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Paletė

Animacinių filmukų kartos 
mergaitė pasakoja, kad žmo-
nes ji regi spalvotai. Geriausia 
jos draugė yra rožinė, kolega – 
melsvas, brolis – geltonas, na, o 
aš jai esu raudona. Kuo daugiau 
ji su žmogumi bendrauja, tuo 
spalvos grynėja.

Didelė mergaitė žino, su ko-
kiomis spalvomis ji sutaria ge-
riausiai. Stebėtina, jog jos pažįs-
tamų paletėje nėra nei juodų, nei 
baltų žmonių. 

Kaip norėčiau Valstybės die-
nos proga jauno žmogaus po-
zityvų matymą padovanoti val-
džios žmonėms.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Dovanos. Festivalio „Devilsto-
ne“ organizatorius Vaidas Voro-
navičius trečiadienį spaudos kon-
ferencijoje pranešė, kad festivalis 
nuo šiol kiekvienais metais ketina 
Anykščiams padovanoti po vieną 
ištapytą namo sieną. Šiemet bus iš-
piešta daugiabučio siena virš „Vo-
rutos“ parduotuvės. Sieną tapys 
belgų menininkas Dzia. Plačiau 
apie „Devilstone“ organizatoriaus 
spaudos konferenciją - kitame 
„Anykštos“ numeryje.

Konkursas I. Baigėsi preten-
dentų į Viešintų seniūnus doku-
mentų pridavimo terminas, tačiau 
konkurso data kol kas nėra skelbia-
ma. Visgi konkursas turėtų įvykti, 
jam registravosi keli pretendentai. 
Dabar laukiama, kol pretendentai 
bent po kartą pabandys laikyti ben-
drųjų gebėjimų testus.

Konkursas II. Buvęs Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
„žaliasis patrulis“ Linas Šulskus 
tapo Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausiuoju specialistu, todėl 
administracija ieško naujo „žaliojo 
patrulio“. Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus specialiste dirba buvusi 
UAB „Jara Jums“ direktorė Dalia 
Kelpšienė.  

Kelias. Anykščių savivaldybė 
informuoja, kad nuo liepos 2 iki 
liepos 31 dienos bus uždaryta jun-
giamoji gatvė tarp Šaltupio ir Liu-
diškių gatvės, kitaip tariant Pušyno 
aplinkkelis

Neigia. VšĮ „Sveikatos oazė“ 
direktorė Sonata Veršelienė neigia 
gandus, jog kandidatuoja į Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro direktoriaus pareigas. 
S.Veršelienė sakė, kad gandas apie 
jos naują karjeros vingį ir ją pačią 
jau pasiekė. 

Biznis. Anykščių rajono tarybos 
sprendimu, Klaibūnų (Traupio sen.) 
vandentiekio bokštas turėtų būti iš-
nuomotas AB „Telia Lietuva“. Už 
bokšto nuomą savivaldybė kiekvieną 
mėnesį planuoja gauti po 60 eurų.

Laikraštis. Kitas “Anykštos” 
numeris išeis liepos 5 d. (ketvir-
tadienį). Liepos 3 d. ir liepos 7 d. 
laikraščio neleisime.

Algimantas Dačiulis: „Net į galvą neateidavo, 
kad mokyklos gali nebūti“

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykštėnas Algimantas DAČIULIS Anykščių rajonui vadovavo ypatingai sudėtingu laiku. 
A.Dačiulis 1990 – 1995 metais dirbo Anykščių rajono valdytoju – pirmuoju ir vieninteliu Anykš-
čiuose šias pareigas ėjusiu valdžios atstovu. Šiuo sudėtingu laikotarpiu anykštėnui teko vadovauti 
rajonui, pertvarkyti rajono ūkį, veikti naujomis, nebe socialistinėmis sąlygomis. 

„Anykšta“ kalbėjosi su A.Dačiuliu apie sunkumus, su kuriais teko susidurti pirmaisiais nepri-
klausomos Lietuvos metais Anykščių rajone.

Pirmasis ir vienintelis Anykščių rajono valdytojas Algimantas 
Dačiulis pasakojo, kad vadovaudamas praktiškai neturėjo poli-
tinės konfrontacijos, nes visi buvo pažįstami, visi spaudė vienas 
kitam ranką.

Mūšis dėl ežero pakrantės Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasų bendruomenė reikalauja, kad Anykščių rajono valdžia atsisakytų planų privatizuoti Alaušo ežero pakrantę. Svėdasiškiai 
nuogąstauja, kad bus sunku patekti į vienintelį viešąjį miestelio paplūdimį. Juolab, kad miestelio gyventojai turi nemažai pavyzdžių, 
kaip privatizuojant ežerų pakrantes bendrojo naudojimo teritorijų paežerėse praktiškai nebeliko. 

Bendruomenė reikalaudama atsisakyti sklypų formavimo ir jų privatizavimo jau surinko per 400 svėdasiškių parašų.

Visuomenės poreikiams liekančios Alaušo ežero pakrantėse kone kasmet vis mažėja.

- Kokie iššūkiai, Jūsų manymu, 
buvo patys sunkiausi pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės me-
tais, 1990 metų kovo 11 –ąją at-
kūrus nepriklausomybę, kurios 
problemos buvo didžiausios?

- Tai buvo perėjimas iš planinės 
į rinkos ekonomiką, kuri mums 
buvo visiškai nauja sritis. 

Zita Neniškienė 
kenčia dėl Dalio 
Vaigino?

Seinuose įamžins 
Antaną 
Baranauską

Kelius vertino 
net važiuodami

Rubikių ežere 
nuskendo vyras
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spektras

Temidės svarstyklės
Paieška. Utenos apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos komi-
sariate atliekamas ikiteisminis 
tyrimas dėl Jovitos Kazlauskaitės 
gim. 1997-10-16 gyv. Danijoje, 
adresu Vejlesvinger, Vallensba-
ek Strand, Denmark pašto kodas 
2665, buto Nr. 7, kuri galimai iš-
vyko į Lietuvą, paieškos. Pasku-

tinė žinoma reg. vieta Lietuvoje 
Anykščių r. Troškūnų sen., Žiedo-
nių k.

Gyventojus, ką nors žinančius 
apie moters buvimo vietą ar ją 
mačiusius, prašome informuoti 
Utenos apskr. VPK Anykščių r. PK 
Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrė-
ją Rimvydą Versinską mob. +370 
612 55962, arba el. p.: rimvydas.
versinskas@policija.lt arba ben-
druoju pagalbos telefonu – 112.

Mirtis. Birželio 27-ąją apie 09 
val., Svėdasų mstl. , J. Tumo-Vaiž-
ganto g., namuose, rastas vyro (g. 
1946 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Sukčiai. Birželio 29-ąją gautas 
moters (g. 1939 m.) gyv. Troškūnų 
sen., Raguvėlės k., Miško g.  pa-
reiškimas, kad apie 21 val.30 min. 

į namų laidinį telefoną paskambi-
no moteris prisistačiusi dukra, po 
to kalbėjo vyras, kuris teigė, kad 
pranešėjos dukra padarė avariją ir 
sužalojo kitą moterį ir save. Buvo 
susitarta, kad atvažiuos nukentė-
jusios moters sūnus ir pasiims už-
statą. Apie 22.00 val. atvažiavęs 
vyras pasiėmė banko kortelę, auk-
sinius žiedus, monetas, medalius. 
Padaryta 3 655 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Fizikos valstybinį egzaminą lai-
kė 21 Anykščių rajono abiturien-
tas. 19 abiturientų buvo iš Anykš-
čių J. Biliūno gimnazijos ir 2 – iš 

Anykščių rajono Kazio Inčiūros 
gimnazijos. 17 moksleivių surinko 
16-35 proc., 3- 36-85 proc. ir 1 abi-
turientas – 86-99 proc. 

Pagaliau atskleisti fizikos egzamino 
rezultatai 

Nacionalinis egzaminų centras paskelbė, kad fizikos valstybinio 
egzamino rezultatus abiturientai galėjo sužinoti jau birželio 15 d. 
Tačiau „Anykštai“ tik šios savaitės pabaigoje pavyko išsiaiškinti, 
kaip anykštėnai laikė fizikos egzaminą. 

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiosios 
specialistės (atliekančio vedėjos funkcijas) Nijolės Pranckevičie-
nės atsiųstame protokole matyti, kad „šimtuko“ Anykščių rajone 
niekas negavo. 

Praėjusį penktadienį, birželio 22 
d., susisiekus su Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus vyriausiaja specialis-
te (atliekančia vedėjos funkcijas) 
N. Pranckevičiene ji teigė, jog re-
zultatus turi mokyklos, o Švietimo 
skyriaus protokolai dar nepasiekė.

Pasiteiravus Anykščių J. Biliū-
no gimnazijos direktorės Reginos 
Drūsienės, kaip gimnazijos abituri-
entams sekėsi fizikos egzaminas, ji 
buvo lakoniška: „Išlaikė visi 19“. 
Po to, kai portale anyksta.lt buvo 
išspausdinta informacija, jog fizi-

kos egzamino rezultatai dėl neaiš-
kių priežasčių laikomi paslaptyje, 
netrukus N. Pranckevičienė atsiun-
tė protokolą su rezultatais. 

Lietuvių kalbos ir literatūros, in-
formacinių technologijų, užsienio 
kalbos (anglų) valstybinių brandos 
egzaminų rezultatus planuojama 
skelbti liepos 3–4 dienomis. Liku-
siųjų pagrindinės sesijos egzaminų 
– biologijos, chemijos, geografijos, 
istorijos, matematikos – liepos 12 d.

Anykščiuose J. Biliūno gimna-
zijos abiturientų išleistuvės vyks 
liepos 13 d. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Šiame Lenkijos mieste žymu-
sis kraštietis praleido paskuti-

niuosius savo gyvenimo metus. 
Seinuose A.Baranauskas ir palai-

Seinuose įamžins 
Antaną Baranauską

Anykščių rajono taryba perskirstydama rajono biudžetą 7 tūks. 
eurų skyrė Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko 
muziejui. Už šias lėšas bus statomas vyskupo Antano Baranausko 
atminimo ženklas Seinuose (Lenkija).

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

dotas.
Anykščių muziejaus direkto-

rius Antanas Verbickas rajono 
Tarybai dėstė, kad ant atmini-
mo ženklo bus parašyta, jog tai 
Anykščių savivaldybės dovana, 
o su Seinų administracija sutar-

ta, kurioje vietoje stovės šis žen-
klas.

A.Baranausko atminties ženklo 
įrengimui Lenkijoje prašyta lėšų 
Lietuvos Kultūros ministerijos, 
tačiau ministerija pinigų nesky-
rė.

Įstatymas. Pagrindinius valsty-
bės tarnybos principus, valstybės 
tarnautojo teises ir pareigas, atsa-
komybę, darbo užmokestį, sociali-
nes ir kitas garantijas reglamentuos 
Seimo priimtas naujos redakcijos 
Valstybės tarnybos įstatymas. Jame 
pakeista valstybės tarnybos sąvo-
ka, nustatyta, kad į valstybės tar-
nybos sąvoką nepatenka ūkinio ir 
(ar) techninio pobūdžio funkcijos, 
t. y. pagal naują teisinį reguliavimą 
valstybės tarnautojais nebus laiko-
mi asmenys, atliekantys ūkinio ir 
(ar) techninio pobūdžio funkcijas. 
Įstatyme pakeistas valstybės tar-
nautojų darbo užmokesčio regla-
mentavimas. Valstybės tarnautojų 
pareigybės skirstomos į 10 grupių. 
Aukščiausia yra 1 grupė, žemiau-
sia - 10 grupė.

Diplomatai. Diplomatai, iš 
anksto suderinus su tiesioginiu 
vadovu, galės dirbti ir nuotoliniu 
būdu. Tokią galimybę įteisino Sei-
mas naujame Diplomatinės tarny-
bos įstatyme. Šiame dokumente iš 
dalies pakeista diplomatų vertini-
mo sistema, numatant galimybę už 
puikų darbą padidinti jų pareiginės 
algos koeficientą. Įstatyme numa-
tyti aukšti reikalavimai asmenims, 
pretenduojantiems į diplomatinę 
tarnybą: mokėti dvi užsienio kal-
bas (C1 ir B2 lygiais), turėti aukš-
tąjį universitetinį ar jam prilygin-
tą išsilavinimą, nepriekaištingos 
reputacijos reikalavimas ir kartu 
sąlyga atitikti teisės aktuose nusta-
tytus reikalavimus, būtinus išduo-
dant leidimą dirbti ar susipažinti su 
įslaptinta informacija. 

Žala. Žalos valstybei padarę val-
dininkai ją turės atlyginti iš savo 
kišenės, sako Seimo narė konser-
vatorė Agnė Bilotaitė, komentuo-
dama penktadienį Seime priimtą 
naujos redakcijos Valstybės tar-
nybos įstatymą. Jo viena esminių 
pataisų - numatyta reali materiali-
nė atsakomybė valstybės tarnauto-
jams, savo veiksmais padariusiems 
žalos valstybei. Įstatyme numato-
ma, kad valstybės tarnautojas turi 
atlyginti visą tiesioginę materiali-
nę žalą, kurią padarė savo neteisė-
tais veiksmais, tačiau atlygintinos 
žalos dydis negali viršyti 6 vidu-
tinių valstybės tarnautojų darbo 
užmokesčių, išskyrus atvejus, kai 
žala padaryta tyčia.

Kadencija. Seimas nustatė ke-
tverių metų kadencijas ministeri-
jų kancleriams. Ministerijos kan-
cleris galės būti priimamas eiti 
tos pačios ministerijos kanclerio 
pareigas ne daugiau kaip dvi ka-
dencijas iš eilės. Tai įteisino Sei-
mas, priėmęs Vyriausybės įstaty-
mo pakeitimus. Kaip pažymima 
dokumento aiškinamajame rašte, 
tai leis vykdyti dažnesnę minis-
terijų kanclerių rotaciją, atleisti 
iš pareigų pasibaigus pirmajai 
kadencijai, tačiau ministerijų 
kancleriai galės dalyvauti kon-
kurse siekiant eiti pareigas antrą 
kadenciją.

Narys. Seimas penktadienį keti-
na apsispręsti, ar paskirti teisininką, 
bankroto administratorių Remigijų 
Grabinską Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) nariu. Šią kandi-
datūrą pasiūlė Lietuvos teisininkų 
draugija. Jeigu Seimas pritartų, 
R. Grabinskas VRK pakeistų at-
sistatydinusią Lietuvos teisininkų 
draugijos deleguotą narę Svajonę 
Šaltauskienę. 

Žurnalistas Vidmantas Šmigels-
kas publikacijoje „Anykščių ligo-
ninės vadovas nenori, jog po jo 
būtų „nors ir tvanas“, apie konflik-
tus su savivaldybės vadovais kal-
bino Anykščių ligoninės vyriausią-
jį gydytoją Dalį Vaiginą.

Žurnalistė Daiva Goštautaitė 
kalbino Skiemonių parapijos ku-
nigą Sigitą Uždavinį, kuris jau 

daugiau nei dešimt metų nebemato 
pasaulio, tačiau net ir šioje bėdoje 
įžvelgia Dievo ženklus.

Apie tai, kad tamsa nepalaužė 
jaunos moters, rašo ir žurnalistė 
Elvyra Sabalytė straipsnyje „Spal-
vingas tamsoje skendintis neregės 
gyvenimas“. 

Žurnale debiutuoja nauja auto-
rė - iš Juostininkų kilusi žurnalistė 

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris
Antrojo šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numerio 

„veidas“ – Anykščių J.Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytojas 
Andrius Vitkūnas, kuris septynias savaites stažavosi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Rasa Milerytė. Ji kalbino Pauliaus 
Širvio ir šių metų A.Miškinio 
premijos laureatą, poetą Antaną 
A.Jonyną.

„Aukštaitiškame formate“ taip pat 
rasite tradicines rubrikas – „Pliusai 
ir minusai“, „Be diktofono“, trum-
pas žinias, „13 klausimų“ ir kitas.

Žurnalas „Aukštaitiškas forma-
tas“ parduodamas visose Utenos 
regiono prekybos vietose bei Vil-
niuje, Panevėžyje, Kupiškyje ir 
Ukmergėje. Žurnalas prenumeruo-
jamas visoje Lietuvoje.

-ANYKŠTA

Už susisiekimą ir kelius atsa-
kingi pareigūnai Anykščių rajone 
lankėsi su darbiniu vizitu. Kartu su 
Anykščių rajono vadovais pareigū-
nai lankėsi skirtinguose Anykščių 
rajono keliuose, apžiūrėjo rekons-
truotą Biržinės kelio atkarpą, ją pa-
lygino su nerekonstruota. Delega-
cija apžiūrėjo sutvarkytą kelią Lajų 
tako ir Puntuko akmens link.

Pareigūnai taip pat lankėsi 
Anykščių kelių tarnyboje, kurioje 
domėjosi kelininkų veikla, apžiū-

rėjo jų techniką.
Kaip „Anykštai“ pasakojo 

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, vizitas buvo dalykiškas, sa-
vivaldybė iš anksto buvo paruošusi 
ir išsiuntusi ją dominančius klausi-
mus. Kaip pasakojo meras, net va-
žiuojant keliais pareigūnai vertino 
jų būklę, rinkosi pastabas.

„Mano manymu, vizitas buvo 
abipusiai naudingas“, - susitikimo 
rezultatus konstatavo K.Tubis.

- ANYKŠTA

Kelius vertino net važiuodami
Penktadienį Anykščių rajone lankėsi LR Susisiekimo ministras 

Rokas Masiulis, VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Da-
rius Aleknavičius ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje l.e. di-
rektoriaus pareigas Vitalijus Andrejevas.

Pareigūnai lankėsi Anykščių kelių tarnyboje. Iš kairės: Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos l.e.p.direktorius Vitalijus Andreje-
vas, VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Alekna-
vičius, LR Susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Temidės svarstyklės
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Už kurią 
Pasaulio futbolo 
čempionato 
komandą Jūs 
„sergate“? 

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Rugilė SARGŪNAITĖ, Ka-
varsko miesto gyventoja:

- Futbolas manęs nedomina. Aš 
esu krepšinio sirgalė. Aš už  „Žal-
girio“ krepšinio komandą.

Petras NAVIKAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Pasaulio futbolo čempionatas 
mane domina. Elitinių koman-
dų varžybas stebiu per televiziją. 
Transliacijos ir rinktinių komandų 
žaidimas įdomus. „Sergu“ už Bra-
zilijos komandą. Manau, jie atsire-
vanšuos už praeitą Pasaulio čem-
pionatą ir galbūt taps čempionais. 
Nuvylė namo išvažiavę vokiečiai.

Vytautas BUDREIKA, Aušros 
kaimo (Debeikių sen.) gyvento-
jas:

- Futbolu ne itin domiuosi, tačiau 
varžybas pažiūriu. Patinka įvar-
čiai. Įsiminė Vokietijos ir Švedijos 
rinktinių varžybų akimirka, kai 
esant lygiosioms, vokiečiai įmušė 
nuostabų įvartį paskutinę žaidimo 
minutę. Negaliu spėti, kas šiemet 
taps Pasaulio čempionais. 

