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SPORTUOK. Mankšta laukia 
Jūsų nuo spalio 2 d. Ištempsite, 
lankstysite, sustiprinsite kūną prati-
mais iš jogos, pilateso. Pagerinsite 
sveikatą, proto koncentraciją, vidi-
nę ramybę. Kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį 18:15 val. Užsiėmimai 
vyks A. Vienuolio progimnazijos 
2 aukšto salėje , J. Biliūno g. 31, 
Anykščiai (informacija tel. (8-616) 
80314. Užsiėmimo metu turėkite 
savo kilimėlį ir vandens!

Priekaištai. Anykščių rajono 
tarybos narys, UAB Anykščių 
komunalinis ūkis atliekų tvarkymo 
organizatorius Alfrydas Savickas 
priekaištauja, kad anykštėnai 
nesinaudoja didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštele. „Anykščiuose 
seniai veikia tokia aikštelė, tačiau 
Anykščių gyventojai nesinaudoja 
ja. Anykštėnai senais baldais 
ir kitais buitiniais rakandais 
atsikrato neteisėtai kraudami 
juos atliekų surinkimo aikštelėse 
prie konteinerių“, - pastebėjo 
A.Savickas.

Talkos. Daržą Anykščių miesto 
parke įrenginėjanti Anykščių naujų 
vėjų bendruomenė kviečia į talką. 
Talkos vyksta kiekvieną darbo die-
nos vakarą nuo 18 val., esant geram 
orui.

Pirkinys. Pernai aukcione par-
duotas Anykščiuose, ant Šventosios 
upės kranto, esantis pastatas – elek-
trinė. Pradinė 388,35 kv.m pastato 
pardavimo kaina siekė 53 000 Eur. 
Tai, kad pastatas parduotas, patvir-
tino aukcioną organizavusios nekil-
nojamojo turto konsultacijų bendro-
vės „Newsec“ atstovai. Paklausti, 
kas šį pastatą įsigijo, „Newstec“ 
atstovai neatskleidė, tik sakė, kad 
tai pamatysime patys. „Ten bus ati-
daryta kavinė“, - turima informacija 
pasidalijo nekilnojamojo turto kon-
sultacijų bendrovės atstovė.

Vilkai. Rugsėjo 11 dieną Debei-
kių seniūnijos Leliūnų kaime, gany-
kloje, rastas vilkų papjautas dviejų 
mėnesių veršelis. Anykščių rajono 
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
duomenimis, iki šių metų vasaros 
pabaigos ūkininkams dėl vilkų pa-
darytos žalos nuostoliams padengti 
išmokėti 2 900 Eur.

Dalis Vaiginas: „Kritiką priimu kaip padėką, 
padedančią eiti teisingu keliu...“ Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

21 – erius metus Anykščių 
ligoninei vadovavęs vyriausia-
sis gydytojas Dalis VAIGINAS 
baigia savo kadenciją. Jis nesi-
ruošia užverti ligoninės durų – 
turi minčių vėl dalyvauti kon-
kurse vadovo pareigoms eiti, 
taip pat neatmeta galimybės 
dalyvauti politikoje ir kandi-
datuoti į rajono merus... 

Paskutinėmis darbo dieno-
mis vyriausiasis ligoninės gy-
dytojas prisiminė savo darbo 
pradžią, kalbėjo apie kates, 
perbėgusias jo ir rajono mero 
kelią, bei teisingai pasirinktą 
gydytojo profesiją.

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas sako: „Reikia suprasti, kad nė vienas medi-
kas nėra Dievas, ir negali amžinai išsaugoti gyvybės. Mums labai norėtųsi matyti pasveikusius paci-
entus...“

Kęstutis Tubis „valstiečių“ kandidatu į 
merus nebus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis, panašu, neturi kitų 
alternatyvų, kaip į 2019-ųjų sa-
vivaldos rinkimus eiti su visuo-
meniniu komitetu. 

„Galiu tvirtai pasakyti - Kęs-
tučio Tubio „valstiečių“ sąraše 
nebus“ - trečiadienį „Anykš-
tai“ sakė Seimo narys Antanas 
Baura. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos Anykščių skyrius atsisakė paklusti partijos pirmininko Ra-
mūno Karbauskio pageidavimui tiesioginiuose Anykščių mero rinkimuose partijos kandidatu kelti 
dabartinį rajono vadovą Kęstutį Tubį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pasikratymai po 
Lenkiją...

Sunaikinsi mišką 
– sunaikinsi 
tautos savastį

Už 30 eurų 
išleisti vaiką į 
mokyklą – misija 
neįmanoma
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spektras

Temidės svarstyklės

Policininkai varžėsi šaudymo, 
vairavimo, įvykio tyrimo, medi-
cininės pagalbos, smurto artimoje 
aplinkoje tyrimo rungtyse. Taip pat 
vyko teorinių žinių patikrinimas 
ir orientavimosi vietovėje rungtis. 
Apie šimtą pareigūnų buvo įsikūrę 
SPA VILNIUS Anykščiai.