Pinigai praėjo pro šalį...

Rajono Taryba pritarė, jog UAB 
„Anykščių vandenys“ teiktų pa-
raišką vandentiekio ir kanalizaci-
jos tinklų įrengimui sodų bendri-
jos „Šaltupys“ ir Keblonių kaimo 
aglomeracijoje. Šio projekto vertė 
beveik 1,5 mln. eurų.

Vienas iš rajono Tarybos opozi-
cijos lyderių Lukas Pakeltis kalbė-
jo, kad šis projektas yra pradelstas, 
jog iš esmės pasikeitė Europos Są-
jungos paramos intensyvumas, to-
dėl projektas savivaldybei ir UAB 
„Anykščių vandenims“ kainuos 
gerokai brangiau, nei jis būtų kai-
navęs paraišką pateikus laiku. 

Meras K.Tubis tvirtino, jog tiki-
si gauti papildomų lėšų per Utenos 
apskrities regionų plėtros tarybą.
„320-380 tūkst. esame Regionų 
plėtros taryboje sutaupę. Tikiuosi 
šias lėšas gauti“ - kalbėjo meras.  

Nesivargins rašyti rašto

Posėdyje liberalai stebėjosi, ku-
riem galam reikia iš darbo atleisti 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) direktorę 
Zitą Neniškienę, nesulaukus naujo 
nuolatinio vadovo.

Nuo liepos 17-osios PSPC laiki-
nai vadovaus Dalia Buterlevičienė, 
kuri direktoriaus iki tol, kol bus pa-
skirtas naujas nuolatinis vadovas.

„Kam reikia trečių rankų? 
Z.Neniškienė, pasibaigus kadenci-
jai, galėtų laikinai vadovauti PSPC 
ir pati perduoti seifo raktus, parke-
rį ir antspaudą naujam direktoriui.“ 
- klausė Saulius Rasalas. „Čia ne 
klausimas, o nuomonė“ - S.Rasalą 
ignoravo meras Kęstutis Tubis.

„Kodėl ne Zita Neniškienė ski-
riama laikinąja vadove?“ - S.Rasalo 
klausimą pakartojo L.Pakeltis. 
„Sutartis pasibaigia tada, kada pa-
sibaigia“ - jam atsakė meras.

Į diskusiją įsiterpusi savivaldy-
bės administracijos Teisės, per-

sonalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėja Sigita Mačytė 
Šulskienė paaiškino, kad norit pa-
likti Z.Neniškienę PSPC direkto-
riaus poste, su ja reikėtų sudaryti 
terminuotą darbo sutartį. Kitaip 
tariant, neva Z.Neniškienė parei-
gose nepaliekama todėl, kad didis 
vargas paruoti sutartį.

Tikėtina, kad Z.Neniškienei dar-
bo sutartis būtų pratęsta, jeigu ne-
grėstų analogiška situacija ligoninė-
je. Anykščių ligoninės vyriausiojo 
gydytojo Dalio Vaigino kadencija 
baigiasi rugsėjo mėnesį. Taigi, tai-
kant analogiją, laikinuoju ligoninės 
vadovu pasibaigus kadencijai bus 
paskirtas ne D.Vaiginas, o kitas 
asmuo. Tokiu būdu turėtų būti ap-
sisaugota nuo grėsmės, kad Anykš-
čių rajono valdžiai neįtinkantis 
gydytojas iš karto bus „patrauktas 
iš žaidimo“. Mat, kas žino, ar vy-
riausiojo gydytojo konkursas įvyks, 
ar jis nebus apskųstas teismui ir t.t. 
Juolab, kad Anykščių valdžia turi 
karčios patirties, kai jau kelintus 
metus VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ laikinai vadovauja 
Vismantas Užalinskas ir jo įstaigos 
steigėjai niekaip nesugeba pašalinti 
iš pareigų.   

Ministerijai buvusio FNTT 
vado brolis netinka

Anykščių rajono taryba priėmė 
sprendimą įgalioti savivaldybės 
administracijos direktorių Audro-
nių Gališanką visuotiniame VšĮ  
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ dalininkų susirinkime balsuoti 
už naują laikinąjį įstaigos direk-
torių Mindaugą Jucevičių, kuris 
yra buvusio FNTT vado Kęstučio 
Jucevičiaus brolis. Dabartinį lai-
kinąjį vadovą V.Užalinską ne tik 
ketinama atleisti iš pareigų, bet 
išsireikalauti iš jo ir didelę pinigų 
sumą. Iš jo ketinama išsireikalau-
ti 2 100 eurų bylinėjimosi išlaidų 
kompensacijos bei 1451, 90 euro, 

Zita Neniškienė kenčia dėl 
Dalio Vaigino? Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba dirbo greitai ir taikiai. Posėdžio pra-
džioje jubiliejaus proga Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis pasveikino rajono Tarybos 
narį Mindaugą Sargūną, o vicemeras Sigutis Obelevičius sveikino prieš kelias dienas gimta-
dienį šventusį merą K.Tubį.

kurie išmokėti... Kelionių organi-
zavimo skyriaus vadovui Gintarui 
Šileikiui.     

Tačiau, vargu ar visuotiniame 
dalininkų susirinkime ir šį kartą 
M.Jucevičių pavyks paskirti laiki-
nuoju vadovu, mat antrasis įstaigos 
dalininkas - Susisiekimo ministeri-
ja pageidauja, kad nauju laikinuoju 
vadovu būtų skiriamas ne „žmogus 
iš šalies“, o įstaigoje dirbantis as-
muo. Tapti laikinuoju „siauruko“ 
vadovu Anykščių rajono valdžia 
pasiūlė G.Šileikiui, tačiau šis at-
sisakė. „Tegul jie siūlo savo kan-
didatūrą“ - po Tarybos posėdžio 
„Anykštai“, laukiantis ministerijos 
siūlymo, sakė A.Gališanka.

Redakcijos duomenimis, ieškant 
laikinojo vadovo pačioje įstaigoje 
imtasi desperatiškų veiksmų, siū-
lymų tapti laikinuoju vadovu su-
laukęs net ir tik ką šioje įstaigoje 
pradėjęs dirbti rajono Tarybos na-
rys S.Rasalas, kuris laikinu postu 
taip pat nesusigundė. 

Išmoko detalių pavadinimus

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijai 
ir Traupio pagrindinei mokyklai 
bus perduoti nauji mokykliniai 
autobusai. Kodėl būtent šioms mo-
kykloms skiriami nauji autobusai, 
motyvus turėjo išdėstyti savivaldy-
bės administracijos Viešųjų pirki-
mų ir turto skyriaus vedėja Audro-
nė Savickienė. Ji vardino, kokius 
remonto darbus reikia atlikti da-
bar eksploatuojamiems Traupio ir 
Troškūnų mokyklų autobusams ir 
vardino ilgus detalių, kurias būtina 
keisti, sąrašus.

Administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Virmantas Veli-
konis pateikė naujus valstybinės 
žemės nuomos mokesčio tarifus. 
Taryba šiam sprendimui, kaip ir 
daugeliui kitų, pritarė vienbalsiai. 
Žemės mokesčio parametrų - visas 
pluoštas, tačiau, regis, sprendimo 
esmė - mokesčių mažinimas.   

Karštą ketvirtadienį rajono Taryba skubėjo balsuoti. Gal ir be reikalo, juk posėdžių salėje veikia 
kondicionieriai.

Autoriaus nuotr.

Santuoka, kaip institutas, 
nieko verta..?

Sergejus JOVAIŠA, Sei-
mo narys, apie tai, ar suteikti 
valstybės pripažinimą Senovės 
baltų religinei bendrijai „Ro-
muva“:

„Jiems niekas netrukdo ir ne-
prieštarauja, tačiau jie nori įgyti 
tam tikrų teisių, kaip, pavyzdžiui, 
tuokti. Į tai žiūriu pakankamai 
skeptiškai“.

Anykščiai – kurortas, o 
Svėdasuose smirda

Asta FJELLBIRKEN, Svėda-
sų bendruomenės tarybos pir-
mininkė, apie būsimą Alaušo 
ežero pakrantės privatizavimą:

„Kodėl Anykščiai gali turėti 
parką, o Svėdasai negali?“

Jums meras tik trečias?

Saulius RASALAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
Anykščių PSPC valdymą:

„Kam reikia trečių rankų? 
Z.Neniškienė pasibaigus kaden-
cijai galėtų laikinai vadovauti 
PSPC ir pati perduoti seifo rak-
tus, parkerį ir antspaudą naujam 
direktoriui.“

Mero garantija šventa kaip 
ir policininko „garbės“ žodis

Donatas TUSKA, apie sklypo 
privatizavimą prie ežero Svė-
dasuose, kalbėjo su meru K. 
Tubiu:

„Meras garantavo, kad sklypai 
nebus privatizuojami. Jis paža-
dėjo, kad žemė bus palikta ben-
druomenės reikmėms“.

Verslininkui geriausia 
sutvarkyta aptverta valda

Rolandas PAJARSKAS, Svė-
dasų seniūnijos seniūno pava-
duotojas, apie tai, kad sklypų 
privatizavime problemos neį-
žvelgia:

„Kas geriau - verslininko lėšo-
mis sutvarkyta pakrantė, ar val-
diškas apleistas sklypas?“

O dabar pažįstami įstaigų 
vadovais tampa

Algimantas DAČIULIS, bu-
vęs Anykščių rajono valdyto-
jas, apie darbą pirmaisiais ne-
priklausomos Lietuvos metais:

„Politinės konfrontacijos su 
žmonėmis praktiškai neturėjau – 
juk visi buvom pažįstami, spau-
dėm ranką.“

Ar 19 abiturientų išlaikė, 
ar 19 balų gavo?

Regina DRŪSIENĖ, Anykš-
čių J. Biliūno gimnazijos di-
rektorė, apie fizikos egzamino 
rezultatus:

„Išlaikė visi 19“. 
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Daiva GOŠTAUTAITĖ

Anykščių rajono valdžia vis 
vapa apie europinius projektus, 
per kuriuos ateina lėšos kelių 
tvarkymui, infrastruktūrai ge-
rinti, taip pat visokių neaiškių 
„papuošimų“ pirkimui miesto 
erdvėms pagražinti. Viskas ge-
rai, jeigu tik yra iš kur paima 
pinigų, reikia imti. 

Daug kalbama apie tai, kaip 
reikia į Anykščius grąžinti 
jaunimą, kad rajonas iš vieno 
seniausių Lietuvoje galėtų nors 
per kelias pozicijas pašliaužti į 
priekį. Yra to jaunimo, buriasi 
visokios bendruomenės, kurios 
rengia blusturgius, suneštinius 
ir visokias kitokias atrakcijas. 

Tačiau rajono vadovas taško 
į visas puses tuos, kurie ne 
sumuštinius tepdami ar senus 
megztinius šalia A. Baranausko 
paminklo pardavinėja, o tuos, 
kuriuos drąsiai galima vadin-
ti ne tik profesionalais savo 
veiklos srityse, bet ir miesto 
inteligentija. 

Užsimojo didžiūnai versti 
Ligoninės vyriausiąjį gydy-
toją Dalį Vaiginą ir Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) direktorę Zitą 
Neniškienę. Sutinku, kaden-
cija baigiasi, yra skelbiamas 
konkursas į buvusių vadovų 
vietas – viskas gražu ir pagal 
įstatymą. Tačiau kam ieškoti 
to, ko nepametus – nelabai su-
prantu. Tiksliau suprantu, bet 
iš šalies žiūrint atrodo labai 
„neskaniai“. Būtų žinojęs tiek 
D. Vaiginas, tiek Z. Neniškie-
nė į kokią galerą paklius, gal 
būtų pavykę susiorganizuoti 
bent menkiausią, kad ir mažai 
apmokamą darbelį milicijos 
struktūrose. Tikriausiai komi-
sariatuose būdavo nors koks 
medicinos punktas. Būtų taip 
padarę, galėtų dabar gyventi 
ramūs kaip belgai. Savi savų 
nemestų, pamazgų nepiltų.

Neseniai dariau kelis interviu 
su Anykščių rajono ligoninėje 
dirbančiais medikais – tiesa, 
jie – atvažiuojantys, tačiau 
darbu mūsų miesto ligoninėje 
buvo labai patenkinti. Profeso-
riai, mokslų daktarai, dirbantys 
didžiausiose šalies gydymo 
įstaigose. Savo kultūra, manda-
gumu, pagarba šalia esančiam, 
jau nekalbu apie žinių bagažą, 
kad ir kaip „apmaudu“ pripa-
žinti, - lenkia bet kurį, net patį 
mažiausią valdininką. Vadina-
si, mūsų rajonui tokių žmonių 
nereikia. Intelektualus vykim 
lauk, o valdininkus (buvusius 
policininkus) kelkim parei-
gose vos ne kasdien – buvai 

policininkas – tau vyriausiojo 
specialisto pareigybė, o, ir tu 
ekspolicininkas – vadovauk 
skyriui. Parašas mero šen, 
parašas – ten... 

PSPC direktorės Z. Neniškie-
nės situacija dar „neskanes-
nė“. Žmogus įstaigai vadovavo 
per dvidešimt metų ir baigian-
tis kadencijai jai numetama 
vieno mėnesio algos dydžio 
išeitinė kompensacija – tarsi 
žmogui, turėjusiam ne vieną 
nuobaudą. Mere, ar per rytinį 
vadovų pasitarimą nuspren-
dėte pasilinksminti – „davai, 
chebra, pataupykim pinigus 
– užteks Z. 
Neniškienei ir 
vieno mėne-
sio išeitinės, 
liks pinigų, 
gal kokią 
komandiruotę 
susiorgani-
zuosim...“

Geras 
– blogas, 
tinkamas – 
netinkamas, 
jaunas – se-
nas... Priežasčių keisti vadovus 
galybė. Leisiu sau pabūti emo-
cionaliai ir papasakoti atsiti-
kimą, po kurio visus medikus 
norėjosi pasiųsti gerokai toliau 
nei už Kavarsko... Tai įvyko ne 
Anykščiuose, o Zarasų rajone. 
Pas mano mirštančią mamą 
atvyko greitosios pagalbos 
automobilis, kuriame nebuvo... 
veikiančio elektrošoko. Gal tas 
aparatas ir nebūtų išgelbėjęs 
gyvybės šiuo konkrečiu atveju, 

bet galvojant plačiau, kiek dar 
gyvybių nusinešė toks aplai-
dumas. Ilgokai aiškinausi su 
poliklinikos vadovu, ir pykau, 
ir gražiuoju kalbėjausi, o po il-
gokos pauzės išgirdau – „aš at-
siprašau...“ Nebuvo sveikatos 
kreiptis į teismus, aiškintis, juk 
svarbiausio nebūčiau pasiekusi 
– brangiausio žmogaus jokia 
pinigų suma nebūtų prikėlusi...

Rašydama apie tai noriu 
pasakyti, kad nepaisant labai 
skaudžių įvykių, medikus aš be 
galo gerbiu. Tai ypač galioja 
Z. Neniškienei. Prie redakcijos 
gali išsirikiuoti ilgiausia eilė 

žmonių nepa-
tenkintų šios 
vadovės darbu, 
bet mano as-
meninės nuo-
monės niekas 
nepakeis. Tai – 
ne tik vadovė, 
gydytoja, tai 
ir širdies žmo-
gus. Ir galiu 
galvą duoti 
nukirsti, kad 
neprapuls ji 

netekusi vadovės posto, galbūt 
ieškos galimybių dirbti eiline 
šeimos gydytoja, o gal mėgau-
sis užtarnautu poilsiu. Nors 
pagal įstatymą jai priklausytų 
trijų atlyginimų dydžio išeitinė 
kompensacija, tačiau palikim 
tai spręsti J. Billūno gatvėje 
dirbančiai inteligentijai.   

Tiek kandidatams į Anykščių 
rajono ligoninės vadovo, tiek į 
Anykščių PSPC vadovo postą 
nebūtina turėti medicininio 

V. Blinkevičiūtė: „Dėl pensinio amžiaus 
didinimo negali būti net kalbų“
Lietuvoje valdantieji skuba įgyvendinti pensijų ir mokesčių re-

formą. Kaip šias reformas vertinti ir ko iš jų tikėtis dabartiniams 
ir būsimiems pensininkams? Vis dažniau kalbama ir apie pensi-
nio amžiaus didinimą. Ką tokiais atvejais valstybėms rekomen-
duoja Europos Parlamentas?

Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, LSDP pirmi-
ninko pavaduotoja.

Kaip vertinate prasidėjusias 
kalbas apie neišvengiamą pensi-
nio amžiaus didinimą iki 70-73 
metų?

Vertinu neigiamai, kaip dar vieną 
žmonių gąsdinimą. Apie tai negali 
būti net jokių kalbų. Kodėl?

Pirma, Lietuvoje pensinis amžius 
jau palaipsniui didinamas. 2026-ai-
siais moterų ir vyrų pensinis amžius 
bus 65 metai. Iš esmės tai atitiks 
Europos Sąjungos vidurkį.

Antra, Lietuvos gyventojų vi-
dutinė gyvenimo trukmė kasmet 
ilgėja (jau siekia apie 80 metų), bet 
yra viena iš mažiausių ES. Lietu-
voje gyvename vidutiniškai 6-7 
metais trumpiau nei ES piliečiai. 
O pensijos Lietuvoje – vienos iš 
mažiausių. 

 Trečia, ES nekelia jokių priva-
lomų reikalavimų valstybėms dėl 
pensinio amžiaus ilginimo. Tiesa 
ir tai, kad Europos Parlamentas 
yra pritaręs Europos Komisijos 
parengtai adekvačių, saugių ir 
tvarių pensijų dokumentui. Jame 
teigiama, kad pensinį amžių reko-
menduojama susieti su didėjančia 
gyvenimo trukme. Europa sparčiai 
sensta, todėl tokie siūlymai – noras 
užtikrinti tvirtesnę pensijų siste-
mą. 

Vis dėlto būtina pažymėti, kad 
tame dokumente sudėti svarbūs 
saugikliai. Valstybės turi sudary-
ti sąlygas ir skatinti žmones kuo 
ilgiau likti darbo rinkoje. Labai 
svarbu yra padėti vyresnio am-
žiaus žmonėms išsaugoti reikiamą 

profesinę sveikatą bei gebėjimus 
kuo ilgiau dirbti, suteikti jiems 
galimybes mokytis, keisti profesi-
ją, esant reikalui - pritaikyti jiems 
darbo vietas. Darbdaviai turi būti 
motyvuojami kuo ilgiau išlaikyti 
vyresnio amžiaus darbuotojus bei 
jų patirtį perduoti jaunimui. Taigi 
vyresnio amžiaus žmonėms būti-
nos specialios sveikatingumo, re-
abilitacijos, perkvalifikavimo bei 
įdarbinimo priemonės. Deja, bet 
tai pensijų reformoje nekalbama.

 
Valdančiųjų siekis, kad po 

reformos, netolimoje ateityje, 
pensija sudarytų mažiausiai 50 
procentų buvusio darbo užmo-
kesčio. Ar taip nutiks iš tiesų?

Siekis pagirtinas. Ne pieno upės 
ir kisieliaus krantai, bet jau šis tas.

Prie teigiamų pensijų reformos 
(kuri iš esmės yra jau pradėta) da-
lykų neabejotinai galima priskirti 
3,7 milijardo eurų „Sodros“ sko-
los perkėlimą į valstybės biudžetą. 
Skola nedingo, bet nuo „Sodros“ 
kaklo nuimtas akmuo. Ir tai gera 
žinia visiems, besinaudojantiems 
valstybinio socialinio draudimo 
sistema.

Kitas svarbus žingsnis – siū-
lymas ir bazinę pensiją perkelti 
į valstybės biudžetą. Tai leistų fi-
nansuoti pensijas iš visų mokesčių, 
nors neaišku, kaip ši pensijos dalis 
bus didinama. 

Vis dėlto Vyriausybės pateikta-
me pensijų ir mokesčių reformos 
pakete – per daug nežinomųjų ir 

klaustukų. Siūloma reforma su-
dėtinga, paini. Visa tai kelia daug 
abejonių reformos sėkme ir nauda 
pensininkams.

Viskas labai primena naujojo 
Darbo kodekso „šturmą“: visko 
daug, pažadų, interesų ir gąsdini-
mo grėsmėmis – taip pat. O rezul-
tatas? Tik šį kartą norima padaryti 
viską greitai.

Kokius konkrečius Vyriausy-
bės siūlymus vertinate neigia-
mai?

Daug abejonių kelia siūlymas 
2 procentais mažinti įmokas „So-
drai“, įvesti „Sodros“ lubas. Vers-
las ir uždirbantieji labai didelius 
atlyginimus naudą pajustų iškart 
po reformų įgyvendinimo. O kau-
piantieji ir ypač dabartiniai pensi-
ninkai? O neįgalieji, sergantieji, 
praradusieji darbą, mamos ir tė-
veliai, našlės ir našliai, našlaičiai? 
Kokios galimybės žymiai didinti 
išmokas jiems, jei dirbtinai maži-
namos įmokos „Sodrai“? 

Vykdant reformas pirmiausia 
reiktų pasakyti paprastą tiesą: 
valstybė skiria per mažai lėšų so-
cialiniam draudimui. Čia yra es-
minė tiesa. Todėl turi didėti ne tik 
pačių būsimųjų pensininkų indėlis 
į pragyvenimą senatvėje, bet, la-
bai svarbu, ir pačios valstybės bei 
„Sodros“ indėlis. Tik taip galima 
užtikrinti geresnį ir dabartinių, ir 
būsimųjų pensininkų gyvenimą. 

Užsak. Nr. 628
V. Blinkevičiūtė: „Europos Sąjunga nekelia jokių privalomų rei-
kalavimų valstybėms dėl pensinio amžiaus ilginimo“.

išsilavinimą (galima būti ir so-
cialinių mokslų srities magistru 
– aut.past.). Į socialinių mokslų 
apibrėžimą įeina tokie mokslai, 
kaip teisė, politikos mokslai, 
ekonomika, vadyba, sociologi-
ja, psichologija, edukologija, 
komunikacijos ir informaci-
jos mokslai. Dar reikia turėti 
dviejų metų vadovavimo patirtį. 
Džiugu tai, kad, pavyzdžiui, 
į plačią teisės mokslų sąvoką 
įeina kad ir kriminologija. Tai 
reiškia, kad medikų kolektyvui 
gali vadovauti koks nors aukš-
tas pareigas ėjęs krimologas. 
Kadangi  socialiniams moks-
lams priklauso ir komunikacija 
ir informatika, tai į medicinos 
įstaigų vadovų vietas gali 
dokumentus priduoti net ir 
bibliotekos direktorius (nebūti-
nai Anykščių bibliotekos, kalba 
eina apie magistro laipsnį 
turintį bibliotekininką).

Gerai, kad galima rinktis 
iš plataus spektro specialistų, 
bet kažin ar variantas, jog 
medicinos įstaigai vadovautų 
bibliotekininkas ar šeimos 
teisės specialistas – tikiu, kad 
jie ir dokumentus reikiamai 
sutvarkys, ir projektus parašys, 
gal net juos įgyvendins. Tik kai 
gydymo įstaigos vadovas dar 
moka suleisti vaistus, pamatuo-
ti spaudimą ar turi žinių apie 
vienokius ar kitokius vaistus, 
šiek tiek patikimiau ta įstaiga 
atrodo. 

Dar neteko girdėti, kad varž-
tus gaminančiai, net ir tarptau-
tinei įmonei, vadovautų japonų 
kalbos specialistas...

...Intelektualus vykim 
lauk, o valdininkus (buvu-
sius policininkus) kelkim 
pareigose vos ne kasdien 
– buvai policininkas – tau 
vyriausiojo specialisto pa-
reigybė, o, ir tu ekspolici-
ninkas – vadovauk skyriui. 
Parašas mero šen, parašas 
– ten... 
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Raštų karas

Pirmasis apie privatizacijai ruošia-
mą pakrantę sužinojęs Svėdasuose 
vasarojantis iš šio miestelio kilęs Ar-
tūras Budreika parašė raštą Naciona-
linei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 
ministerijos. Iš šios institucijos jis 
gavo atsakymą, kad įstatymai drau-
džia privatizuoti bendro naudojimo 
teritorijas. Tačiau, Anykščių savival-
dybės administracija valstybinėje že-
mėje „atrado“ du statinius - sandeliu-
kus. Ir remiantis tuo, kad yra pastatai, 
taigi šalia jų turėtų būti ir žemės, ėmė 
formuoti sklypus.  

„Šiuo metu formuojami žemės 
sklypai prie Savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausančių pagalbinių 
ūkinių pastatų, J.Tumo-Vaižganto g. 
12 c ir 12 b , Svėdasų mstl. Pastatai su 
jiems priskirtais žemės sklypais bus 

Mūšis dėl ežero pakrantės

parduoti viešajame aukcione.“ - rašte 
adresuotame Lietuvos Vyriausybės 
kanceliarijai ir A.Budreikai nurodė 
Anykščių savivaldybės administraci-
jos direktorius Audronius Gališanka.   

Pačiam administracijos direkto-
riui konstatavus faktą, kad sklypai 
ruošiami privatizavimui, sujudo ir 
Svėdasų bendruomenė. Bendruo-
menės pirmininkas Arvydas Kilius 
Nacionalinės žemės tarnybos di-
rektoriui Laimonui Čiakui išsiuntė 
raštą, prašydamas nekeisti sklypų 
paskirties. „Šis sklypas turi išlikti re-
kreacine miestelio teritorija. Svėdasų 
miestelio gyventojams, siekiantiems 
kurortinio statuso, šis sklypas yra 
gyvybiškai svarbus miestelio toli-
mesnei raidai“ - rašte Nacionalinės 
žemės tarnybos direktoriui išdėstė 
Svėdasų bendruomenės pirmininkas 
A.Kilius.   

Bendruomenė nori parko

Svėdasų bendruomenės tary-
bos pirmininkė Asta Fjellbirkelan 
„Anykštos“ paklausta apie būsimą 
Alaušo ežero pakrantės privatizavi-
mą dėstė, kad jau ir taip sumažėjo 
pliažo teritorija, nes bažnyčia paeže-
rėje atsimatavo žemę. Iš bažnyčios 
nuomojamoje žemėje stovi Svėdasų 
senelių globos namai, kurių teritorija 
aptverta tvora. Tvoros tverėjai tolokai 
nuėjo į valstybinę žemę bei užtvėrė 
priėjimą prie ežero, todėl dalis tvoros 
demontuota.

„Turime du ežerus, bet nebeliks 
normalių priėjimų. Ši vieta turėtų būti 
skirta bendruomenei, galima parką 
daryti, renginius rengti. Kai renkame 
parašus - visi pasirašo, nepasirašo tik 
tie, kurie mano, kad sklypus privati-
zuos Algimantas Čaplinskas ir kažką 
gero padarys.“ – „Anykštai“ sakė 
A.Fjellbirkelan.    

„Kodėl Anykščiai gali turėti parką, 
o Svėdasai negali? Mums sako - te-

gul bendruomenė dalyvauja aukcione 
ir perka sklypus. Už kokius pinigus? 
Svėdasuose ir taip viskas privatizuo-
ta, viešųjų erdvių nėra likusių“ - pyko 
Svėdasų bendruomenės tarybos pir-
mininkė A.Fjellbirkelan.

Seniūno pavaduotojas 
problemos neįžiūri

A.Budreika dėstė, kad sklypų pri-
vatizavimas apsunkins svėdasiškių ir 
miestelio svečių patekimą prie ežero. 
„Atvažiuoja pas mane ir miestiečiai, 
ir užsieniečiai. Kokiais būdais mes 
prie Alaušo brausimės?“ - retoriškai 
klausė vasaros svėdasiškis.   

Tuo tarpu Svėdasų seniūno pava-
duotojas Rolandas Pajarskas tvirtino, 
kad dėl sklypų privatizavimo - pro-
blemos neįžvelgia. „Nemanau, kad 
reikia bijoti privatizavimo. Bendruo-
menei užtenka vietų ir erdvių, kur ji 
gali reikštis. Ar bus gerai, kad turė-
sime valdišką teritoriją ir joje nieko 
nedarysime? Kas geriau - verslininko 
lėšomis sutvarkyta pakrantė, ar val-
diškas apleistas sklypas?“ - retoriškai 
klausė Svėdasų seniūno pavaduoto-
jas.

Sklypus pirktų mecenatas

Paskambinome A.Fjellbirkelan 
minėtam A.Čaplinskui. Jis UAB 
„Alauša“, valdančios degalinių tin-
klą, generalinis direktorius. Iš Svė-
dasų kilęs verslininkas žinomas kaip 
miestelio geradarys. Jo lėšomis ką tik  
restauruota Svėdasų dvaro koplyčia. 
A.Čaplinskas nuolat remia miestelio 
renginius. Prieš kurį laiką verslinin-
kas nusipirko legendinę vadinamąją 
„Australiją“ - pastatą vaiduoklį mies-
telio centre ir jį nugriovė. Nauji skly-
pai formuojami šalia A.Čaplinsko 
sklypo, tad natūralu, kad svėdasiškių 
akys į jį ir krypsta. „Gera žinia. Mane 
domintų tie sklypai, nes mano žemė 
iki ežero dabar neprieina. Norint čia 
kažką daryti, reikia turėti priėjimą 
prie ežero. Jei bus galimybė tas žemes 
nusipirkti, tikrai svarstysiu“ - savo 

ketinimų neslėpė verslininkas.
A.Čaplinskas tvirtino, kad jeigu 

jis nusipirks sklypus - svėdasiškiams 
bus tik geriau. „Ne kaimo turizmo so-
dybą ar kitokį verslą čia daryčiau. Ta 
teritorija naudotųsi visi svėdasiškiai 
ir visiems būtų tik geriau“ - aiškino 
A.Čaplinskas.

Priėjimas prie ežero bus

Savo kraštą remiantis A.Čaplinskas 
galėtų būti garantu, jog Svėdasai 
dar gabalo ežero pakrantės nepraras. 
Verslininkas Svėdasuose yra gerbia-
mas, matyt, netikėti jo žodžiais nėra 
pagrindo.

Visgi viešajame aukcione sklypus 
gali nusipirkti nebūtinai A.Čaplinskas. 
Kita vertus, nors, duok Dieve, jam su-
laukti trijų šimtų metų, bet greičiau-
siai taip nebus - kažkada kažkas jo 
sklypus vis tiek paveldės.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius A.Gališanka 
„Anykštai“ aiškino, kad dėl ežero 
pakrantės privatizavimo svėdasiškiai 
nenukentės, o apie tai, kad bendruo-
menė renka parašus jis sakė nežinąs. 
„Gausime parašus - tada svarstysi-
me“ - kalbėjo A.Gališanka. Jis garan-
tavo, kad bent jau priėjimas prie ežero 
tikrai nebus užtvertas.         

Meras Tarybos nariui 
pažadėjo: „Privatizacijos 
nebus“

Svėdasiškis Anykščių rajono tary-
bos narys Donatas Tuska apie sklypų 
problemą sužinojo tik iš „Anykštos“. 
D.Tuska stebėjosi, kodėl bendruome-
nės atstovai apie problemą jo nein-
formavo ir ėmėsi aiškintis situaciją. 
Vakar D.Tuska „Anykštai“ sakė, jog 
apie sklypų privatizavimą ir svėdasiš-
kių renkamus parašus jis pasikalbėjo 
su Anykščių rajono meru Kęstučiu 
Tubiu. „Meras garantavo, kad sklypai 
nebus privatizuojami. Jis pažadėjo, 
kad žemė bus palikta bendruome-
nės reikmėms“ – „Anykštai“ sakė 
D.Tuska.  

Šie pastatai šalia Alaušo ežero - formalus pretekstas suformuoti žemės sklypus.

Svėdasų bendruomenės ta-
rybos pirmininkė Asta Fjell-
birkelan sako, kad rajono 
valdžia pataria bendruome-
nei dalyvauti aukcione ir 
dėl žemės sklypo varžytis su 
verslininkais.

UAB „Alauša“ generali-
nis direktorius Algimantas 
Čaplinskas neslepia, jog 
jei atsiras proga, jis bandys 
privatizuoti Alaušo ežero pa-
krantę.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, Svėdasų girininkas Do-
natas Tuska teigia sulaukęs 
mero Kęstučio Tubio pažado, 
jog Alaušo paežerėje esanti 
žemė nebus privatizuojama.

šiupinys

Bažnyčios žemę įrėminanti tvora tolokai nukeliavo į valstybinę 
žemę, užtverdama svėdasiškiams priėjimą prie Alaušo ežero.

Dainos. Birželio 30 d. – liepos 6 
d. vykstančioje Lietuvos šimtmečio 
dainų šventėje „Vardan tos“ daly-
vaus 12 Anykščių kultūros centro 
kolektyvų: liaudiška kapela „Grie-
ža“ (vad. K. Grigaliūnas), jauni-
mo liaudiškų šokių grupė „Gojus“ 
(vad. J.Uselienė), vyresniųjų liau-
diškų šokių grupė „Gojus“ (vad 
J.Uselienė), jaunių liaudiškų šokių 
grupė „Vijurkas“ (vad. J. Šimkie-
nė), merginų liaudiškų šokių grupė 
„Vija“ (vad. J. Šimkienė), merginų 
liaudiškų šokių grupė „Saulašarė“. 
(vad. I. Baukytė), folkloro ansam-
blis „Valaukis“ (vad. R. Stumburie-
nė), Kavarsko skyriaus folkloro an-
samblis (vad. L. Kazokienė), Šerių 
kaimo folkloro ansamblis (vad. D. 
Bakšienė), Svėdasų skyriaus folklo-
ro ansamblis (vad. R. Lapienienė), 
Troškūnų skyriaus vaikų ir jau-
nimo teatro studija „Mes“ (rež. J. 
Pupkienė), Liaudies teatras (rež. J. 
Buziliauskas). Šventėje pasirodys ir 
keletas kitų kultūros centrui nepri-
klausančių kolektyvų iš Anykščių. 

Gerins. Lietuvos valstybinių 
kelių priežiūros įmonė „Kelių prie-
žiūra“ paskelbė, kad gerins ketvir-
tadalį žvyrkelių – papildomiems 
jų nuolatinės priežiūros darbams 
įmonė skiria dalį per pastaruosius 
keturis mėnesius sutaupytų lėšų, 
t.y. 250 000 Eur. Tarp numaty-
tų geriau prižiūrėti yra keletas 
Anykščių rajono žvyrkelių arba jų 
ruožų. Tai: Troškūnai – Surdegis – 
Subačius (5,6 km), Viešintos – Pa-
piliai – Pelyšėlės (5,58 ir 0,58 km 
ilgio ruožai), Kavarskas – Kurkliai 
(7,6 km) ir Surdegis – Mitošiūnai – 
Žviliūnai (5,62 km).

Upė. Taip nusekusios Švento-
sios upės neprisimena nė nuo 1990 
– ųjų hidrometeorologijos posto 
stebėtojas Petras Buterlevičius. 
Pasak jo, upės vandens lygis 56 
centimetrais žemesnis lyginant su 
praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. 
Nors dėl žemo upės vandens lygio 
ir silpnesnės tėkmės vanduo ne itin 
švarus, tačiau maudynėms jo tem-
peratūra ypač palanki, vakar siekė 
20,6 laipsnio šilumos. 

Pastatas. Turto vertintojams 
nustačius kainą, Anykščių ra-
jono savivaldybė pardavinės 
buvusios viešosios bibliotekos 
pastatą Anykščiuose, J.Biliūno ga-
tvėje. Pradinė šio pastato pardavi-
mo kaina su sklypu – 180 290 Eur. 
Anykščių rajono savivaldybė yra 
konstatavusi, kad šis pastatas jai 
nebereikalingas.

Trasos. Anykščiai gali pasigirti 
dvejomis virtualiomis trasomis, 
tačiau planuojame sukurti dar ke-
turias. Virtualias trasas galima rasti 
mobilioje programėlėje „#walk15“. 
Pasirinkus norimą maršrutą ir ant 
jo spustelėjus, paprasta iš karto 
pradėti eiti, skaičiuoti žingsnius 
ir gauti informaciją apie įdomius 
gamtinius ar kultūrinius objektus 
lietuvių bei anglų kalbomis.

Atgimimas. Anykštėnų metalo 
muzikos grupė „Dissimulation“ žada 
po dešimties metų pertraukos prista-
tyti naują dainų albumą. Grupės vo-
kalisto vietą užims iki šiol būgnais 
grojęs Dainius Žičkus – Stabmeldys.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.
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Paminklo vyskupui Antanui Baranauskui (skulptorius Arūnas 
Sakalauskas, architektas Ričardas Krištapavičius) atidarymas 
Anykščiuose 1993 metais, kai rajoną valdė Algimantas Dačiulis. 

Nuotraukoje antras iš kairės rajono valdytojas Algimantas Dačiulis, prezidentasAlgirdas Brazaus-
kas, Anykščių rajono Tarybos pirmininkas Antanas Gražys, Seimo nariai Feliksas Kolosauskas ir 
Leonas Alesionka.

1990 m., iki Kovo 11- tosios dar 
buvo likę kai kurie planiniai fondai. 
O po to – nieko. Laisvos rinkos taip 
pat dar praktiškai nebuvo. 