Konkurso nugalėtojais tapo Kau-
no apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato ketvertukas, antrąją 
vietą užėmė Klaipėdos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
komanda, trečiąją - Marijampolės 

Anykščiuose vyko geriausių policininkų 
konkursas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį baigėsi dvi dienas Anykščiuose vykęs policininkų 
konkursas „Geriausi pareigūnai 2018“. Jame dalyvavo visų Lie-
tuvos apskričių pareigūnų komandos bei policininkai iš Latvijos, 
Lenkijos ir Estijos. 

apskrities pareigūnai. Nugalėtojai 
ir prizininkai apdovanoti solidžiais 
piniginiais prizais - kauniečiai už 
pirmąją vietą gavo po 500, klaipė-
diečiai - po 300, marijampoliečiai 
- po 200 eurų. Taip pat geriausiems 
pareigūnams įteiktos ir dovanos, 
SPA paslaugų čekiai, skirtos papil-
domos atostogų dienos. 

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato komanda 
bendroje įskaitoje tarp prizininkų 
nepateko, tačiau ji laimėjo vairavi-
mo rungtį. Iš užsieniečių konkurse 

Konkurso nugalėtojams - Kauno apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnams - prizus įteikė Lietuvos policijos gene-
ralinis komisaras Linas Pernavas.

Nuotrauka iš Lino PERNAVO “Facebook”-o

Vagystę iš automobilio Anykščių degalinėje „tyrė“ ir Lenkijos 
pareigūnai.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
geriausiai sekėsi Estijos koman-
dai. 

Du vakarus SPA VILNIUS 
Anykščiai lankėsi Lietuvos polici-
jos generalinis komisaras Linas Per-
navas, kuris įspūdžiais iš konkurso 
dalinosi ir savo „Facebook“-e. 

Trečiadienį pareigūnus sveiki-
no ir Anykščių rajono meras, bu-
vęs Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas Kęstutis 
Tubis. Jis patarė policininkams ne-
bijoti išeiti į pensiją, nes iš 60-ies 
Lietuvos merų, 5- buvę policinin-
kai.

Konkurso dienomis po Anykš-
čius važinėjo daug ženklintų ir 
neženklintų policijos automobilių. 
Atraktyvios buvo ne tik šaudymo 
ar vairavimo, bet ir įvykio tyrimo 

rungtys. „Luktarnos“ degalinės 
aikštelėje įsikūrusi konkurso ko-
misijos komanda vieno po kito 
laukė pareigūnų ekipažų. Prieš 
išvažiuodami į konkurso užduo-
tis policininkai turėjo klaidingas 
įvykio koordinates, teisingą vietą 
parodydavo pareigūnų automobi-
lius stabdanti moteris. Ji ženklais 
rodė, kad neva reikia policijos pa-
galbos. Konkursas ar ne konkursas 
- pareigūnas privalo sustoti padė-
ti pagalbos prašančiam žmogui. 
„Anykštai“ stebint, kaip vyksta ši 
rungtis, vienas iš ekipažų pralėkė 
pro jį stabdžiusią moterį ir nurūko 
Kavarsko link. „Jie gaus nulį balų“ 
- konstatavo pareigūnas, dirbęs ko-
misijoje. O įvykis, kuris neva tirtas 
– daiktų vagystė iš automobilio.   

Smurtas. Rugsėjo 9 dieną apie 
14.15 val., namuose, Anykščių 
seniūnijos Šeimyniškių kaime  
neblaivus (nustatytas 2,39 prom. 
girtumas) vyras (g. 1963 m.) 
konflikto metu smurtavo žmonos 
(g. 1964 m.) atžvilgiu, sukėlė 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.           

Telefonas. Gautas moters (g. 
1954 m.) pareiškimas, kad rugsė-
jo 9 dieną apie 11.00 val. Anykš-
čiuose, Vilniaus g., parduotuvėje 
„Jara Jums“ iš rankinės buvo pa-
vogtas mobilaus ryšio telefonas 
„Huawei P9 lite 2017“. Padaryta 
120 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.  

Seserys. Rugsėjo 13 apie 14.00 
val. Kurkliuose, Anykščių g., 

neblaivi (nustatytas 2,43 prom. 
girtumas) moteris (g. 1973 m.) 
smurtavo prieš seserį (g. 1971 
m.). Moteris sulaikyta ir patalpin-
ta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Konfliktas. Rugsėjo 13 die-
ną apie 19.20 val. Kavarsko 
seniūnijos Vaičiuliškių kaime 
neblaivus (nustatytas 3,78 prom. 
girtumas) vyras (g. 1980 m.) 

smurtavo prieš sugyventinę (g. 
1977 m.). Vyras sulaikytas ir 
patalpintas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Rugsėjo 13 dieną apie 
7.15 val. Traupio seniūnijos Le-
vaniškių kaime, Parko g., savo 
namuose, rastas vyro (g. 1949 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Pėsčiųjų tiltas per Šventosios 
upę bus 98,18 m ilgio ir 1,34 m 
pločio. Jis bus statomas už vals-

Paaiškėjo pėsčiųjų tilto per Šventosios upę 
statybų rangovas Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Iki ateinančių metų vasario mėnesio šalia Medžių lajų tako 
per Šventosios upę turėtų būti įrengtas pakabinamas pėsčiųjų 
tiltas. Tiltą įrengs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 227 
961 Eur vertės viešąjį pirkimą laimėjusi tiltų statybos uždaroji 
akcinė bendrovė „Tilsta“.

tybės biudžeto ir Europos Sąjun-
gos fondų lėšas.

Anykščių regioninio parko 

direkcijos direktorius Kęstu-
tis Šerepka teigia, kad nau-
jasis tiltas per Šventosios 
upę bus reikšmingas statinys. 
„Mūsų noras, tikslas, uždavinys 
– nutiesti mažąjį dviračių žie-
dą. Kad lankytojas iki Anykščių 
galėtų atvažiuoti dviračiu, per-
sikelti per upę ir kita puse grįž-
ti. Tai būtų skirta ir miesto gy-

ventojams, ir tiems, kurie lanko 
Anykščius“, - sakė K.Šerepka.

Pastačius pakabinamą tiltą 
per Šventąją bei dešiniajame 
šios upės krante nutiesus penkių 
kilometrų dviračių taką bus su-
formuotas dešimties kilometrų 
žiedinis maršrutas per vaizdin-
gas Anykščių regioninio parko 
teritorijos vietas.

Ši bendrovė laimėjo 130 911 
Eur vertės Anykščių rajono sa-

Žirginio sporto entuziastams – nauja 
konkūrų aikštelė

Anykščių seniūnijos Niūro-
nių kaime bus įrenginėjama 
nauja žirginio sporto konkū-
rų aikštelė. 

Aikštelę projektuos ir įrengs 
UAB „Kurklių karjeras“.

vivaldybės skelbtą viešąjį pirki-
mą.

Už šias lėšas UAB „Kurklių 
karjeras“  atliks konkūrų aikš-
telės techninio darbo projektą, 
pasirūpins statybai reikalingais 
dokumentais, atliks aikštelės 
statybos darbus.

Rengdama techninį darbo pro-
jektą, UAB „Kurklių karjeras“ 
galės  remtis analogišku Joniš-

kio rajono savivaldybėje įreng-
tos žirginio sporto konkūrų aikš-
telės projektu.

Hipodromo žirginio sporto 
konkurų aikštelę sudarys  dvi 
jodinėjimo aikštelės – pagrindi-
nė pusapvalė konkūrų aikštelė 
(5600 kv.m) ir apšilimo aikštelė 
(900 kv.m.).

Žirginio sporto konkūrų aikš-
telės įrengimą planuojama pra-

dėti dar šiemet ir užbaigti iki 
kitų metų gegužės vidurio.

Niūronyse veikia du žirginio 
sporto klubai „Origonas“ ir „Vi-
lartas“. 

Šiame kaime taip pat kasmet 
vyksta respublikinė tradicinės 
kultūros ir žirginio sporto šventė 
„Bėk bėk, žirgeli!”.

-ANYKŠTA

Finansavimas. Socialdemokratų 
darbo partijos frakcijos atstovai prieš 
galutinį balsavimą keičia savo siūly-
mus dėl partijų finansavimo pertvar-
kos: nebeliečia buvusių bendražygių 
socialdemokratų dotacijos. Pagal 
socialdarbiečių Andriaus Palionio ir 
Juozo Bernatonio registruotus pasiū-
lymus, po Seimo rinkimų registruo-
tai naujai politinei partijai, kuri yra 
parlamentinė, lėšų iš biudžeto skirtų 
Vyriausybė. Po rinkimų įkurtos, bet 
parlamentinę frakciją turinčios par-
tijos dotacijos dydis būtų lygus ma-
žiausiems parlamentinei partijai tuo 
metu skirtiems valstybės biudžeto asi-
gnavimams, padaugintiems iš naujos 
parlamentinės partijos ir mažiausiai 
finansuojamos parlamentinės partijos 
frakcijų narių skaičiaus santykio. To-
kiais siūlymais pasipiktino opozicinė 
Socialdemokratų partija – nuo jos 
atskilę politikai, sukūrę Socialdemo-
kratų darbo partiją, būtų pasiėmę dalį 
socdemų gaunamos dotacijos.

Šauktiniai. Krašto apsaugos minis-
terija (KAM) siūlo iki 23 metų trum-
pinti šaukiamųjų į nuolatinę privalo-
mąją pradinę karo tarnybą amžiaus 
ribą. Žemutinę amžiaus ribą taip pat 
siūloma ankstinti metais – į šauktinius 
būtų kviečiami ir 18-mečiai, tačiau jie 
turėtų būti baigę mokyklą.

Dabar į nuolatinę privalomąją pra-
dinę karo tarnybą šaukiami 19 – 26 
metų vyrai. Savanoriškai tapti šaukti-
niais kariais gali tapti 18 – 38 metų 
vyrai ir moterys. Šiais pakeitimais 
siekiama, kad „kuo mažiau būtų su-
trikdytas civilinis gyvenimas, pavyz-
džiui, tiems, kurie yra sukūrę šeimas, 
turi darbo vietas, verslus, daugiau yra 
ir išvažiuojančiųjų į užsienį“.