Pirmiausia, kaip privatus verslas, 
mieste atsirado kilnojamos degali-
nės, jų Anykščiuose prisistatė tur-
būt keturias ar penkias. O su visu 
kitu ūkiu reikėjo galvoti kaip suktis. 
Pamenu, ateina vyriausiasis gydy-
tojas Antanas Bražėnas ir klausia, 
ką darysim, nes greitosios pagalbos 
automobiliai bai-
gia susidėvėti. O 
ką daryti? – Sa-
kau, reikia re-
montuoti, paskui 
matysim, iš kur 
būtų galima gau-
ti kitus. O iš kur 
galėtų  ligoninė-
je atsirasti nauji 
automobiliai? To 
niekas tada nega-
lėjo žinoti.  

- Laikas, kai 
seno jau nėra, o 
naujo dar nėra?

- Bet greitoji medicininė pagalba 
turėjo dirbti. Svarbiausia buvo raci-
onaliai panaudoti turimus finansus. 
Rajono biudžetas buvo sudarytas, 
bet jis buvo skirtas padengti būti-
niausioms reikmėms – mokytojų ir 
gydytojų, savivaldybės darbuotojų 
atlyginimams. Iš karto išryškėjo 
mokytojų stygius kaimo mokyklo-
se. Mokytojai važinėjo, bet tam, 
kad važinėtų, atlyginimai turėjo 
būti didesni, o esami buvo per ku-
klūs. Ką darėme? – Kompensavo-
me kelionės išlaidas, kad užtikrin-
tume mokyklų funkcionavimą, kad 
būtų galima mokyti vaikus. Ir tai tik 
viena iš detalių.

- Laikas turėjo būti chaotiš-
kas, nes nebuvo patirties, o vyko 
esminės permainos. Kokią įtaką 
visuomenės gyvenimui darė tai, 
kad senas laikas baigėsi, naujas 
prasidėjo, bet jis buvo neaiškus? 

- Pirmieji metai buvo kupini pro-
blemų. Anykščiai – kaimiškas rajo-
nas, dominavo žemės ūkis. Turėjau 
statistikos apie tą laiką, bet atida-
viau muziejui. Tuomet produkciją 

daugiausiai gamino kaimas, o ne 
miestas. Mieste buvo statybinės 
medžiagos ir vynas, aptarnavimo 
sritis. Kaime, panaikinus kolūkių 
valdybų įgaliojimus ir išrinkus lai-
kinąsias administracijas, prasidėjo, 
gal net galima sakyti, nevaldomas, 
neprognozuojamas procesas. Nie-
kas nežinojo kas ir kaip, veikla pri-
klausė nuo atskirų iniciatyvų. Pir-
masis sugriuvęs kolūkis buvo „Už 
taiką“. Buvo iniciatyva išsivedžioti 
gyvulius, dalintis turtą, bet tam ne-

buvo jokio do-
kumento ir 
pagrindo, kaip 
pagrįsti kas ir 
kiek pasiima. 
Tik vėliau, kai 
buvo įkurtos 
apylinkių agra-
rinių reformų 
tarnybos, pra-
sidėjo koordi-
navimas, ap-
skaičiavimas, 
kiek kiekvienas 
kolūkietis yra 
įnešęs, skai-

čiuojami pajai, pagal tai kolūkiečiai 
galėjo gauti turtą. Bet pradžioje viso 
to nebuvo. Kažkaip situaciją reikė-
jo suvaldyti. Labai gerai, kad žemės 
ūkio skyriaus vedėju buvo Antanas 
Baura. Jis pažinojo žmones, žinojo, 
kokia situacija kiekviename kolek-
tyve. Važiavome, stengėmės valdyti 
šį procesą, nes atsakomybė buvo 
mūsų. Tai buvo vienas svarbiausių 
iššūkių. Reikėjo, kad procesas ne-
virstų chaosu.

- Kaip Anykščiai laikėsi ekono-
minės blokados metu? Juk reikė-
jo užtikrinti šildymą, autobusų 
eismą, greitosios medicininės pa-
galbos darbą... Kaip pavyko užti-
krinti jų funkcijų vykdymą?

- Truputį resursų gaudavome, kai 
susikūrė Ekonomikos ministerija, 
įsisteigė Kazimieros Prunskienės 
Vyriausybė, tada buvo jau šiek tiek 
geriau, Vyriausybė jau kažkiek val-
dė padėtį. Bet blogiausia buvo, kai 
Tarybų sąjunga paskelbė blokadą 
ir Mažeikiai ėmė nebegauti naftos. 
Juk reikėjo ruoštis šildymo sezonui. 
Tačiau, priminsiu, kad blokados 

Algimantas Dačiulis: „Net į galvą 
neateidavo, kad mokyklos gali nebūti“

automobilio ir matom, kad moterys 
pasidėję plytas kiemuose gaminasi 
valgyti. A.Brazauskas sako: „Ma-
tot, gyventojai neturi ant ko maisto 
pasiruošti, o jūs ligoninę pradedate 
statyti, kai yra visiška nežinia, kaip 
mes gyvensime“. Paklausiau, paty-
lėjau... Bet jis neužprotestavo. Tai 
buvo sudėtingas momentas, nes 
paskui pas tą patį A.Brazauską rei-
kėjo kreiptis dėl finansavimo ligo-
ninei skyrimo. Ligoninės statybos 
buvo viena iš didžiausių problemų, 
kurią pradėjome spręsti  atkūrus ne-
priklausomybę ir, sakyčiau, spren-
dėme šį klausimą gana sėkmingai. 
Ypač kol Seime buvo du anykštė-
nai - Feliksas Kolosauskas, kuris 
buvo Finansų ir biudžeto komiteto 
pirmininkas ir Leonas Alesionka. 
F.Kolosauskas labai padėjo. Pirmus 
kelis metus statyti sekėsi labai ge-
rai, vėliau finansavimas užstrigo...

- Tačiau, kodėl buvo nuspręsta 
statyti tokią didelę ligoninę?

- Ne anekdotas ir ne gandai, kad 
naujoji Anykščių ligoninė buvo nu-
matyta kaip Santariškių ligoninės 
dublerė. Jei įvyktų nelaimė Igna-
linos atominėje elektrinėje, pagal 
vėjo krypties dominavimą, buvo 
prognozuojama, kad radioaktyvių 
debesų vėjas neneštų ant Anykščių. 
Buvo ypatinga byla, kurią turėjo tik 
civilinės gynybos vadai. Anykščių 
ligoninė, kaip sakiau, buvo mato-
ma, kaip Santariškių dublerė, todėl 
antrajame ligo-
ninės korpuse 
buvo numaty-
tos procedūros, 
kurios taikytos 
tik Santariškių 
ligoninėje. Bet 
mes tų civilinės 
gynybos bylų 
neturėjome, jas 
turėjo tik kariš-
kiai. 

Ne anykštėnai nenorėjo tokios 
didelės ligoninės. Anykščiams būtų 
užtekę vieno korpuso, be to, vėliau, 
statybos eigoje pastatas buvo vienu 
aukštu sumažintas. Ką gavo Anykš-
čiai statydami ligoninę? Gavo 
medžiagas, darbus, pinigus, darbi-
ninkams darbą. Anykščiai galėjo 
įdarbinti žmones.

- Per didžiąsias krizes ne vie-
na valstybė iš problemų kapstė-
si vykdydama dideles statybas 
ir tuo sukurdama darbo vietas. 
Dabar tai vadintųsi socialiniais 
projektais. Ar Anykščių ligoninės 
statybos buvo kažkas panašaus?

- Gal ir galima taip vertinti. 
Iš tikrųjų dėl ligoninės statybos, 
Anykščių statybininkai, Statybos ir 

metu visas Anykščių miestas buvo 
šildomas, gyventojai gavo karštą 
vandenį. Tai buvo vienintelis toks 
miestas respublikoje, net baseinas 
veikė, į jį moksleivius net iš Kupiš-
kio vežiojo.

Susipažinau su energetikos mi-
nistru, susitarėme dėl mazuto tie-
kimo. Man pranešdavo, kiek yra 
mazuto talpyklose, rašydavau raštą 
ir tą mazutą gaudavome. Ką reiškia 
asmeninis santykis... Jei formaliai 
nusiųsi laišką, jį numes, jei nuneš 
į kanceliariją – taip pat viskas bus 
pamiršta. Reikėjo eiti tiesiai pas mi-
nistrą, tartis, kad spręstų problemas. 
Tai labai palengvino anykštėnams 
sunkų laikotarpį, tai padėjo išgy-
venti. Anykščiai tuos laikus pergy-
veno lengviau už kitus, nepamatė, 
ką iš tiesų reiškė blokada. Žinoma, 
reikėjo pastovėti degalų prie dega-
linių, bet svarbiausia, kad šildymas 
veikė.

Anykščiuose nenuilstama tema 
buvo naujos ligoninės statyba. 1992 
metais ji pradėta statyti. 1989 me-
tais aš buvau Vykdomojo komiteto 
pirmininku, o Juozas Dailidė pir-
masis komunistų partijos sekreto-
rius. Jis labai mėgo susitikimus su 
kolektyvais. 1989 metais susitiko-
me su gydytojų kolektyvu, salytė 
buvo pilna. Pagrindinis gydytojų 
klausimas mums buvo ar bus nauja 
ligoninė, nes senojoje buvo nebe-
galima dirbti. Patikinau, kad tikrai. 
Vyriausiajam gydytojui A.Bražėnui 
sakiau, kad, jei galima, gydytojus 
siųskit stažuotis į užsienį, kadangi 
bus sukomplektuota nauja įranga, 
kad su ja gydytojai mokėtų dirbti. 
1990 – 1991 metais buvo paruoštas 
anų laikų techninis projektas. 1992 
metais reikėjo pradėti. Buvo tokie 
siūlymai, kadangi statomi du ligo-
ninės blokai, reikėtų statyti dviems 
rangovams, bet sutarėme, kad statys 
vienas. Pamenu, kad tada į Anykš-
čius atvažiavo vicepremjeras Al-
girdas Brazauskas į susitikimą su 
partija, bet jis neužmiršdavo aplan-
kyti ir rajono valdžios. Pasikalbė-
jome savivaldybėje. A. Brazauskas 
paklausė, kas naujo rajone, sakau, 
pradedame ligoninės statybą. Nu-
važiavome pasižiūrėti. Grįžtam prie 

šiupinys

remonto valdyba turėjo darbą. 
Sunku pasakyti, ar nebuvo gali-

ma ir antrojo korpuso kaip nors pa-
naudoti. Gal buvo galima kurti slau-
gos namus? Svėdasų senelių globos 
namai per maži... Gal globos namai 
ligoninėje galėjo būti ne rajoniniai, 
apimti platesnį regioną? Bet inici-
atyvos laiku nebuvo imtasi, dabar 
kam jau tas patalpas panaudosi...

- Lūžio laikas, daug kas jame 
įžvelgia kaimuose užgimusią ne-
viltį...

- Man baisiausias kada nors ma-
tytas vaizdas buvo, kai kolūkio 
daržinėje žmonės aiškinosi, kuriam 
priklauso šienas, ir kuris turėtų jį iš-
sivežti. Gyvuliai iš tvartų jau buvo 
išsivedžioti. Stovėjo žmogus prieš 
žmogų su šakėmis... 

Visur trūko žinių, ekonomikos 
supratimo. Viena bendrovė nusi-
pirko sviesto muštuvą, separatorių. 
Sumušė sviestą, o jo nėra kur dėti. 
Dirbantiesiems tada sviestą dalino 
kaip atlyginimą. 

- Ar buvo dažni tokie atvejai, 
kai bendrovėms nelikdavo nieko 
kito, kaip su darbuotojais atsi-
skaityti gaminama produkcija?

- Nežinau kaip dažnai, nesaky-
čiau, kad visuotinai, bet tokių atve-
jų buvo. 

- Lūžio laikotarpis, galima 
sakyti, buvo aukso amžius nu-
sikalstamumui. Užgimė gaujos, 
atsirado nesaugumas, reketas. Ar 
ėjo žmonės pas Jus ieškodami tei-
sybės?

- Įsiminiau, kai į mano kabinetą 
įėjo du visiškai nepažįstami vyrai, 
ilgi juodi paltai, diplomatai, kuriuos 
susidėjo ant stalo ir sako: „Valdy-
tojau, kuo mes galim padėti? Kiek 
jums reikia pinigų?“ Sakau, dar 

verčiamės, kaž-
kam imti – nėra 
reikalo. Ilgai 
kalbėjomės. Jie 
išvažiavo ir pra-
dingo. Jie turbūt 
zondavo, ką ga-
lėtų pirkti... 

P a l a i k ė m e 
ryšį su policija, 
stengėmės, kad 
nebūtų bent atvi-

rų vagysčių, plėšimų. 
- O kaip sekėsi užtikrinti savi-

valdybės finansus, juk, turbūt, 
paskolų nelabai buvo galima vie-
šiesiems reikalams gauti? Ar tai 
padiktavo nepopuliarius sprendi-
mus, kaip mokyklų uždarymas?

- Mano valdymo laikotarpiu, iki 
1995 metų, nebuvo uždaryta nei 
viena mokykla. 

Kaip versdavomės su finansais? 
Spaudžiau mokesčių inspekciją, 
kad pervestų pinigus. Labai gerus 
santykius palaikiau su Finansų mi-
nistro pavaduotoju Reinoldijumi 
Šarkinu. Kai tik tapdavo kam nors 
striuka, kreipdavausi į jį ir nei karto 
nebuvo atsakyta. 

...Ne anekdotas ir ne gan-
dai, kad naujoji Anykščių 
ligoninė buvo numatyta, 
kaip Santariškių ligoninės 
dublerė. Jei įvyktų nelaimė 
Ignalinos atominėje elek-
trinėje, pagal vėjo krypties 
dominavimą, buvo progno-
zuojama, kad radioaktyvių 
debesų vėjas neneštų ant 
Anykščių...

...Įsiminiau, kai į mano 
kabinetą įėjo du visiškai 
nepažįstami vyrai, ilgi juodi 
paltai, diplomatai, kuriuos 
susidėjo ant stalo ir sako: 
„Valdytojau, kuo mes galim 
padėti? Kiek jums reikia pi-
nigų?..“ 



2018 m. birželio 30 d.

pirmadienis 2018 07 02

sekmadienis 2018 07 01

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Gimę tą pačią dieną. 
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos 
Nykštukėnas
10.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.00 Kačių ABC 1 
11.40 Klausimėlis.lt.  
12.00 Iškilmingas „Dainų šven-
tės“ vėliavos pakėlimas Simono 
Daukanto aikštėje. Šventės 
pradžią skelbia Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Tiesioginė trans-
liacija.  
12.15 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai 2 
14.00 Puaro N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.   
(kart.).
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai 
16.00 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos.   
Pertraukoje - Žinios. Orai.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.25 Klausimėlis.lt.  
19.57 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Žemutinio 
Naugardo.  

23.00 Auksinė taurė N-14
1.05 Pradedantieji N-14. 

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
7.20 „Žuviukai burbuliukai“ 
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ 
8.10 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
9.00 „Saugokis meškinų“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ N-7
10.00 „Voverių maištas“ 
11.35 „Raudonplaukė Zora“ 
13.35 „Mano monstriukas ir aš“ 
15.40 „Prarastasis“ N-7.
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Teleloto. 
20.35 „Paskutinis jaunikio išban-
dymas“ N-7.
22.50 „Saulėlydis“ N14. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ (kart.) 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Vėžliukai nindzės“ 
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Kobra 11“ N-7
9.30 „Šefai vikingai“.
10.00 „Sibilės knyga“ N-7
11.00 „Prezidento sūnus“ N-7
13.05 „Gerbėja“ N-7.
14.55 „Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas“ N-7. 
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Džiunglių knyga 2“ N-7.
21.00 „Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Vengrija - Lietuva“.
23.00 „Ekstraordinarių džentelme-
nų lyga“ N-7

6.30 Galiūnų Čempionų lyga 
Graikijoje . 2017 m. Sporto laida. 
7.30 „Viena už visus“ N-7.
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Pasaulio komandinis Galiūnų 
čempionatas. 2017 m. Sporto laida. 
9.55 Europos septynetų regbio 
taurė. Ketvirtfinaliai. Tiesioginė 
transliacija iš Šiaulių.
11.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
12.45 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.55 Europos septynetų regbio 
taurė. Pusfinaliai. Tiesioginė trans-
liacija iš Šiaulių.
14.40 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
16.45 Europos septynetų regbio 
taurė. Finalai. Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.
17.35 „Detektyvų istorijos“ N-7
18.30 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 „Rivjera“ N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“ N-14
23.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Pragaro katytė 
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
9.15 „Tėvas Motiejus“ 
10.20 „Būrėja“ 
11.30 Beatos virtuvė. 
12.30 „Mylėk savo sodą“ 
13.30 Sveikinimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas. 
15.55 „Širdele mano“ N-7. 
17.55 „Akloji“ 
18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 Ulzana
23.00 Gimę mylėti N14. 

1.20 Visiškai slaptai N-7. 
  
   kultura
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 LRT OPUS ORE. „Miško 
gyventojai“.   (kart.).
7.05 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.   (subtitruota, kart.).
7.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.   
(subtitruota, kart.).
8.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.   
(subtitruota, kart.).
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.   (subtitruota).
8.30 Krikščionio žodis.   (subti-
truota).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.  
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Aplinką tausojantis ūkinin-
kavimas 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
11.30 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas. 
12.00 Kultmisijos. 
12.45 ARTi. 
13.00 Linija, spalva, forma. 
13.30 Stop juosta. (su vertimu į 
gestų k.).  
14.00 Legendos. 
14.50 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
15.45 Muzikos talentų lyga 2018. 
17.10 Kultūros teismas. Teisėja 
Snieguolė Matulienė.   (kart.).
17.55 Nes man tai rūpi. Ved. 
Jolanta Kryževičienė.  
18.40 Kiotas. Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis vertybėmis
19.25 K-9. Privatus detektyvas 
21.00 Laimis Vilkončius. Roko 
opera „Eglė“. Šimtmečio Dainų 
šventės „Vardan tos...“ atidarymui 

skirtas renginys. Tiesioginė translia-
cija iš Vingio parko.
23.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Svečias - pia-
nistė Jelena Bashkirova (Vokietija). 
1 d.
23.55 Anapus čia ir dabar. 
0.40 Kino žvaigždžių alėja. Kalno 
valdovas 

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą. 
7.30 Čia tai geras!. 
8.30 Oplia! N-7. Humoro šou
10.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
Aktualijų laida
10.30 Ne vienas kelyje. 
12.00 Kitu kampu. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
16.40 Gyvūnų policija. N-7. 
17.35 KK2 penktadienis. N-7. 
19.00 Kitu kampu. 
20.00 Čia tai geras!. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
Aktualijų laida
21.30 Visi už vieną. N-7. 
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija. N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Visi už vieną (k). N-7. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.20 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ 
N-7 (kart.) 
8.30 „Iš peties“ N-7 (kart.) 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Planetos talentai“ 
10.30 „Bearas Gryllsas. Išlikimas“ 
N-7
11.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
12.30 „Sunkiausios profesijos 
pasaulyje“ 
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ 
N-7

15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7 
19.00 „Lietuvos atvirasis 3×3 
krepšinio čempionatas Kaune“. 
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „X Faktorius“. N-7
0.45 „Suvokimas“ N-14 (kart.)

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. N-7.
8.20 „Išmanus kaimas“. 2018 m.
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 
Surinamas“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Tadžikija“. N-7.
11.00 „Ekovizija“. 
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7. 
13.30 „Laiptai į dangų“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“.
16.50 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Prancūzijos GP 
apžvalga.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
19.00 „Rasputinas“ N-14.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Rasputinas“ N-14.
21.30 „24/7“. 
22.00 Jo Šventenybės Dalai 
Lamos XIV susitikimas su vaikais. 
Speciali laida. 2018 m.
23.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7.
1.00 „Laiptai į dangų“ N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. 
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro. 
(kart.).
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.40 Seserys N-7
16.45 2018 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Aštuntfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Samaros.   
Pertraukoje - Žinios. Orai.  
19.00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.45 2018 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Aštuntfinalis. Tiesioginė trans-
liacija iš Rostovo.  
23.00 Aukštuomenės dakta-
ras N-7. 
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7. (kart.).

6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 
10.55 „Ponas Bynas“ N-7
11.25 „Geriau vėliau negu 
niekada“ N-7

12.25 Nuo... Iki... . 
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Gyvenimiškos istorijos. 
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Kitas pasaulis. 
Vilkolakių prisikėlimas N-14
0.15 „Judantis objektas“ N-7.
1.10 Paskutinis jaunikio išban-
dymas N-7.

6.10 “Televitrina”. 
6.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Sibilės knyga“ (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7 
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
N-7
12.00 „Kobra 11“ 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. 
19.20 TV3 sportas. 
19.25 TV3 orai. 
19.30 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 
22.30 „Sielonešė“ N-14
0.55 „Elementaru“ N-7.

1.50 „Kvantikas“ N-7.

6.35 “Viena už visus” 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ 
N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ 
N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7. 
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
21.00 „Merginų kovos“ N-14
23.05 „Snaiperis“ N14. 
1.05 „Juodasis sąrašas“ N-7.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7. 
11.25 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Tinginių miestelis“ 
16.30 „Būk su manim“ 
17.30 „Mano meilės šviesa“ 
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7. 

19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Juodasis riteris“ N-7. 
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.55 „Nusikaltimas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2016.
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.).
7.20 Lesė (kart.).
7.45 Stop juosta. (kart.).
8.10 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
8.40 Vilniaus Laterano kanau-
ninkų vienuolynas ir Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia. (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Durys atsidaro.   (kart.).
12.45 K-9. Privatus detekty-
vas N-7 (kart.).
14.20 Karo žmonės. (kart.).
15.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.25 Lesė 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 
16.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
16.45 Laba diena, Lietuva. 
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.30 Ten, kur namai N-7. 
20.25 Prokurorai. 
21.15 „Boko Haram“. blogio 
ištakos N-14.
22.10 Operacija „Eigeris“. 
N-14. (subtitruota).
0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festi-
valis „Kaunas Jazz“. 

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės kriminalai. N-7
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvūnų policija. N-7. 
14.00 Rytas su LNK. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena.

6.45 “Televitrina”. 
6.30 “Planetos talentai” (kart.)
7.00 „Visureigiais per Aliaską“ 
(kart.) N-7
8.00 „CSI Majamis“ N-7 (kart.) 
9.00 „Nuo amato iki verslo“. 
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Naujakuriai“ 
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Iš peties“ N-7
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ 
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7

20.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Pašėlęs policininkas“. 
N-14.
22.30 „Naša Raša“. N-7
23.00 „Motinos diena“ S
1.20 „Naujakuriai“ (kart.) N-7

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. 
7.10 Šiandien kimba. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.10 „Rojus“ N-7
10.15 „Neišsižadėk“ N-7.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.25 „Iššūkis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.55 Rubrika „Saugi vai-
kystė“.
19.00 „Iššūkis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vai-
kystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Austrijos GP 
apžvalga.
0.05 „Gluchariovas“ N-7.
1.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2018 m. birželio 30 d.

antradienis 2018 07 03

trečiadienis 2018 07 04

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis (Der Alte). N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės.
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.40 Seserys N-7. 
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
16.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš Sankt 
Peterburgo.   Pertraukoje - 
Žinios. Orai.  
19.00 Emigrantai. 
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Maskvos.  
23.00 Aukštuomenės daktaras 
N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7 (kart.).
0.30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.00 Dienos programa. 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 

10.55 Oplia! N-7. Humoro šou
11.25 „Policijos akademija“ N-7
12.25 Gyvenimiškos istorijos . 
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Gyvenimiškos istorijos. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Oplia!. N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 Banga N-14
0.40 „Judantis objektas“ N-7.
1.35 Kitas pasaulis. Vilkolakių 
prisikėlimas N-14

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Kam ta meilė?“. Lietuva, 
komedija. (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.25 „TV3 orai“.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7

21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.20 „TV3 sportas“.
22.25 „TV3 orai“.
22.30 „Vampyrų akademija“ N-7
0.35 „Elementaru“ N-7.
1.30 „Kvantikas“ N-7.

6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7.
13.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7. 
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
21.00 „Mirtinas ginklas“ N-14
23.15 „Merginų kovos“ N-14
1.15 „Įkaitai“ N14. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeimininkas?” 
7.45 „Būrėja“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
9.15 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7. 
11.25 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“ 
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ 

16.00 „Tinginių miestelis“ 
16.30 „Būk su manim“ 
17.30 „Mano meilės šviesa“ 
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7. 
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 Midsomerio žmogžudys-
tės XVIII. Habeas Corpus N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.55 „Nusikaltimas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2016. (kart.).
6.55 ARTi. (kart.).
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2. (kart.).
7.25 Lesė (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio  
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Euromaxx. (kart.).
12.45 Prokurorai. (kart.).
13.30 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.25 Lesė 
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 
16.15 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionato apžvalga.
16.45 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.05 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.30 Ten, kur namai 4 N-7. 
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Mykolas Romeris. 
21.15 Premjera. Islamas ir 

Vakarai. 
22.10 Antradienio detektyvas. 
Komisarė Lanc (Die Chefin). N-7.
0.05 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festiva-
lis Kaunas Jazz. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos. 
14.00 Rytas su LNK. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 Info diena.
23.00 Info diena. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena. 
2.30 Info diena. 

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Filologyno berniukai“. N-7
7.00 „Bearas Gryllsas. Išlikimas“ 
(kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.)
9.00 „Sandėlių karai“ N-7.
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Naujakuriai“ 
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.25 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ 
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7

18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Poseidonas Reks“ N-14.
23,05 „Pėdsakai“ N-7
0.05 „Kobra 11“ N-7

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.10 ‘24/7“. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.15 „Rojus“ N-7.
10.15 „Neišsižadėk“ 
11.20 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.25 „Iššūkis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. 
Informacinė publicistinė laida.
18.55 Rubrika „Išmanus 
kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Išmanus 
kaimas“.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
0.05 „Gluchariovas“ N-7
1.05 „Delta“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7.
11.40 Giminės. 
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios 
18.00 Aštuonkojė N-7.
20.10 Klausimėlis.lt.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Mano tautinis kostiu-
mas. būta ir atkurta. 
22.00 Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos&“. 
Ansamblių vakaras „Tėvyne 
mūsų“. Tiesioginė transliacija iš 
Kalnų parko.  
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 
10.55 Oplia! . N-7. Humoro 
šou
11.25 „Policijos akademija“ 
N-7

12.25 Gyvenimiškos istorijos . 
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Gyvenimiškos istorijos. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 Drakono vartai N14. 
0.55 „Judantis objektas“ N-7.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Kam ta meilė?“. Lietuva, 
komedija. (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“ 
N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „P. S. Myliu tave“ N-7.
1.05 „Elementaru“ N-7.
1.55 „Kvantikas“ N-7.

6.15 “Viena už visus”  N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.30 „Teisingumo agentai“ 
N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.50 „Teisingumo agentai“ 
N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 „Nusikaltimų miestas“ 
N-7.
21.00 „Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiveržimas“ N-14
22.50 „Mirtinas ginklas“ N14. 
1.00 „Įkaitai“ N14. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.45 „Būrėja“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
9.15 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ N-7.
16.00 „Tinginių miestelis“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Mano meilės šviesa“ 
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7. 
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7

21.00 Midsomerio žmogžu-
dystės XVIII. Susitikimas su 
ateiviais N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
1.10 „Nusikaltimas“ N14. 
  

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
7.25 Lesė 
7.50 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. 
Kompozitorius Anatolijus 
Šenderovas.   (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas 
12.45 Stilius. (kart.).
13.40 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Islamas ir Vakarai 
(kart.).
15.15 Mano tėviškė. (kart.).
15.30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.40 Lesė 
16.05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. (sub-
titruota).
18.15 Kultūrų kryžkelė. (sub-
titruota).
18.30 Septynios Kauno 
dienos.  
19.00 Maistas ir aistros. 
(kart.).

19.30 Ten, kur namai 5 N-7.
20.20 „Lietuvos kolumbai“.
21.15 Premjera. Didžiosios 
Visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu 4 (subtitruota).
22.00 Atskalūno laiškai. N-14. 
(subtitruota).
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festi-
valis Kaunas Jazz.

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
7.00 „Pėdsakai“. (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.)
9.00„Statybų gidas“. (kart.).
9.30 „CSI Majamis“ N-7
10.25 „Naujakuriai“ 
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.25 „Rezidentai“. N-7
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7.
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 Mafija. N-14
23.10 „Pėdsakai“. N-7.
0.10 „Kobra 11“ N-7.

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
7.10 4 kampai. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.15 „Rojus“ N-7.
10.15 „Neišsižadėk“ N-7.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.25 „Iššūkis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. N-7
18.57 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
0.05 „Gluchariovas“ N-7
1.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. 
12.35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).  
18.00 Niekada nesakyk nie-
kada N-7.
20.10 Klausimėlis.lt.  
19.57 Loterija „Keno Loto“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
21.00 Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos&“. 
Šokių diena „Saulės rato riti-
mai“. Tiesioginė transliacija iš 
Lietuvos futbolo federacijos 
stadiono.  
24.00 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 N-7. (kart.).
0.45 Klausimėlis.lt.   (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“  N-7
8.55 Rytas su LNK. 

10.55 Oplia! N-7. Humoro šou
11.25 „Policijos akademija“ 
N-7
12.25 Gyvenimiškos istorijos . 
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Gyvenimiškos istorijos. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 Oplia! N-7. Humoro šou
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 Trys muškietininkai N-7.
0.45 „Judantis objektas“ N-7.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Kam ta meilė?“. Lietuva, 
komedija. (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 „TV3 žinios“. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“. 
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Armagedonas“ N-7
1.30 „Kvantikas“ N-7
2.25 „Amerikiečiai“ N-14

6.00 „Auklė“ 
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.35 „44-as skyrius N-7. 
9.30 „Teisingumo agentai“ 
N-7. 
10.30 „Kobra 11“ N-7
11.35 „Mirtinas ginklas“ N-7.
12.35 „Stoties policija“ N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.50 „Teisingumo agentai“ 
N-7.
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Mirtinas ginklas“ N-7.
18.55 „Stoties policija“ N-7.
20.00 Info diena. 
20.25 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 Kitos 48 valandos N14. 
21.00 „Absoliutus blogis“ N14. 
23.00 „Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiveržimas“ N-14
0.45 „Persekiotojas“ N14. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.45 „Būrėja“ 
8.15 „Būrėja“ 
8.45 „Akloji“ 
9.15 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ 
16.00 „Tinginių miestelis“ 

16.30 „Būk su manim“ 
17.30 „Mano meilės šviesa“ 
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7. 
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 Komisarė Helena Dorn. 
Susitarimas N14. 
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.50 „Nusikaltimas“ N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festi-
valis „Kaunas Jazz“. (kart.).
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.).
7.25 Lesė 
7.50 Linija, spalva, forma. 
8.15 Lietuva mūsų lūpose. 
Ved. Antanas Smetona.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio  
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Maistas ir aistros. 
(kart.).
12.45 Klauskite daktaro. 
(kart.).
13.40 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
14.25 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 4 
15.10 ARTi (kart.).
15.30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 
15.40 Lesė 
16.05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos&“. 
20.00 
20.30 Anapus čia ir dabar. 

21.15 Mano tėviškė.
21.30 Projektas Pi.
22.00 Gražuolė. 
23.05 Mes buvome, mes 
esame, mes būsime. 
0.05 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje. 
0.50 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festi-
valis „Kaunas Jazz“. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Išgyvenk, jei gali 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
7.00 „Pėdsakai“. N-7
8.00 „Kaulai“ N-7
8.55 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „CSI Majamis“ N-710.25 
„Naujakuriai“ 
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.25 „Rezidentai“. N-7.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
15.25 „Kaulai“ N-7

16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7.
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Jūrų pėstininkas“ N-14.
23.15 „Pėdsakai“. N-7
0.10 „Kobra 11“ N-7
1.15 Naujakuriai

6.29 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai. 
Kulinarinė laida. 
7.10 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
7.40 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
8.10 „Delta“ N-7.
9.10 „Rojus“ N-7.
10.15 „Rasputinas“ N-14.
11.15 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.25 „Iššūkis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
15.00 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai.
21.00 „Ragana“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
0.00 „Gluchariovas“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
Dokumentinis vaidybinis filmas.
6.55 Mano tautinis kostiumas. 
būta ir atkurta. (kart.).
7.50 Aviukas Šonas. Filmas 
9.15 Tadas Blinda. Vaidybinis 
nuotykių filmas. Scen. aut. 
Rimantas Šavelis, rež. Balys 
Bratkauskas, 1972 m. 1 s.
9.45 Tadas Blinda. Vaidybinis 
nuotykių filmas.
11.55 Lietuvos Valstybės 
diena. Iškilmingas valstybės 
vėliavos ir istorinės vėliavos 
pakėlimas. Tiesioginė translia-
cija iš Simono Daukanto aikš-
tės (su vertimu į gestų k.).
12.30 Lietuvos Valstybės 
diena. Šv. Mišios. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros.
13.45 Šventadienio mintys.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
17.00 Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos&“. 
Dainų diena „Vienybė težydi“. 
Tiesioginė transliacija iš Vingio 
parko.  
20.45 „Tautiškos giesmės“ 
giedojimas visame pasaulyje. 
Tiesioginė transliacija iš 100-
mečio Dainų šventės.  
21.10 Loterija „Keno Loto“.
21.15 Panorama.  
21.35 Sportas. Orai.

21.42 Loterija „Jėga“.
21.45 Skrydis per Atlantą. 
23.20 Žvilgsnis į žmogžudystę 
N-14
1.30 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.

6.30 Dienos programa. 
6.35 Mėnulio užkariautojai 
8.15 Broliai meškinai. Į pa-
galbą! 
10.00 Haris Poteris ir ugnies 
taurė N-7.
12.50 Šėtoniškas sandėris 
N-7.
14.35 Artūras, svajonių milijo-
nierius N-7.
16.45 Medalionas N-7.
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 KK2 penktadienis. 
Šventinė liepos 6-osios laida.
21.05 „Geriau vėliau, negu 
niekada“ N-7.
22.05 Tarp mūsų, berniukų 
N14. 
23.55 Kiečiausi Spartos vyrai 
N-14
1.25 Trys muškietininkai N-7.

6.00 „Televitrina“.
6.15 „Mapetai. Antra dalis“ 
N-7
8.25 „Meškiukas Padingtonas“ 
N-7.
10.15 „Aštuonkojis Dipas“ 
N-7.
12.05 „Heida“ 
14.15 „Princas ir kalvis“ 
16.45 „Hortonas“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.22 „TV3 sportas“.
19.27 „TV3 orai“. 

19.30 TIESIOGIAI „Tautiškos 
giesmės giedojimas“.
23.00 „Australija“ N-7
2.15 „P. S. Myliu tave“ N-7 
(kart.)
4.30 „Amerikiečiai“ („The 
Americans“). JAV, drama, kri-
minalinis, mistinis, 2016. 5 sez. 
8 s. N-14

6.40 „Auklė“
8.10 36-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas 
10.00 Geras vyrukas N-7.
11.45 Pasaulis sveikina 
Lietuvą. Renginys atkurtos 
Lietuvos 100-mečiui
13.25 Radijo stoties „Lietus” 
muzikos apdovanojimai „Aukso 
lašas“ 2017. 
16.50 Jazzu ir D. Montvydo 
muzikinė dvikova „Red Bull 
Soundclash“. 
19.15 „Muškietininkų žiedas“ 
21.00 „Trigubas X. Aukštesnis 
lygis“ N-14
23.05 „Absoliutus blogis“ 
N-14
1.00 „Persekiotojas“ N-14
1.45 „Kas žudikas?“ N-7.
2.40 „Trigubas X. Aukštesnis 
lygis“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.50 „Būrėja“ 
9.00 Sveikinimai . 
11.25 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7. 
13.30 „Mirtis rojuje“ N-7. 
14.40 „Muča Luča“ 
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras“ 
15.30 „Marvel animė. 
Ašmenys“ N-7.
16.00 „Tinginių miestelis“ 
16.30 „Būk su manim“ 
17.30 „Mano meilės šviesa“ 
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7. 
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Bekas 7. Jūsų pačių 
kraujas“ 
23.05 „Tūkstančiai mylių iki 
tavęs“ N-14
1.20 „Nusikaltimas“ N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis džiazo festi-
valis „Kaunas Jazz“. (kart.).
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.).
7.20 Lesė 
7.45 Būtovės slėpiniai. 
Mindaugo Lietuva. 1, 2 d. 
9.15 Laumės juosta 2017. 
10.40 Baletas „Procesas“ 
12.00 Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos&“. 
(kart.).
15.00 Valdovų rūmų atkūrimo 
pabaigtuvių iškilmės. 
15.50 Lesė 
16.15 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. 
19.00 Justinas 
Marcinkevičius. Mindaugas. TV 
spektaklis. 1, 2 dalis. 
20.45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. Ketvirfinalis. 
23.00 Pirmosios operos 
Lietuvoje „Elenos pagrobimas“ 
koncertinis atlikimas. 