Diskriminuoja. Švietimo ir moks-
lo ministrės Jurgitos Petrauskienės pa-
tvirtinta tvarka skatina diskriminuoti 
vyresnius mokytojus, konstatavo 
lygių galimybių kontrolierė Agneta 
Skardžiuvienė. Vadovaujantis minis-
trės patvirtintu aprašu, valstybinės 
mokyklos iš šalies biudžeto gali gauti 
papildomų lėšų, optimizuodamos 
pedagogų skaičių, o ši tvarka skatina 
diskriminuoti vyresnius pedagogus, 
teigia tarnyba.

Atsakomybė. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė penktadienį pareiškė, 
kad Europa turi prisiimti daugiau 
atsakomybės už savo saugumą. Tai 
ji sakė prieš susitikdama su Vokieti-
jos kanclere Angela Merkel. „Esame 
įsitikinę, kad Europa turi prisiimti 
daugiau atsakomybės už savo saugu-
mą ir už savo vietą globaliame pasau-
lyje, o čia Vokietija ir kanclerė yra tie 
lyderiai, nuo kurių priklausys, kokia 
bus Europos ateitis“, – teigė D. Gry-
bauskaitė. Pastaraisiais metais tarp 
ES ir Jungtinių Valstijų tvyro įtampa 
dėl prekybos, įsipareigojimų kai ku-
riems tarptautiniams susitarimams, 
prezidento Donaldo Trumpo požiūrio 
į NATO.

Apsinuodijo. Kauno klinikose 
mirė, kaip įtariama, grybais apsinuo-
dijusi 79 metų moteris.

Kaip skelbia policija, ketvirtadie-
nio rytą, 7.45 val., Kauno klinikose 
mirė moteris, ji rugsėjo 9 dieną buvo 
atvežta iš Raseinių ligoninės dėl ga-
limo apsinuodijimo grybais. Pirma-
dienio naktį 0.30 val. Respublikinės 
Panevėžio ligoninės Reanimacijos 
ir intensyvios terapijos skyriuje mirė 
71 metų vyras. Rokiškio rajono gy-
ventojas praeitą ketvirtadienį buvo 
pristatytas į ligoninę dėl apsinuodiji-
mo grybais.
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Nepasiturinčioms šeimoms 
skiriama ir pinigų, ir daiktų

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ieva Gražytė 
„Anykštai“ kalbėjo: „Nepasiturin-
čios šeimos, kaip ir bet kuri kita 
šeima, kas mėnesį už vieną vaiką 
gauna 30 eurų. Tačiau papildomai 
dar yra skiriama ir socialinė para-
ma mokiniams (mokinių nemoka-
mas maitinimas ir parama mokinio 
reikmenims įsigyti).

Mokinio reikmenims įsigyti 
skiriama 1,5 BSI dydžio (57 Eur) 
suma vienam mokiniui per kalen-
dorinius metus. Nuo 2018 liepos 
1 d . rugpjūčio 21 d. dėl paramos 
mokinio reikmenims įsigyti pa-
teikti 146 prašymai, mokinių, ku-
riems skirta parama mokinio rei-
kmenims, skaičius – 266.

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centras nepasiturinčioms 
šeimoms taip pat organizuoja ir 
paramą daiktais“. 

Vien pratybos kainuoja 40 
eurų

Mokinių tėvai piktinasi, kad pre-
kybos centrai kalba iš savo „varpi-
nės“, nes, daugelio jų nuomone, už 
30 eurų galima įsigyti nebent kan-
celiarines prekes. Prieš vaikams iš-
einant vasaros atostogų, mokytojai 
jiems išdalija atmintines, kokias 
priemones turi įsigyti naujiems 
mokslo metams. 

Daiktų sąraše ne tik parkeriai, 
pieštukai, sąsiuviniai, bet ir kupri-
nė „tvirta, kuri užsidėjus turėtų pri-

Už 30 eurų išleisti vaiką į 
mokyklą – misija 
neįmanoma Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Prekybos centrų atstovai prieš rugsėjo 1 –ąją išsijuosę tvirtino, jog vaiką išleisti į mokyklą užten-
ka 30 eurų. Tai yra tiek, kiek kas mėnesį tėvai gauna socialinių išmokų. Beje, sunkiau gyvenančioms 
šeimoms skiriamos papildomos išmokos, skirtos mokyklinėms prekėms įsigyti – vienam vaikui 57 
eurai.

Sandra SADECKAITĖ – ŽVI-
NIENĖ, anykštėnė:

- Mano dukra Ernesta sako, kad 
uždrausti mobiliųjų telefonų moky-
klose nereikėtų. Ji sako, kad telefonas 
mokykloje jai reikalingas pertraukų 
metu. Tada moksleiviai tiesiog tarpu-
savyje susirašinėja arba fotografuoja-
si. O aš pati manau, kad vaikams turi 
būti uždrausta turėti mokyklose tele-
fonus, nebent atėję į mokyklas iš kar-
to juos paliktų pas budintį darbuotoją 
tam tikruose skyreliuose su vardiniais 
klasės numeriukais ir vaiko vardu bei 
pavarde. Ekstra atveju galėtų nuėję 
atsiimti ir susisiekti su artimu žmo-
gumi.