0.30 DW naujienos rusų 
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje. 
1.15 Džiazo muzikos vakaras.
  
 
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Visi už vieną. N-7. 
8.00 Žinios.
9.00 Oplia!. N-7. Humoro šou
9.30 KK2 penktadienis. N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Gyvenimiškos istorijos. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 Info diena.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.10 „Televitrina“.
6.30 „Filologyno berniukai“. 
N-7
7.00 „Pėdsakai“. N-7
8.00 „Kaulai“ N-7
8.55 „Sandėlių karai“ N-7
9.30 „CSI Majamis“ N-7
10.25 „Naujakuriai“ 
11.25 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.25 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7. 
19.25 „Rezidentai“. N-7
20.00 „Farai“. N-7

21.00 „Žinios“. 
21.58 „Orai“. 
22.00 „Persijos princas. Laiko 
smiltys“ N-14
0.20 „Juodasis erelis“ N-14

6.40 „TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė“. 
7.20 „TV Europa pristato. 
Kormoranai“. 
8.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
8.45 Skinsiu raudoną rožę. 
9.30 Gyvenimo būdas. 
10.00 Partizanų keliais. 
11.00 Jo Šventenybė Dalai 
Lama - „Laimės Menas“. 
13.30 „Namas prie šaltinio“ 
N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
16.27 Orai.
16.30 „Namas prie šaltinio“ 
N-7.
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
Informacinė publicistinė laida.
18.57 Orai.
19.00 „Iššūkis“ N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai. 
Kulinarinė laida. 2018 m.
21.00 „Ragana„N-7.
22.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
22.15 Keliauk su „Reporteriu“. 
22.27 Orai.
22.30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte. 
23.00 „Namas prie šaltinio“ 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
7.20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Stebuklingoji Boružėlė 
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija. 
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Kaliforninio kondoro šešėlis 
13.35 Puaro N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.  
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą).  
16.00 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga.
16.45 2018 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Samaros.   
Pertraukoje - Žinios. Orai.  
19.00 Stilius. 
19.55 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.00 Panorama.  
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2018 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. 
Aštuntfinalis. Tiesioginė trans-
liacija iš Sočio.  
23.00 Pradedantieji 
0.35 Žvilgsnis į žmogžudystę 
N-14 (kart.).

6.30 „Žvėrelių būrys“ 

6.55 „Neramūs ir triukšmingi“ 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ 
8.10 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
9.00 „Saugokis meškinų“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
9.55 „Ogis ir tarakonai“ 
10.05 Pramuštgalviai 
Paryžiuje 
11.40 Ragana Lilė ir Drakono 
knyga N-7.
13.25 „Pričiupom!“ 
13.55 Kapitonas Zumas 
15.40 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje 
17.30 „Geriau vėliau negu 
niekada“ N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Paskutinis Oro valdo-
vas. Ango legenda N-7.
21.35 Prieš pakratant kojas 
N-7.
23.30 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas N-14
1.05 Tarp mūsų, berniukų 
N14. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Vėžliukai nindzės“ 
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Įsimylėjęs 
Madagaskaras“ 
9.00 „Skaniai ir paprastai“. 
9.30 „Maisto kelias“. Lietuva.
10.00 „Dingęs Aleksandro 
Makedoniečio kapas“ N-7.
11.00 „Johanos paslaptis“ 
N-7.
12.45 „Meilė keliauja laiku. 

Rubinė“ N-7.
15.15 „Havajai 5.0“ N-7.
16.15 „Simpsonai“ N-7.
16.45 „Ekstrasensai tiria“. 
N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Žvėrelių maištas“ N-7.
21.15 „Ernis“ N-14
23.55 „Bruklinas“ N-7.
2.00 „Armagedonas“ N-7 
(kart.)

6.15 “Viena už visus”  N-7
7.45 „Auklė“ 
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
9.30 Apie žūklę. 
10.05 „Vaikai šėlsta“ 
10.30 „Mano siaubūnėlis“ 
10.30 „Džiunglių princesė 
Šina“ N-7.
11.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ 
12.40 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ N-7.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7.
16.25 „Reali mistika“ N-7.
17.25 „Detektyvų istorijos“ 
N-7.
18.25 „Kas žudikas?“ N-7.
19.30 Muzikinė kaukė. 
Muzikinis šou. 
22.05 Porininkai N14. 
0.00 Nakvynės namai S. 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Pragaro katytė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.50 „Sodininkų pasaulis“ 

9.30 „Tėvas Motiejus“ 
10.45 „Būrėja“ 
12.30 „Nekviesta meilė 2“
14.45 „Tabatos salonas“ 
15.45 „Širdele mano“ 
17.45 „Akloji“ 
18.55 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 „Diktė. Po vestuvių“ 
22.50 „Teisė tuoktis“ N-7. 
0.40 „Tūkstančiai mylių iki 
tavęs“ N14. 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Laumės juosta 2017. 
(kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota, kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Muzikos talentų lyga 
2018. (kart.).
11.30 Projektas Pi. (kart.).
12.00 Pasaulio lietuvių jauni-
mo susitikimas 2018. 
14.05 Klauskite daktaro. 
15.00 Euromaxx. 
15.30 Pasaulio lietuvių jauni-
mo susitikimas 2018. 
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
18.45 Akistatos 
19.37 Akistatos 
20.30 Stambiu planu. 
21.15 Įsilaužėliai (subtitruota).
22.45 LRT OPUS ORE. 
23.45 Mano tėviškė. (kart.).
24.00 Dabar pasaulyje. 

0.30 Justinas Marcinkevičius. 
Mindaugas. (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena.
14.30 Oplia!. N-7. Humoro 
šou
16.30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. Aktualijų laida. 
20.00 Pagauk dainą. 
21.00 Kitu kampu. 
22.00 Žinios.
23.00 Čia tai geras!. 
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Gyvenimiškos istorijos. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.25 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Žūklė laukinėje gamtoje“ 
N-7
10.00 „Nuo amato iki verslo“. 
10.30 „Visureigiais per 
Aliaską“ N-7
11.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
12.30 „Sunkiausios profesijos 
pasaulyje“ 
14.00 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ N-7 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos dievaitis“.

21.00 „Žinios“. 
21.50 „Sportas“.
21.58 „Orai“. 
22.00 „Bėgantis taikinys“ N-7
0.00 „Jūrų pėstininkas“ N-14 
(kart.)
1.45 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
Dokumentinis serialas. JAV. 
2011 m. N-7.
7.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“. 
8.30 „10 min iki tobulybės su 
Jurijumi“. 
8.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas. N-7
11.00 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi .
 15.15 Skinsiu raudoną rožę. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.25 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
1.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

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

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2018-07-31)

Kryžiažodis  „Slyva“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 

įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti 
paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus 
prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Gegužės 26 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Uodas“ teisingas atsa-
kymas – ANTRACITAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 52 skaitytojai. Tai anykš-
tėnai A.Vildžiūnas, J.Mieželienė, A.Lunevičius, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, O.Arienė, R.Budrienė, 
R.Venclovienė, V.Vilčinskienė, A.Kavolienė, D.Varnienė, E.Jurėnaitė,  E.Zlatkutė, 
D.Šlamienė, V.Alkauskienė, E.Jurėnaitė, A.Tamulėnienė ir J.Tamulėnas;  E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; D.Sudeikienė, E.Kiškienė, 
R.Puolis ir V.Strazdienė iš Kavarsko; G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elminin-
kų, A.Juknonienė iš Rubikių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Ramanauskienė iš Daugin-
čių, O.Petronienė iš Smėlynės, G.Šulskienė iš Kurklių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, 
R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė 
iš Šovenių, K.Rimkuvienė iš Antupių, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,  I.Guobienė iš 
Svėdasų, R.Purvėnienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, 
A.Kuolienė iš Kunigiškių, L.Didienė iš Medžiočių, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, 
B.Raščiuvienė iš Surdegio,  

ir R.O.Deveikienė iš Mažionių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pumpuras“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks T. JAKNIŪNIENEI iš Naujųjų 
Elmininkų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Patogesnė atliekų 
surinkimo infrastruktūra

Valstybinio atliekų tvarky-
mo 2014–2020 metų plano ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
atliekų tvarkymo 2014–2020 
m. plano nuostatuose buvo 
prognozuojama, kad antri-
nių žaliavų surinkimo kiekiai 
ateityje augs, todėl esami 
atliekų surinkimo pajėgumai 
(t. y. esamas konteinerių skai-
čius) neatitiks šalinamų atlie-
kų kiekio. Susidarius tokiai 
situacijai buvo svarstyti keli 
variantai: didesnės talpos 
konteineriai 
arba esamų 
konteinerių 
aikštelių plė-
tra įrengiant 
papildomus 
antrinių ža-
liavų kontei-
nerius, nes 
kitu atveju būtų neišvengia-
mas dažnesnis konteinerių iš-
tuštinimas, kuris galėtų turėti 
įtakos išaugsiančioms atliekų 
tvarkymo kainoms. 

Atsižvelgiama buvo ir į tai, 
kad Anykščiai yra saugomos 
teritorijos, Anykščių regioni-
nio parko, centras bei pripa-

žinta kurortinė teritorija, todėl 
labai svarbi vizualiai estetiška 
kurortinės teritorijos aplinka, 
kuri buvo sunkiai suderinama 
su įrengtais antžeminiais atlie-
kų konteineriais bei galimu jų 
kiekio padidėjimu ateityje.

Siekiant visapusiškai iša-
nalizuoti galimus problemos 
sprendimo būdus, dar 2016 
m. buvo parengtas investicijų 
projektas, kuriame identifi-
kuota dabartinė atliekų surin-
kimo aikštelių būklė ir eks-
pertiniu vertinimu nustatyta 
optimaliausia alternatyva mi-
nėtoms problemos Anykščių 

mieste išspręs-
ti – įrengti 31 
pusiau požemi-
nių konteinerių 
aikštelę.

Anot speci-
alistų, pusiau 
požeminių kon-
teinerių aikšte-

lių privalumus jau pastebėjo 
ir kitų rajonų, kuriuose yra 
įrengtos šios aikštelės, gyven-
tojai. Pasitaiko atvejų, kad au-
tomobiliais užstatomus kon-
teinerius tampa itin sudėtinga 
aptarnauti/ištuštinti, tačiau 
pusiau požeminius konteine-
rius šiukšliavežė su specialiu 

kranu gali ištuštinti sustojusi 
per 8–10 metrų atstumą, o tai 
mažuose kiemuose yra didelis 
privalumas. 

K a d a n g i 
didžioji dalis 
k o n t e i n e r i o 
yra užkasa-
ma po žeme 
ir temperatū-
ra čia išlieka 
gana pastovi, 
per žiemos 
šalčius atlie-
kos neprišą-
la, o vasarą 
– neperkaista 
ir nevyksta 
spartesni rū-
gimo ar puvi-
mo procesai, 
todėl iš kon-
teinerio nesklinda nemalonūs 
kvapai.

Dėl specialios konteinerio 
konstrukcijos, jame esančių 
atliekų negali išnešioti vėjas, 
gyvūnai, ar asocialūs asmenys. 
Be kita ko, ekspertų skaičiavi-
mais tokių konteinerių aptar-
navimo sąnaudos yra apie 15 
proc. mažesnės, kadangi dide-
li konteineriai yra užpildomi 
lėčiau, o jų iškrovimas yra vi-
siškai automatizuotas.

Anykščiuose – modernesnės 
komunalinės paslaugos 

31 pusiau požeminių konteinerių aikštelė ir 118 privačių namų ūkių, esančių Anykščių miesto aglomeracijoje, prijungimas prie nuo-
tekų surinkimo infrastruktūros – tai  vieni didžiausių Europos Sąjungos, Lietuvos valstybės ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis finansuojamų komunalinių paslaugų projektų rajone. Tikimasi, kad pusiau požeminių konteinerių aikštelių projektą Anykš-
čiuose rangovai baigs iki vasaros pabaigos, o privačių namų ūkių prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros bus baigtas iki 
šių metų pabaigos. 

„Anykščiuose šiuo metu įgyvendiname itin svarbius projektus kiekvienam gyventojui. Nuolat ieškome būdų gauti finansavimą įgyven-
dinti projektus, todėl tikrai džiaugiuosi, kad mūsų rajonas, miestas neatsilieka ir nuo šalies didmiesčių, vis sparčiau tampa pavyzdžiu 
kitoms savivaldybėms“, - sakė Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. 

Ažupiečių seniūnaitijos 
seniūnaitės Dangiros Nefie-
nės teigimu, šis projektas – 

Anykščiams 
re ika l ingas , 
pusiau pože-
minės kontei-
nerių aikštelės 
atrodo labai 
tvarkingai, be 
to, yra pritai-
kytos žmonių 
patogumui. 

Bendra pu-
siau požemi-
nių konteine-
rių aikštelių 
Anykščiuose 
įrengimo su-
tarties kaina 
– 561 626,14 
Eur: Euro-

pos Sąjungos lėšos sudaro 
448.739,00 Eur, Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšos – 85.600,00 Eur. 

Nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra
privačių namų 
gyventojams 

Be pusiau požeminių kon-
teinerių aikštelių įrengimo 
projekto Anykščiuose vyk-

Pusiau požeminė konteinerių aikštelės, kurios bus įrengiamos Anykščių mieste. Aikštelė jau įrengta Ažupiečių mikrorajone.
 Anykščių r. savivaldybės nuotrauka

...Anykščių rajono savi-
valdybė tikisi, kad įrengtos 
aikštelės papuoš miesto gy-
venamąją aplinką bei mies-
to gyventojai greitai galės 
pastebėti šių aikštelių priva-
lumus... 

...Anykščių miesto aglo-
meracijoje dar iki šių metų 
pabaigos 118 privačių namų 
ūkių bus prijungti prie nuo-
tekų surinkimo sistemos, 
gyventojams bus finansuo-
tos visos su prijungimu su-
sijusios išlaidos. Anykščių 
rajono savivaldybė infor-
muoja, kad šiuo metu yra 
renkama informacija apie 
prie nuotekų surinkimo sis-
temos neprijungtus namų 
ūkius, kuriems taip pat bus 
ieškoma būdų finansuoti 
prijungimo darbus...

domi ir kiti, su patogesnėmis 
ir modernesnėmis komuna-
linėmis paslaugomis susiję 
darbai. Aplinkos ministerija, 
atsižvelgusi į gyventojų ga-
limybes prisijungti prie cen-
tralizuoto nuotekų surinkimo 
sistemų, iš Aplinkos apsau-
gos rėmimo programos Lie-
tuvos savivaldybėms skyrė 
vieną milijoną eurų priva-
tiems namams prijungti prie 
geriamojo vandens tiekėjams 
ir nuotekų tvarkytojams arba 
savivaldybėms priklausan-
čios nuotekų surinkimo inf-
rastruktūros. 

2017 m. pabaigoje Anykščių 
rajono savivaldybė gavo Lie-
tuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos lėšas iš Aplinkos 
apsaugos rėmimo programos, 
kurias panaudojus net 118 
privačių namų valdų Anykš-
čių aglomeracijoje (Anykš-
čių mieste, Naujuosiuose El-
mininkuose, Ažuožeriuose, 
sodų bendrijose „Voruta“ ir 
„Šilelis“) bus prijungtos prie 
centralizuotos nuotekų surin-
kimo infrastruktūros. Siekiant 
atrinkti projekto dalyvius 
buvo apklausta 161 privati 
namų valda, neprijungta prie 
centralizuotos nuotekų tvar-
kymo sistemos. Prijungimo 
darbai projekte sutikusiems 
dalyvauti gyventojams nieko 
nekainuos, visos išlaidos bus 
finansuojamos Lietuvos Res-
publikos aplinkos ministeri-
jos ir Anykščių rajono savi-
valdybės skirtomis lėšomis. 

UAB „Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotojo, 
laikinai einančio direktorius 
pareigas, Alvydo Gervins-
ko teigimu, šiuo metu yra 
vykdomi projekto „Nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plė-
tros projektavimo ir įrengimo 
darbai“ topografinių nuotrau-
kų ir techninio projekto pa-
rengimo darbai. Įgyvendinus 
šį projektą bendras įvadų il-
gis sieks beveik 4 kilometrus, 
pusantro kilometro sudarys 
slėginė linija. 

Pasak anykštėno Albino 
Petronio, kurio individua-
li valda bus prijungta prie 
Anykščių miesto nuotekų su-
rinkimo infrastruktūros, iki 
šiol buvusi situacija jo jau 
nebetenkino, todėl pasiūlymą 
dalyvauti projekte sutiko tei-
giamai. Vyras džiaugėsi, kad 
UAB „Anykščių vandenys“ 
atstovai suteikė reikiamą in-
formaciją, padėjo ir padeda 
visais su projekto įgyvendi-
nimu susijusiais klausimais. 

Bendra nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros pri-
vatiems namams Anykščių 
miesto aglomeracijoje pro-
jekto vertė – 142.857,14 Eur: 
Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos sudaro 100.000,00 Eur, 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto lėšos – 42.857,14 
Eur. 

Užsak. Nr.631



2018 m. birželio 30 d.

sveikatos abc

SITUACIJA

Darbingo amžiaus žmonės – 
pagrindinė rizikos grupė 

Pagal širdies ir kraujagyslių ligų 

Mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų – vienas 
didžiausių Lietuvoje

Lietuvoje sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis amžius jau-
nėja, žmonės vis dar vangiai naudojasi profilaktikos programomis, o 
mirtingumas nuo šių ligų žymiai didesnis už Europos vidurkį. 

Nuo 2006 m. Lietuvoje pradėta vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos programa skirta tam, kad kaip įmanoma daugiau žmonių 
suskubtų pasinaudoti galimybe kuo anksčiau užbėgti ligai už akių.

Apie šią programą plačiau pasakoja Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja Viktorija Noreikienė. 

prevencinės programos nuostatus, 
vyrai nuo 40 iki 55 metų ir mote-
rys nuo 50 iki 65 metų gali kartą 
per metus nemokamai atlikti visus 

reikalingus tyrimus, sužinoti orga-
nizmo būklę ir, esant reikalui, gauti 
gydymą. 

Paklausta, kodėl pasirinkti bū-
tent tokie amžiaus tarpsniai, gydy-
toja V. Noreikienė sakė: „Vyrams 
ši programa pradedama atlikinėti 
daug anksčiau, nes būtent vyriška 
lytis yra įvardinama kaip vienas iš 
rizikos veiksnių širdies ir krauja-
gyslių ligomis susirgti. Būtent ši-
tame amžiaus tarpsnyje rizika yra 
didžiausia.Taip pat žmogaus dar-
bingumas šiame amžiuje dar yra 
didelis, todėl valstybė skiria finan-
savimą būtent šių ligų ankstyvai 
diagnostikai bei užkirtimui“.

Dažniausiai šeimos gydytojai ir 
paragina žmones pasinaudoti pre-
vencinės programos teikiamomis 
galimybėmis. 

Tyrimas gali užkirsti kelią 
itin sudėtingoms ligoms

Kaip vyksta tyrimas, išsamiai 
paaiškino šeimos gydytoja V. 
Noreikienė: „Visų pirma šeimos 
gydytojas pacientus informuoja, 
kad jiems priklauso ši profilakti-
kos programa. Toliau surenkama 
paciento anamnezė apie žalingus 
faktorius, mitybą, gyvenseną, 
ankstyvas giminaičių mirtis nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų, apie 
cukrinio diabeto atvejus giminė-
je. Tuomet matuojamas AKS (ar-
terinis kraujo spaudimas), pulsas, 
pacientai sveriami, matuojama jų 
liemens apimtis, apskaičiuojamas 
KMI (kūno masės indeksas). Tik 
tuomet užrašoma elektrokardio-
grama, skiriami kraujo tyrimai 
- cukraus kiekis kraujyje, lipido-

grama (nustatomi „blogojo“ bei 
„gerojo“ cholesterolio kiekiai, 
bendras cholesterolio kiekis.). 
Rekomenduojama prieš šį tyrimą 
bent 12 val. būti nevalgius. Tuo-
met pacientas kviečiamas aptarti 
tyrimų rezultatų, skaičiuojama jo 
rizika patirti įvykį (procentais) 
per ateinančius metus. Jei reikia 
pacientai tiriami detaliau,skiriami 
cholesterolį mažinantys vaistai 
arba siunčiami specialistams, to-
kiems kaip endokrinologas, kar-
diologas“.