Rasa GALVANAUSKIENĖ, 
anykštėnė:

- Pamokų metu, tikrai reikia mobi-
liuosius telefonus uždrausti, kadangi 
telefonai trukdo susikaupti. O per-
traukų metu jie turėtų būti grąžinti 
vaikams. Klasėse galetų būti tam 
tikros dėžutės, į kurias vaikai sudėtų 
telefonus, pasibaigus pamokos laikui, 
vėl galėtų pasiimti.

Jūratė PADAGINSKIENĖ, 
kaunietė:
- Pritariu, kad pamokose neleisti 

naudotis telefonu, o ne mokykloje. 
Tai yra du skirtingi dalykai, vaikai 
turi palaikyti ryšį su tėvais pertraukų 
metu!

glusti prie nugaros“, sportinė ap-
ranga, krepšys sportinei aprangai, 
šokių bateliai. Tiesa, prie krepšelio 
nepridėta mokyklinė apranga. Pa-
vyzdžiui, vienoje Anykščių moky-
klų vien liemenė kainuoja 18 eurų.

Labiausiai tėvai piktinasi didelė-
mis pratybos sąsiuvinių kainomis. 
Pirmokėliui pratybų komplektas 
kainuoja 40 eurų. Tėveliai siūlė 
įvairių variantų, kaip sumažinti 
šias išlaidas – vienas iš būdų nu-
pirkti vieną pratybų sąsiuvinį ir 
užduotis kopijuoti bei išdalinti 
mokiniams. Tačiau leidyklų atsto-
vai piktinosi tokiais siūlymais. Be 
autorių sutikimo draudžiama ko-
pijuoti ir platinti bet kokį kūrinį, 
o kaip žinia, pratybų sąsiuvinius 
ruošia autorius.

Į mokyklą iškleisti užtenka 
ir... 10 eurų

„Anykštai“ susisiekus su UAB 
„Maxima Grupė“ komunikacijos 
vadybininke Kornelija Sakalaite 
ir pateikus jai sąrašą mokyklinių 
prekių, kurį gavo vaikai, bei pasi-
teiravus ar tikrai viską įmanoma 
įsigyti už 30 eurų, ji komentavo: 
„Kiek tėveliai išleis, ruošdami 
savo moksleivius į mokyklą, pri-
klauso nuo perkamo krepšelio 
„svorio“. Jei jau sukauptą moky-
klinių priemonių arsenalą tereikia 
tik papildyti, bazinis mokyklinių 
prekių krepšelis – sąsiuviniai, 
piešimo popierius, aplankalai, 
svarbiausios piešimo priemonės ir 
braižymo įrankiai – atsieis apie 10 
eurų. O įsigyjant bene visas po-
puliariausias mokyklines prekes, 

Anykščių A. Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorei Daliai Kugienei šypseną kelia 
kalbos apie tai, jog vaikui išleisti į mokyklą 
užtenka 30 eurų.

Anykščių savivaldybės administracijos Soci-
alinės paramos skyriaus vedėja Ieva Gražytė 
sakė, kad nepasiturinčių šeimų vaikai gauna 
ir nemokamą maitinimą, ir pinigų mokykli-
nėms prekėms įsigyti. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

pradedant sąsiuviniais ir baigiant 
kuprine, mokyklinių priemonių 
krepšelio kainą sudarys apie 30 
eurų“. 

Mokytojai dalina ministrės 
patvirtinus daiktų sąrašus

Visus taškus ant „i“ sudėliojo 
Anykščių A. Baranausko pagrindi-
nės mokyklos direktorė Dalia Ku-
gienė. Jos pasiteiravus, gal tikrai 
įmanoma mokyklai pasiruošti už 
30 eurų, ji sakė: „Galbūt kai kurie 
suaugusieji pamiršo mokyklinius 
metus, todėl siūlau perskaityti švie-
timo ministrės 2018 m. birželio 29 
d. įsakymą Nr.V-622 „Dėl individu-
aliųjų mokymosi priemonių sąrašo 
patvirtinimo”. Tuomet taps aiškiau, 
kokią pinigų sumą reikia planuoti, 
norint tinkamai pasiruošti naujiems 
mokslo metams. Kokybiškos ir 
patrauklios mokymosi priemonės 
motyvuoja mokinius, palaiko gerą 
nuotaiką ir skatina gerai mokytis“.

Susiradus minėtą įsakymą paaiš-
kėjo, kad mokytojų išdalinti reika-
lingų daiktų sąrašai visiškai atitinka 
ministrės įsakymą. Jame paminėtos 
ir prekybininkų užmirštos unifor-
mos, ir reikalinga avalinė, ir net 
muzikos pamokai reikalingas ins-
trumentas.

Tad viską sudėjus, už tuos 30 
eurų, kuriuos tėvai gauna per mėne-
sį už vieną vaiką, niekaip nepakan-
ka įsigyti reikalingų prekių. 

Paradoksas, kad jeigu tėvų už-
dirbama suma yra nors vienu euru 
didesnė, nei tų šeimų, kurios priski-
riamos nepasitariančiųjų kategori-
jai, tėvai turi suktis su 30 eurų.  

Žmogus privalo mirti nuo to, 
nuo ko yra gydomas

Dalis VAIGINAS, kadenciją 
baigiantis Anykščių ligoninės di-
rektorius, apie santykius su rajo-
no meru Kęstučiu Tubiu: 

„Aišku, meras, atėjęs iš statuti-
nių struktūrų, kur duoda užduotį 
ir turi vykdyti komandą ir visai 
nesvarbu, tinkama ji ar netinkama, 
galbūt šitas aspektas trukdė sutarti-
nai dirbti“.

Neperšokęs Ramūno, nesakyk 
„op“

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, apie tai, ar meras Kęstutis 
Tubis bus „valstiečių“ remiamas 
kandidatas: 

„Galiu tvirtai pasakyti - Kęstučio 
Tubio „valstiečių“ sąraše nebus“.

Na, dar svarbi medžio rūšis ir 
geras privažiavimas...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
gamtininkas, apie miškus: 

„Mano požiūris į mišką, nors 
tėtis dirbo eiguliu, yra ne iš miški-
ninko pozicijų ir man niekada ne-
buvo suprantama, kai miško vertė 
skaičiuojama tik kubiniais metrais 
medienos“.

Jei akmuo nuosavas, o medis 
valdiškas...

Jolanta ZABULYTĖ, menoty-
ros mokslų daktarė, apie medžių 
kitimą: 

„Medžiai kapinėse tapo priešais 
ir dėl baimės, kad nuvirtę suniokos 
paminklus. Bet ar akmens gabalas 
vertesnis už gyvą medį?”

Sakot jam ir kirpyklos paval-
džios?

Romaldas GIŽINSKAS, poli-
tikas, apie mero Kęstučio Tubio 
reikšmingumą: 

„Manyčiau, kad šiuo metu 
Anykščiuose be mero palaiminimo 
nei plaukas nuo galvos nekrinta“. 

Dar ir pilietybės tėvų ir vaikų 
skirtingos...

Valdas SKLIAUSTYS, Kalitos 
sporto ir pramogų centro vado-
vas, apie emigracijos mastus: 

„Kalbini vaikus, jie, regis, lietu-
viškai supranta. Šalia tėvai, kurie 
kalbasi lietuviškai. Pasisuki į šalį 
- vaikai tarpusavyje kalbasi angliš-
kai.“

Prokurorai informacinių 
pranešimų nesiuntinėja?

Arūnas LIOGĖ, politikas, apie 
bilietus padirbinėjusią kasinin-
kę: 

„Sunku komentuoti faktus, apie 
kuriuos sužinau iš žiniasklaidos“.

Ar reikia 
moksleiviams 
mokyklose 
uždrausti naudotis 
mobiliaisiais 
telefonais?

Kalbino Robertas 
ALEKSIEJūNAS
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Mano knygų lentynose – šimtai 
knygų. Nemaža dalis jų – klasiki-
niai kūriniai. Mėgstu rusų, pran-
cūzų klasikus. Skaudama širdimi 
reikės į šiukšlių maišus krauti 
L. Tolstojaus, F. Dostojevskio, 
G. Flobero knygas – ne vienas 
šių rašytojų herojus iš gyvenimo 
pasitraukė savo noru. 

Reikės atsisveikinti ir su 
Antikos rašytojais – jau vien 
ko verta Sofoklio „Antigonė“. 
Neištvėrusi širdgėlos dėl brolio 
mirties, Antigonė ne tik nusižudo 
pati, bet paskui save nusitempia 
pačius artimiausius - jos suža-
dėtinis prie mylimosios lavono 
nusiduria, motina Euridikė, 
prakeikusi vyrą kaip žudiką, taip 
pat nusižudo.   

Velniop keliaus ir V. Šekspyro 
kūriniai. Reikia tikėtis, kad labai 
greitai bus peržiūrimos mokykli-
nės programos ir iš jų išbrau-
kiama ši tragedija. Nebent bus 
perrašyta pabaiga – „jie gyveno 
ilgai ir laimingai“ arba bent jau 
„sunki liga juos paguldė į patalą, 

o po kurio laiko Aukščiausiasis 
juos abu kartu pasišaukė pas 
save“. Žodžiu, išmetamų knygų 
krūva auga, lentynose liks tik 
pasakų knygos, nors žinant lietu-
viškas pasakas, reikėtų apgalvoti, 
ir ką su jomis daryti. Pavyzdžiui, 
gaidelis, kuris išmušė vištytei 
akytę – idealus smurto artimoje 
aplinkoje atvejis. Įtariu, reikės 
pradėti pirkti tuos leidinius, ku-
riuose pasakojama, kaip gyventi 
ilgai ir laimingai, kaip įsivaiz-
duoti, jog turi ferarį, stipriai 
stipriai jo panorėti ir, žiūrėk, 
rakteliai jau tavo kišenėje.

Knygas iššluoti iš lentynų – 
nesunku, bet va užsidaryti turės 
ir Oskaro Koršunovo teatras. Šio 
režisieriaus spektakliuose žudosi 
kas tik netingi. 
Gaila, stiprus 
režisierius turės 
statyti „baikas“, 
visokias urvi-
nes moteris ir 
vyrus...