Laiku padaryti tyrimai, paskir-
ti vaistai gerokai sumažina rizika 
susirgti širdies ir kraujagyslių li-
gomis. 

Faktoriai, lemiantys ligų 
atsiradimą 

Širdies ir kraujagyslių ligų spek-
tras yra labai platus, nuo labai retų, 
genetiškai nulemtų ligų iki daž-
niausiai pasitaikančių aterosklero-
tinių širdies ligų. Jau pats pavadi-
nimas sako, kad tas ligas sukelia 
aterosklerozė.

Padidėjęs riebalų, ypač choles-
terolio, kiekis kraujyje, cigarečių 
rūkymas, padidėjęs kraujo spaudi-
mas žaloja arterijas iš vidaus. Pa-
žeidimo vietoje vystosi randas, čia 
linkę kauptis riebalai ir kalcis, dėl 
kurio susidariusios aterosklerozi-
nės plokštelės sukietėja. Pažeistoje 
trapioje kraujagyslės vietoje for-
muojasi krešulys (trombas), kuris 
gali užkimšti kraujagyslės spindį 
ar atitrūkęs nukeliauti į smulkes-
nes kraujagysles. Atitrūkę krešu-
liai arba visiškai užakusios krau-
jagyslės sukelia insultus, infarktus, 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos
 gydytoja Viktorija Noreikienė sako, kad žmonės per mažai rūpinasi 
savo sveikata ir net sužinoję apie galimybę dalyvauti prevencinėse 
programose, dažnai ja nepasinaudoja.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

plaučių trombines embolijas.
Širdies ir kraujagyslių ligos yra 

labai žalojančios ir traumuojan-
čios, neretai ištinka staiga, tačiau 
gera žinia, kad yra priemonės, 
kada dar galima valdyti situaciją ir 
užbėgti nemaloniems įvykiams už 
akių. Kadangi šios ligos gali vys-
tytis organizme tyliai ilgus metus, 
kartais ir dešimtmečius, vadinasi 
yra pakankamai laiko tikrintis ir 
sekti savo sveikatą. 

Trūksta informacijos apie 
prevencines programas

Paklausta, ar prevencinės pro-
gramos tikrai yra veiksmingos, 
gydytoja V. Noreikienė sakė: 
„Apie programas žmonės žino 
mažai. Retas kuris iš pacientų pa-
siteirauja ar jam nepriklauso viena 
ar kita profilaktinė programa. Dar 
blogiau, kai supažindinti pacientai 
tyrimų neatlieka, arba neatvyksta į 
pakartotinę konsultaciją tų tyrimų 
aptarti. Vienareikšmiškai galiu 
pasakyti, kad būtent ši programa 
užkerta kelią rimties susirgimams, 
tokiems kaip miokardo infarktas, 
insultas. Daug paprasčiau ir efek-
tyviau gydyti padidėjusį choleste-
rolio kiekį kraujyje vaistais, nei 
gydyti pacientą jau po įvykio. 
Turiu nemažai atvejų, kai atlikus 
šią programą pacientams buvo 
pakankamai anksti diagnozuotas 
cukrinis diabetas, ar Koronarinė 
širdies liga bei užkirstas kelias 
rimties susirgimams, kurie gali 
baigtis mirtimi arba stipriai su-
mažinti žmogaus darbingumą bei 
gyvenimo kokybę“.
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Šį kartą gelbėtojai padės tik tiek, kad suras ir iš ežero ištrauks 
nuskendusio asmens kūną.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.     

Rubikių ežere nuskendo vyras Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienio popietę vyro ir moters pasiplaukiojimas valtimi Rubikių ežere baigėsi tragedija. 
Valčiai apvirtus tolokai nuo kranto moteriai pavyko išsigelbėti, o vyriškis paniro ir nebeišniro.

Nelaimė įvyko ties Piliakalnio 
viensėdžiu (Skiemonių sen.). Į ne-
laimės vietą sulėkė visų Anykščių 
specialiųjų tarnybų komandos. 
Greitosios medicinos pagalbos eki-
pažas netrukus grįžo į Anykščius - 
tragediją išgyvenusiai moteriai me-
dikų pagalbos neprireikė. Iš Utenos 
buvo iškviesta narų komanda, kuri 
pasiėmusi sonarą išplaukė į ežerą 

ieškoti nuskendusio žmogaus.
Specialiųjų tarnybų darbuotojai 

bazavosi Rubikiuose, prie kavinės 
„Žuvienės pašiūrė“. Policininkai 
apklausė nelaimę išgyvenusią 
moterį. Valties ekipažo tapatybių 
policijos pareigūnai neatskleidė, 
sužinojome tik tiek, kad moteris - 
anykštėnė, o nuskendęs vyras - ne 
anykštėnas. 

Geri šių metų orai prie ežerų 
sutraukia būrius poilsiautojų bei 
suteikia ypač daug darbo ugnia-
gesiams gelbėtojams. Pernai per 
visus metus Utenos apskrities 
ugniagesiai gelbėtojai 7 kartus gel-
bėjo skęstančius arba ieškojo nu-
skendusių, šiemet, dar neįpusėjus 
vasarai, tokio pobūdžio iškvietimų 
buvę jau per 30.

Narų iš Utenos komandą į įvykio vietą palydėjo Anykščių ugniagesių gelbėtojų ekipažas.

Užutekyje ramus Rubikių ežeras tragedijos vietoje buvęs labai 
banguotas. Kalbėta, kad bangos buvusios metrinės.
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spektras

(Atkelta iš 6 p.)
Žinoma, jie domėjosi, kur leidžia-

mi pinigai, tikrino. Būdavo, kad iš 
Finansų ministerijos paskolą metų 
pabaigoje įskaito į rajono biudžeto 
įvykdymą, jos grąžinti nereikėdavo. 
Buvo svarbiausia tokią paskolą iš 
ministerijos gauti. Pajamų trūko, juk 
ir įmonių, kurios mokesčius mokėtų, 
nebuvo, o gyventi reikėjo.

- Kodėl saugojote mokyklas, juk 
dabar jas, regis, uždaro lengva ran-
ka, mokinius vežioti pigiau?

- Apie tai net nebuvo diskusijų – 
net į galvą neateidavo, kad mokyklos 
gali nebūti. Mokyklos turėjo būti. 
Kuriozas, ne tik neuždariau mokyklų, 
bet dar ir Rubi-
kiuose pastačiau 
naują, nes bu-
vusi mokykla 
buvo tremtinio 
namuose, ku-
riuos reikėjo grą-
žinti savininkui. 
Greitai paruo-
šėme mokyklos 
projektą (net ne-
galvojome, kad 
plytinė užsidarys 
ir Rubikiuose 
neliks žmonių) ir pastatėme. Moky-
kla ten veikė gal du ar tris metus...

- O kaip sprendėte tremtiniams 
grąžinamuose namuose gyvenusių 
gyventojų perkėlimo problemą? 
Juk juos reikėjo aprūpinti būstu, 
ar daug pykčių kilo?

- Jokių pykčių nebuvo. Tremtiniai 
buvo nuostabūs žmonės, kalbėdavo-
mės gražiai. Iki 1995 metų Anykščių 
mieste su tremtiniais visiškai atsiskai-
tėme. Kadangi Pušyne statė namą, į 
jį iškėlėme visus grąžinamų namų 
gyventojus. Kai kuriems pastatams 
grąžinti reikėjo teismo sprendimo, 
kad turėtume pagrindą grąžinti turtą. 
Sakėme savininkams - kreipkitės į 
teismą, mes neprieštarausime grąži-
nimui, sprendimų neprotestuosime. 

Truputį diskusijų buvo Skiemony-
se dėl malūno, bet išsisprendė.

- Vyko privatizacija, kūrėsi įmo-
nės. Bet patirties nebuvo, kaip 
tvarkėtės su šiais iššūkiais? 

- Apylinkių agrarinės reformos 
tarnybos kontroliavo privatizavimą 
žemės ūkyje. Valstybiniu turtu mies-
te ir kaime disponavo savivaldybės 
Ekonomikos skyrius. Jis organizavo 
pardavimo aukcionus, stebėjo, kad 
turtas nebūtų išplėšiamas. Manau, 
kad didelių klaidų nepadarėme. 1993 
metų vasarą pas mus atvažiavo Vy-
tautas Landsbergis su kelių ministe-
rijų atstovais patikrinti mūsų darbo. 
Galvoju, kad bus blogai, juk niekuo 
negali būti garantuotas. Komisijoje 
buvo gal 12 žmonių, jie dirbo visą 
dieną. Dienos pabaigoje į salę pakvie-
čia jie savivaldybės administraciją ir 
V.Landsbergis patikrinimo išvadas 

apibūdina - trū-
kumų yra, bet jie 
neesminiai. Tada, 
po tokios išvados, 
įgavome drąsos, 
kad sugebame 
dirbti. O tam tei-
kėjo skaityti gau-
namus dokumen-
tus ir nenukrypti į 
emocijas. 

Pirmasis pri-
vatizuotas objek-
tas Anykščiuose 

buvo Žiburio parduotuvė.
- Dirbote sudėtingu laiku, kokia 

buvo komunistų partijos komiteto 
Anykščiuose reakcija į Lietuvos ne-
priklausomybę?

- Regis, 1989 metais vykusioje 
rajono partinėje konferencijoje buvo 
nušluotas visas biuras. Pasibaigus 
diskusijoms ir rinkimams, pirmojo 
kompartijos sekretoriaus Jono Pesec-
ko į komitetą neišrinko, o tai reiškė, 
kad jis izoliuotas. Vykdomojo komi-
teto pirmininkas Albertas Budavičius 
nesibolatiravo, nes buvo ant pensinio 
amžiaus ribos. Reikia rinkti pirmąjį 
partijos sekretorių, o rinkti nėra ką. 
Konferencija padarė pertrauką, su-
ėjome į viešbutį ir aiškinomės, ką 
dabar daryti. Skambinomės į centro 
komitetą, tada kultūros darbuotojų 
iniciatyva iš Kauno buvo pakviestas 
Juozas Dailidė, kuris ir tapo pirmuoju 
komunistų partijos rajono sekreto-
riumi. Mano žiniomis, jis po to šio 

Algimantas Dačiulis: „Net į galvą 
neateidavo, kad mokyklos gali nebūti“

žingsnio labai gailėjosi.
- Kokius dar sudėtingus momen-

tus pamenate iš tų pirmųjų nepri-
klausomybės metų?

- Buvo atskirų sudėtingų momen-
tų. Kai Maskvoje kilo pučas ir rusų 
kariai buvo atsiųsti užimti Viešintų 
retransliacijos bokštą, man skambi-
no prokuroras, kad važiuočiau ir tar-
čiausi su jais, kad netrukdytų laidų 
retransliacijai, kad Lietuva neliktų be 
televizijos laidų. Bet, kai nuvažiavo-
me, karių neberadome. Tiesą sakant, 
nežinau, ką mes būtume jiems sakę... 

Ypatingai daug įtampos buvo sau-
sio įvykių metu. Kai per radiją prane-
šė, kad prasidėjo žmonių traiškymas 
prie televizijos bokšto, paprašėme 
motoinspekcijos, kad pavažinėtų su 
įjungta sirena, kad gyventojai pabustų 
ir sužinotų, kas darosi. Paskambino-
me į Latvijos Madoną, prižadinome 
jų Tarybos pirmininką, į Estijos Sare-
mų salas, Kuresari, kad sužinotų, kas 
pas mus darosi. 

- Pirmoji rajono Taryba turė-
jo būti sudaryta iš labai skirtingų 
žmonių. Ar buvo sunku derinti jų 
požiūrius, interesus, organizuoti 
darbą? Tą, panašu, sugebėjote pa-
daryti, prieš jus nebuvo kažkokių 
interpeliacijų, demonstracijų...

- Aš truputį keistas žmogus... Ne-
buvau ideologinis komunistas, buvau 
ūkinis vadovas. Į Anykščius atvykau 
net nebūdamas partijos nariu, ne-
buvau komjaunuolis. Kai aš jaunas 
žemės ūkio specialistas atvažiavau į 
Elmininkus, vietiniai labai nustebo. 
Buvo net komentarų, na va, ir vėl 
ne komjaunuolis atvažiavo. Tik, kai 
buvau priverstas pasirinkti stoti į par-
tiją ar netekti 
darbo – įstojau. 
Tada ne vienas 
įstojau. Žemės 
ūkio valdyboje 
partiniai buvo 
tik 5 žmonės – 
todėl buvom priversti stoti. 

Neturėjau konfliktų su ūkių vado-
vais, nors buvo jų kaita, reikėjo juos 
„nuimti“, bet nei su vienu nesusipy-
kome. Į nepriklausomybės atėjimą, į 
Kovo 11- ąją ėjau, kaip savarankiškas 
žmogus. Nebuvau konfliktiškas, su 
žmonėmis palaikiau diplomatiškus 
santykius. Su kultūros žmonėmis taip 
pat sutariau, klausiau jų problemų ir 
pasiūlymų. 

Politinės konfrontacijos su žmo-
nėmis praktiškai neturėjau - juk visi 
buvom pažįstami, spaudėm ranką. 
Ideologiškai neprivadovausi.

- Kiek žinau, ketinimas statyti 
konditerijos cechą Anykščių cen-
tre,  netoli bažnyčios, dabartiniame 
Vyskupo skvere, sulaukė didelių 
protestų. Galiausiai toje vietoje 
buvo pastatytas paminklas vysku-
pui Antanui Baranauskui (autoriai: 
skulptorius Arūnas Sakalauskas ir 
architektas Ričardas Krištapavi-
čius, paminklas 1994 metais įver-
tintas Lietuvos nacionaline premi-
ja). Paminklas kainavo brangiai, 
bet žmonės reikalavo paminklo. Iš 
kur toks žmonių kultūros priorite-
to pasirinkimas? Ar tai atspindi to 
laiko dvasią? 

- Nemanau, kad tai buvo laikinas 
palinkimas į kultūrą. Anykščiai – kul-
tūrinis miestas. Kultūros darbuotojų 
branduolio priekyje matau tuometinį 
Anykščių muziejaus direktorių Vy-
tautą Balčiūną. Jis – eruditas, kultūros 
žmogus ir apie jį susibūrė iniciatyvūs 

Anykščių kultūros darbuotojai. Bal-
čiūnas turėjo labai didelį autoritetą 
Anykščiuose. Jiems nugalėti kondi-
terijos cecho statybą nebebuvo jau 
taip sunku. Konditerijos cechas buvo 
reikalingas, bet 1989 metais jau veikė 
Michailo Gorbačiovo „perestroika“, 
jau nebebuvo net kaime to geležinio 
nurodymo - tik kolūkis ir nieko dau-
giau. 

Buvo, kad žmonės iš pagalbinių 
verslų susikūrė pelnus, kolūkyje pa-
galbinių verslų pagaminta produkcija 
viršijo pagrindinių verslų pagamintą 
produkciją.  

Po nepriklausomybės paskelbimo, 
kai formavau rajono savivaldybės 
administraciją ir valdybą, į komandą 
nepakviečiau dėl cecho statybos labai 
sukonfliktavusių žmonių. Tada viskas 
galutinai nurimo. Kas tuo metu padė-
jo išlaikyti stabilumą? Kunigas Alber-
tas Talačka. Jis mane rėmė ir palaikė. 
Per visus atlaidus kviesdavo ateiti, at-
sisėsti už Dievo stalo. Monsinjoras A. 
Talačka taip rodė, kad mane palaiko 
ir tokiu būdu neleido gimti kritikai. 
Didžiausią pagarbą jaučiu A.Talačkai 
ir dabar. Tai buvo vienijantis žmogus, 
neleidžiantis įsiplieksti pykčiams. 
Manau, kad jis ir suvienijo anykštė-
nus. Dėl jo veiklos pas mus nebuvo 
konfliktų tarp valdžios ir visuome-
nės. Juk visuomenėje buvo visko, 
buvo ir tos vadinamosios „beretės“, 
bet jos man kažkokio didesnio pasi-
priešinimo nerodė. Statant paminklą 
A.Baranauskui, daug bendravome su 
A.Talačka. Prieš atidengiant pamin-
klą vienas žmogus šnipštelėjo ar mes 
nebijome, kad kas nors gali pamin-
klą  atidengimo  išvakarėse apipilti 

dažais. Pasakiau  
apie tai klebonui. 
„Ne, - sako, - ne-
bijokit, tikrai nieko 
nebus“. Iš tikrųjų 
iškilmės praėjo la-
bai sklandžiai. Ma-

nau, ir V.Balčiūnas, ir A.Talačka buvo 
vienijanti visuomenę ašis. 

- Baltijos kelias, pirmieji mitin-
gai, šventės sutraukdavo tūkstan-
čius žmonių. Bet visa tai išnyko, 
žmonės abejingi. Kur dingo entuzi-
azmas? Ar žmonės „išblaivėjo“, ar 
atėjo neviltis?

- Aš taip pat stebiuosi. Turiu tų 
laikų, mitingų nuotraukas. Pame-
nu, kolonos pradžia buvo jau prie 
dabartinės „Maximos“, o pabaiga 
vis dar išeidinėjo iš bažnyčios. Tiek 
žmonių buvo... Aš visuomet ateinu į 
švenčių minėjimus prie Laisvės pa-
minklo, stebiu ir stebiuosi – kodėl 
tiek mažai žmonių? Kaip neateiti 
rajono Tarybos nariams, savivaldy-
bės tarnautojams, miesto mokyklų 
mokytojams? Juk mes švenčiame 
nepriklausomos Lietuvos šventes. 
1989 metais pirmą kartą Mindaugo 
karūnavimo diena buvo paminėta 
ant Vorutos piliakalnio. Kiek ten 
buvo žmonių! Vargu ar atsakysiu į 
klausimą, man taip pat nesuvokia-
ma. Manęs niekas neverčia eiti į mi-
nėjimus, bet aš jaučiu pareigos jaus-
mą. Į Baltijos kelią važiavau, niekas 
su manimi nenorėjo važiuoti, ten 
susitikau kaimyno dukras. Labai 
džiaugiuosi, kad į vieną kitą minėji-
mą jau ateina mokinių po klasę, bet 
nereikia jų varyti per prievartą. Ge-
rai, kad ateina šauliai, buvo gražu, 
kai pasirodė policijos darbuotojai. 
Dabar toks laikas. Mes su-ma-te-
ria-lė-jo-me.

Buvę pirmieji Anykščių rajono savivaldybės vadovai Lietuvai at-
sisiskyrus nuo Tarybų sajungos - rajono valdytojas Algimantas 
Dačiulis ir rajono Tarybos pirmininkas Antanas Gražys.