Jokiu būdu neidealizuoju 
mirties, gyvenkim ilgai ir laimin-
gai. Kartais netgi visai smagiai 
gyvenasi!

Tai, jog viešai nebus minimi 
savižudybės būdai, labai abejoju, 
ar sumažins savižudžių skaičių. 
Jeigu jau žmogus nusprendė 
nutraukti savo gyvenimėlį, tai 
antraštė „Petras iššoko iš pen-
kiolikto aukšto“ laikraštyje ar 
internetiniame portale, kažin ar 
paskatins jį kabarotis į šešioliktą 
aukštą ir padaryti tą patį, ką 
padarė Petras. Jeigu žurnalistai 
nerašys apie savižudžius, ar tai 
reikš, kad jos nedaromos? Juk, 
kai nerašai, jog meras nusišneka, 

tai dar nereiškia, kad jis nenu-
sišneka...

Jeigu jau prasidėjo draudimai, 
važiuokim toliau. Uždrauskim 
spausdinti tortų, pyragų recep-
tus, baikim reklamuoti saldu-
mynus ir džiaugtis, kad vyksta 
akcija pigiam cukrui nusipirki. 
Juk tokiais būdais žmonės ska-
tinami vartoti cukrų, jie storėja, 
pampsta – žodžiu, fui... 

Meskim lauk visus tekstus, 
kuriuose aprašoma graudi iš-
mesto iš namų katinėlio istorija. 
Na, perskaitys ją koks žmogus, 
pagalvos „va, kaip galiu Pūkės ir 
jos netyčiukų atsikratyti“ ir išveš 
katę su šeimyna kur į pamiškę. 

Nematau, nežinau – vadinasi 
nieko ir nevyksta. Įkišai kaip 

strutis galvą 
į smėlį ir 
gyveni sau 
laimingą 
strutišką 
gyvenimą. 

Man lygiai 
taip pat kraupiai, kaip ir visokie 
draudimai, skamba visokia prie-
raiši, pozityvi, intuityvi tėvystė, 
motinystė. Čia tikriausiai reiškia, 
kad savo atžalai pasakoji, kad 
pasaulis yra nuostabus: dangus 
visada būna žydras, o jame kabo 
besišypsanti saulytė, skraido 
margaspalviai drugeliai, o už 
kalnelių gyvena gražuoliai viena-
ragiai. Kai ateina naktis, saulytė 
nueina miegoti, o žmogeliukų 
miegelį saugo mėnulis. Svar-
biausia gyvenime būti laimingu, 
elgtis taip, kaip diktuoja širdis. 
Nori voliotis parduotuvėje ant 
grindų, na ką padarysi – galima, 
nori garsiai šūkauti restorane 

ir valgyti rankomis – pirmyn, 
norisi pertraukinėti mamą ir tėtį 
– kalbėk...

Kai nuo vaikystės auginam 
vaikus piešdami jiem teletabių 
šalies vaizdinius, va tada ir 
reikia saugoti jau užaugusius, 
kad neįkristų į tų pačių teletabių 
šalies šulinius. Tada ir reika-
linga cenzūra spaudoje, tada 
ir kuriami idiotiški įstatymai 
ir draudimai. Esu tikra, kad 
vaikui geriau pasakyti, kad jo 
mylėtas kačiukas mirė, o ne 
„išvežėm į kačiukų fermą, kur 
jis dūks ir smagiai gyvens su 
kitais kačiukais“. Mirtis, kaip 
ir gimimas, - natūralu. Jeigu 
gimei, tai ir mirsi. Aišku, geriau, 
kai žmogus Amžinybėn išeina 
senas, begulintis savo lovoje, 
apsuptas vaikų ir anūkų. Bet 
reikia suprasti, kad, deja, būna 
ir kitaip. Pirmaujam Europoj 
pagal savižudžių skaičių, bet 
netikiu, jog tai vyksta todėl, kad 
viešai kalbama apie išėjimo 
būdus. Nors kas žino, gal dabar 
kaip tik tapsim šalimi, kurią 
žmonės palieka tik tada, kai juos 
pašaukia ant debesies sėdintis 
senukas. Ir pradės į Lietuvą 
artimieji siųsti visus tuos, kurie 
užsimena arba bando nusižudy-
ti, nes šitoje šalyje nėra vietos 
savižudžiams. Juk čia kiaurus 
metus čiulba paukšteliai, auga 
laimingi vaikučiai, o iš dangaus 
mojuoja saulytė.

P.S. Jeigu jau mesit iš savo 
lentynų „blogas“ knygas, meskit 
kartu ir gyvenimo būdo mokyto-
jų leidinius, kaip laimingai gy-
venti... Bus švariau ir lentynose, 
ir galvose. 

...Tai, jog viešai nebus mi-
nimi savižudybės būdai, labai 
abejoju, ar sumažins savižu-
džių skaičių...

D

- Neseniai viena anykštėnė 
prekybos centre „Norfa“ įsigijo 
pakuotę su supuvusiais kiauši-
niais. Kaip į šį skandalą reagavo 
Jūsų vadovaujama tarnyba?