...Konferencija padarė 
pertrauką, suėjome į vieš-
butį ir aiškinomės, ką da-
bar daryti. Skambinomės į 
centro komitetą, tada kul-
tūros darbuotojų iniciatyva 
iš Kauno buvo pakviestas 
Juozas Dailidė, kuris ir tapo 
pirmuoju komunistų parti-
jos rajono sekretoriumi...

...Kas tuo metu padėjo iš-
laikyti stabilumą? Kunigas 
Albertas Talačka... 

Biudžetas. Parlamentinėms 
partijoms, atstovaujančioms Lie-
tuvoje gyvenančioms tautinėms 
mažumoms, siūloma padidinti 
valstybės biudžeto asignavimus 
1,5 karto. Tokią nuostatą siūloma 
įteisinti Politinių partijų įstaty-
mo pakeitimo projekte. Jį Seimo 
posėdžių sekretoriate įregistravo 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komi-
tetas. Pagal projektą, parlamentinė 
partija - politinė partija, turinti 
savo narių laisva valia sudarytą ir 
jai atstovaujančią frakciją Seime.

Nepasitikėjimas. Nepasitikėji-
mo sulaukęs Vyriausiosios rinki-
mų komisijos (VRK) narys Vilius 
Semeška kol kas išsaugojo savo 
pareigas, nes Seimo nariams pri-
reikė papildomo laiko tam, kad 
susipažintų su jo turimais diplo-
mais. Todėl Seimo „valstiečių“ 
frakcijos seniūno pavaduotojui Jo-
nui Jaručiui ir Teisės ir teisėtvar-
kos komiteto pirmininkei Agnei 
Širinskienei paprašius padaryta 
pertrauka šio klausimo svarsty-
me. Gauti papildomos informaci-
jos apie V. Semeškos išsilavinimą 
pageidavo 50 Seimo narių, prieš 
buvo 3, susilaikė 2 parlamentarai. 
„Svarbu pamatyti tuos dokumen-
tus, kurių nepavyko aptikti proku-
rorams“, - tvirtino A. Širinskienė. 

Kortelės. Liepos 1-ąją Lietuvo-
je įsigalios atnaujinti pasirašymo 
elektroninėje erdvėje reikalavi-
mai - eIDAS reglamentas. Dalis 
mobilaus parašo naudotojų jau 
pasikeitė savo SIM korteles nau-
jomis, tačiau mobiliojo ryšio ope-
ratoriai pastebi, kad dauguma tai 
atideda paskutinei akimirkai. Kad 
paslauga būtų galima naudotis be 
trikdžių, mobiliojo parašo naudo-
tojai jau dabar raginami nedelsti ir 
pasikeisti SIM korteles naujomis. 
Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra 
apie 200 tūkst. mobilaus parašo 
naudotojų. 

Vairuotojams. Nuo liepos 1 d. 
įsigalioja Saugaus eismo automo-
bilių keliais įstatymo pakeitimai, 
susiję su vairuotojų pareiga turė-
ti su savimi galiojantį vairuotojo 
pažymėjimą, taip pat kitus do-
kumentus. Motorinės transporto 
priemonės ir priekabos vairuo-
tojas, kuriam Lietuvoje išduotas 
vairuotojo pažymėjimas galioja, 
tikrinančiam pareigūnui, įsigalio-
jus įstatymo pakeitimams, galės 
pateikti ne vairuotojo pažymėjimą, 
o galiojantį savo asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.

Reforma. Seimas priėmė Vy-
riausybės pasiūlytą pensijų re-
formą, kuria atsisakoma pervesti 
„Sodros“ įmokos dalį į pensinius 
fondus, pensijų anuitetų mokėto-
ja tampa „Sodra“ ir bus taikomas 
automatinis įtraukimas į pensijų 
kaupimo sistemą. Už pakeitimus 
balsavo 76 parlamentarai, prieš - 
5, susilaikė 8 Seimo nariai. Seimas 
dar antradienį nepritarė socialde-
mokratų Algirdo Syso ir Rasos 
Budbergytės siūlymui iš pensijų 
reformos paketo išbraukti automa-
tinio įtraukimo į pensijų kaupimą 
tvarką, o ketvirtadienį nusprendė, 
kad automatinis įtraukimas bus 
taikomas. Nuo 2019 metų sausio 
visi dabartiniai kaupiantieji ir ne-
kaupiantys iki 40 metų asmenys 
būtų automatiškai įtraukiami į 
pensijų kaupimą su teise pasakyti 
„ne“.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Iš nuotraukos 
darome 
portretus 
laidotuvėms 
       (iki A4 formato). 

Nuotraukos 
su rėmeliu  
kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ 

(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

siūlo darbą Reikalingi 

E - kategorijos 

vairuotojai. 

Tel: (8-686) 23411.

Reikalinga auklė dviems vaikams.
Tel. (8-699) 65526.

Skubiai ieško elektrikų darbui 
Vokietijoje. Atlyginimas iki 2400 
Eur į rankas. 

Kristina tel. (8-685) 88777. 
CV siųskite kristina@nermeka.lt

  Reikalingi įvairių specialybių 
statybininkai ir pagalbiniai darbi-
ninkai.

Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. (8-381) 5-25-00.

Ieško vidaus apdailininkų 
Vokietijoje. Dažymas, tinkavimas, 
gipso kartonas. Alga iki 2000 Eur. 

Kristina tel. (8-685) 88777 arba 
kristina@nermeka.lt

Pastovūs darbo pasiūly-
mai - Norvegijoje, Danijoje, 
Olandijoje, Vokietijoje, 
Islandijoje ir kt. šalyse. 
Atlyginimas nuo 1600 iki 3500 
Eur/mėn. 

Tel. (8-618) 77744, UAB Bimus, 
Respublikos g. 15, Panevėžys, 
www.hansalink.info 

Ieško pagalbinių darbuotojų 
Vokietijoje darbui prie dėžių arba pale-
čių. Atlyginimas iki 1500 Eur į rankas.

Kristina tel. (8-685) 88777 arba 
kristina@nermeka.lt

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius – iki 
65 metų. Atlyginimas – nuo 1300 sva-
rų/mėn. 

Tel (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

įvairūs
Laidojimo namai 

„Paguoda“ 

ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

Adresas: Vilniaus g. 14, 

Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai.  
Tel. (8-694) 40735.

Geriausia pagalba  perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 

turtą be jokių rūpesčių!  Išsamios 
konsultacijos, vertinimas, at-
vykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 

Nekilnojamojo turto agentūra 
“21 Amžius”.  

Tel. (8-640) 32442.  www.nta21.lt.  

Išnuomoja autoservisą Žvejų g. 74, 
Anykščiuose. Galima nuomotis visą 
ar tik dalį patalpų.

Tel. (8-682) 33775, skabinti darbo 
dienomis.

Dovanoja

Nedidelį vienerių metų šuniuką.
Tel. (8-605) 07142.

Gražų, didelį alijošių.
Tel. (8-676) 34134.

Pievas nusišienauti. 10 ha.
Tel. (8-616) 80394.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų va-
lymo įrenginius, surinkimo talpyklas. 
Kasa vandens šulinius, jungia hidro-
forus. Parduoda rentinius. 

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

UAB 2VYMONTA gamina stogų, 
sienų dangas iš spalvotos ir alu-
cinko skardos, gamina lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.

UAB "Transporto centras" nuomo-
ja autobusus keleivių pervežimui.

Tel.: (8-686) 95708, (8-656) 79618.

Buria Taro kortomis. Pasako pra-
eitį, ateitį.

Tel. (8-645) 10884.

Namų dažymas. Statybos, ap-
dailos darbai.

Tel. (8-692) 37150.

Tinkuoja, glaisto, dažo, klijuoja 
plyteles, deda dekoratyvinius tin-
kus, kala dailylentes, šiltina sienas.

Tel. (8-624) 32107.

Nesusireikšminę, tvarkingi meis-
trai renovuoja stogus, stato kar-
kasinius namus, ūkinius pastatus. 
Konsultuoja.

Tel. (8-674) 59511.

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, 
feisbuke - dailusnamas.

Kokybiškai ir greitai dažo namų 
fasadus, dengia stogus įvairiomis 
dangomis, atlieka įvairių stogų, 
fasadų remontą. Darbus atlieka 
visame rajone ir ne tik.

Tel. (8-685) 68182.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Pigiai ir kokybiškai smulkina 
pievas. Už atliktus darbus išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-687) 59061.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Smulkina pievas.
Tel. (8-684) 14841.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

UAB“ZALA ARMS“ įm.kodas 154330141, adresas Šilelio vs.,Kurklių 
sen.Anykščių r. Tel.+37069914451,el.paštas:info@zalaarms.lt vyk-
dydama VUI projekto įgyvendinimo sutartį 2018-06-13 Nr. VUIA-
10 su Utenos teritorine darbo birža ir įgyvendindama VUI projektą 
„UAB“ZALA ARMS“ veiklos plėtra“  skelbia konkursą automatinei 
ekologiškų lėkštelių gamybos linijai įsigyti.

Pasiūlymus pateikti iki  2018-07-16  10 val. 00 min. Slėnio g. 8 , 
Anykščiai.

Vokų atplėšimas adresu  Slėnio g. 8 , Anykščiai,  2018-07-16    
10 val.00 min.

Informacija apie pirkimo dokumentus ir konkurso sąlygas  
tel: +37069914451, el.paštu :info@zalaarms.lt

Anykščių mieste

Boleslovas LUŠČIAUSKAS, 
gimęs 1933 m., mirė 06 05

pro memoria

„Anykštos“ redakcija kvie-
čia mirusiųjų artimuosius, 
kurie nori, jog būtų paskelb-
ta informacija apie mirtį, 
atsisveikinimą su velioniu, 
laidotuves, kreiptis elek-
troniniu paštu anyksta@
anyksta.lt, telefonu (8-381) 
5-94-58 arba užeiti į redak-
ciją.

Žinia apie mirusį žmogų bus 
paskelbta nemokamai laikraš-
tyje „Anykšta“ arba, jeigu bus 
pageidaujama, – naujienų por-
tale anyksta.lt. rubrikoje „Pro 
memoria“. 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVES, 
BulIus IR telyčIAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

  V. S. 
       ĮMONĖ

Be tARPININKŲ 

PERKA
VERŠELIUS 

Tel. (8-645) 83185.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIežIAPIeNes KARVes. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.
Brangiai superkame automobi-

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

Parduodami naujos statybos 
namukai 

PAlANGOJe, Kontininkų g. 5A. 
AKCIJA! Kotedžas 3 k. su pilna 
apdaila tik 59 000 Eur.  
AKCIJA! Namukas 3 k. su pilna 
apdaila tik 79 000 Eur.
Išskirtinumai: pušynas, iki jūros 380 
m., nuosavas žemės sklypas, pilnai 
sutvarkyta teritorija, terasa, dujos, 
krosnelė, parkingas. Be tarpininkų. 
Tel. (8-669) 90111.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Liepos 3 d. (antradienį) prekiausi-

me paaugintais anglų veislės Big-6 
rūšiuotais mėsiniais kalakutais, UAB 
Rumšiškių paukštyno paaugintais 
2-3 sav. COBB-500 vakcinuotais mė-
siniais broileriais viščiukais, vienadie-
niais mėsiniais ir dedeklių viščiukais, 
mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 2-3-4-
5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Prekiausime lesalais.

Svirniai 8.30, Kavarskas 
8.40, Janušava 8.50, Kurkliai 
9.05, Anykščiai (ūk.turg.) 9.25, 
skiemonys 9.45, Mačionys 10.00, 
Burbiškis 10.15, Rubikiai 10.25, 
Debeikiai 10.40, svėdasai 11.00, 
Viešintos 15.25, Andrioniškis 15.40, 
troškūnai 16.00, traupis 16.15, 
Levaniškiai  16.25.

Priimami išankstiniai užsakymai 
vienadieniams ir paaugintiems viščiu-
kams įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, 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.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Mišką su žeme arba išsikirti-
mui, įvairią medieną.

Tel. (8-610) 73256.

Brangiai - Lietuvoje miškus: 
brandžius, jaunuolynus. Žemę 
apaugusią krūmais.

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai - miškus su žeme, iš-
sikirtimui, žemės ūkio paskirties 
žemę visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Miškus visoje Lietuvoje aukš-
tomis kainomis, atsikaito iš kar-
to, apmoka notaro išlaidas, įver-
tina miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Įmonė brangiai - įvairų miš-
ką su žeme ir biržes išsikirsti, 
drebulės ir juodalksnio rąstus 
bei tarinę medieną. Atsiskaito iš 
karto. 

Tel. (8-605) 27002.

Įrengtą, tinkamą gyventi namą 
Anykščiuose arba netoli nuo 
Anykščių iki 3 km. Galimi ir kiti 
variantai.

Tel. (8-613) 47572.

Skubiai – butą, namą, sodybą, pas-
tatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys 
siūlykite įvairius variantus, ypač domi-
na žemės sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius au-
tomobilius, autobusus, visureigius, 
sunkvežimius, traktorius. Atsiskaito iš 
karto, sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

Įmonė brangiai - galvijus, atsiskaito 
iš karto, išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“ -  veršelius auginti. 
Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Nekilnojamasis turtas

Rankų darbo naują rąstinę pirtį. 
Tel. (8-611) 27834. 

Sodybą Vaidlonyse,  Anykščių r. 
Remontuotinas mūrinis namas, 73 a, 
tvenkinys, nauja pirtis. 11000 Eur.

Tel. (8-683) 91121.

Sodybą Anykščių r., Drobčiūnų k. 
Medinis namas, 30 a sklypas. 

Tel. (8-640) 32442.

Sodybą. 12 km iki Kupiškio. 1,96 ha 
sklypas. 

Tel. (8-699) 60736.

Sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-602) 30754.

Medinį namą Pašilių kaime su ūki-
niais pastatais, 0,34 ha namų valda. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-665) 16649.

Mūrinį namą Anykščių r. 
Tel. (8-608) 21650.

Nebrangiai - senovinį mūrinį pasta-
tą Surdegio mstl., Anykščių r. Rūsys, 
sodas, 1,85 ha sklypas.

Tel. (8-683) 91121.

0,85 a žemės sklypą I Pavarių 
kaime, netoli Anykščių ir automobilį 
“FORD FOCUS” (TA iki 2019-05-19).

Tel. (8-610) 91553.

Trijų kambarių butą Žiburio g.
Tel. (8-679) 80037.

Nedidelį dviejų kambarių butą ben-
drabutyje. I-as aukštas, 21 kv. m, ben-
dri patarnavimai. Kaina 3300 Eur.

Tel. (8-608) 52658.

Sodą su nameliu Liudiškių k. 
(7 a žemės).
Tel. (8-652) 09190.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kaina.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Medžio pjuvenų briketus, balta-
rusiškus durpių briketus ir medžio 
granules. Pristato į namus. Veža 
krovinius mašina su kranu iki 10 
tonų, savivarčiu iki 6 tonų. Išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
 (8-615) 79101.

Kita

Sausą medieną 5 cm storio, 20 
cm pločio ir 6 m ilgio. Viengubo 
pjovimo - 5 cm storio, 6 m ilgio.
Uosis.

Tel. (8-686) 43316.

Smulkintuvus, rotacines, diski-
nes šienapjoves, grėblius, vynio-
tuvus, presus, purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075. 

Karvę.
Tel. (8-656) 71479.

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus, traišky-
tuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo apa-
ratus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, 
ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasines talpas, vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

PeRKAMe MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

Tel.: (8-657) 60336, 
(8-689) 00279.
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redaktorei nežinantNNN

„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau 
patogiausia - prenumeruoti!

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsi-
sakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių 
laikotarpiui.

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 21.00 40.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 18.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 
32 parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 
29, Anykščiai)
„Anykšta“ 18.00 30.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 15.00 25.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 20.00

elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
15.00 30.00

3 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
6.00 Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasite-

irauti  (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400, 

Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė plukdo Joninių 
vainiką

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, 
Emilija, Liucina, Adelė.

Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius.

Martinijonas, Jotvingas, Gantau-
tė, Marijonas, Martys.

Anatolijus, Leonas, Tomas, Vai-
dilas, Liaudmina.

Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, 
Gedgailė, Teodoras, Malvina.

Ką tik Joninės praėjo
Žmonių minios kad skubėjo
Į Kavarską prie šaltinio.
Gylų taką ten išmynė.

Turškias vandeny, kvatojas,
O paskui dar glėbesčiuojas...
Ką sakyt – graži jaunystė.
Bet ateina laikas vysti.

Nebe tokios baltos rankos
Ir galvoj perkūnai trankos.
Bet širdis vis vien jauna-
Dievo meilės negana.

Amiliutė neraudojo.
Suktą planą sugalvojo.
Jeigu maldos nepadės-
Burtais vyrą gaut gebės.

Švyst į upę ji vainiką,
Kur nuo pernai metų liko.
Tegul plaukia jis į jūrą
Ir suranda vyrą mūrą.

„Anykščių r. sav., Vilniaus g. 95. 
Pagalba policijai. Nuo medžio šakos 
4 m aukščio nuimta kaliausė.“ - pra-
neša ugniagesiai. Kaliausė „gelbėta“ 
naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, 
jau po vidurnakčio.

Žinoma, kaliausė galėjusi būti 
pavojinga, gal net pvz. užminuota, 
tačiau tikėtina, jog policininkai pa-
kišo kiaulę (t.y. kaliausę) gretimame 
name įsikūrusiems gaisrininkams. 
Nėra ko per budėjimus miegoti! Kita 
vertus, būriu „gelbėti“ kaliausę yra 

smagiau...  Beje, kaliausės iškėlimas 
iš medžio priskirtas „gelbėjimo dar-
bams“.

Anykščių rajono policijos virši-
ninkas Rimantas Čepulis „Anykštai“ 
sakė, jog kaliausė buvusi pakaruo-
klio imitacija, todėl akyli gyvento-
jai paskambino bendruoju pagalbos 
telefonu.

Jeigu kaliausės „gelbėjimo“ ope-
racijoje dalyvavo policininkai ir 
ugniagesiai gelbėtojai, nuošalyje ne-
turėjo likti ir medikai. Tad tikėtina, 

kad „išgelbėjus“ kaliausę, į įvykio 
vietą buvo iškviesta ir greitoji pa-
galba. 

Tikėtina, kad Anykščių ligoninė, 
taip sakant, „krito veidu į purvą“. 
Medikai jai nesugebėjo suteikti kva-
lifikuotos pagalbos - širdies ritmas 
neatsistatė, kvėpuoti kaliausė nepra-
dėjo. Šitai gali būti paskutinis lašas, 
įrodantis, kad Anykščių ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Dalis Vaigi-
nas yra prastas vadovas. Bausti! Ne-
galima pasigailėti!

Dabar Daliui Vaiginui jau tikrai šakės!

Netinkamai reanimuota ka-
liausė neišgyveno.