- Pirmiausia noriu pasakyti, kad 
visi žmonės, kažką panašaus pa-
stebėję ar nusipirkę, jeigu nenori 
dėl to tiesiogiai kreiptis į parda-
vėją, tokiu atveju turėtų kreiptis 
į mūsų tarnybą. Moteris pasi-

Už parduodamo produkto kokybę 
atsako pardavėjas
„ANYKŠTA“ TV apie situaciją rajono prekybos centruose, 

parduotuvėse bei viešojo maitinimo įstaigose kalbino Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką Dainių 
ŽIOGELĮ.

Pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas 
ALEKSIEJŪNAS.

rinko kitą kelią ir pirkinį parodė 
„Anykštos“ žurnalistams. Tai pa-
darė didesnę antireklamą patiems 
prekiautojams. Po to anykštėnė 
kreipėsi ir į mūsų tarnybą. Inspek-
toriai tikrino prekybos centrą.

- Ar pateisinami tokie dalykai 
prekybos centruose?

- Pagal įstatymus pardavėjas 
atsako už parduodamo produkto 

kokybę. Kiek jis dėl to kaltas? 
Galbūt galėjo tas prekes patikrin-
ti, bet tai yra nelabai realu. Bet 
atsakomybė bet kuriuo atveju yra 
tam tinklui, kuris  turi savo vidi-
nes kokybės sistemas, turi žmo-
nes, kurie priimdami prekes iš 
tiekėjo atsako už jų kokybę. Kaip 
jau minėjau, prekybos centrui tai 
yra antireklama ir tai yra didžiau-
sia bausmė. O kitiems žmonėms 
tai – paskata būti atidesniems. Po 
to, kai šis atvejis buvo paviešin-
tas „Anykštoje“, prekybos centras 
staigiai susitvarkė.

- Kaip dažnai Anykščių vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos specialistai savo inici-
atyva tikrina prekybos centrus?

- Yra reglamentuota tvarka. Pa-
tikra yra reglamentuota rizika ir 
rizikos grupėmis bei savikontrole. 
Mes rajone turime 350 subjektų. 
Tai pats didžiausias subjektų kie-
kis apskrityje. O juos Anykščių 
rajone tikrina tik du inspektoriai. 
Tarnyboje dirbu 14 metų. Iš pra-
džių buvo labai daug tikrinimų, 
dabar bandoma verslui lengvinti 
sąlygas ir tikimasi, kad jis pats 
susitvarkys. Jeigu nėra skundų bei 
pranešimų, mes tokius subjektus 
per metus tikriname vieną kartą, 
tačiau tai darome nuodugniai.

- Ar sulaukėte šiemet iš anykš-
tėnų skundų dėl prekybos cen-
trų veiklos?

- Per metus oficialių skundų iš 
gyventojų gauname apie dešimt. 
Mes reaguojame ir į anoniminius 
skundus, nes tokiuose skunduose 
kartais teisybės būna daugiau ir 
apie 50 proc. jų pasitvirtina.

- Pakalbėkime apie Anykščių 
viešojo maitinimo įstaigas. Štai 
vienas portalo anyksta.lt skaity-
tojas pastebi, kad mūsų mieste 
kavines gali atidaryti praktiškai 
bet kas, anksčiau nieko bendro 
neturėjęs su viešojo maitinimo 
sektoriumi. Ar tokiais atvejais 
galima tikėtis, kad tokiose kavi-
nėse vyraus reikalinga tvarka?

- Labai gaila, bet maitinimo sri-
tyje jokie teisės aktai  savininkų 
neįpareigoja būti kvalifikuotais 
tos srities specialistais. Svarbu tik 
atitikti reikalavimus. Tačiau save 
gerbiantis kavinės savininkas vi-
sada ieško kvalifikuotų darbuoto-
jų. Visko yra tuose Anykščiuose. 
Yra planuojančių viešojo maiti-
nimo įstaigų Anykščiuose atida-
ryti ir daugiau verslininkų. Net ir 
Anykščių rajono savivaldybės yra 
projektų, kuriuose numatyta pa-
talpų nuoma kavinės veiklai. Man 
šitoje vietoje atrodo, kad kavinių 
Anykščiuose jau yra per daug.

Visą pokalbį su Anykščių vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos viršininku D.Žiogeliu žiū-
rėkite portale anyksta.lt. rubrikoje 
„ANYKŠTA“ TV. 

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis sakė, kad šiais metais Anykščiuose už netvarką 
yra nubaustų Anykščių viešojo maitinimo įstaigų savininkų.

Atstovai. Rugsėjo 13-17 d. Anykš-
čių rajono savivaldybei Mirgoro-
de (Ukraina) vyksiančiuose mies-
to šventės renginiuose atstovauja 
Anykščių rajono mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius. Kartu su juo į 
komandiruotę išvyko Anykščių rajo-
no Tarybos narys Arvidas Pajuodis, 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas Virmantas Velikonis ir Anykščių 
kultūros centro scenos režisierius Ju-
lius Jakubėnas.

Protai. Prasidėjo „Auksinių protų“ 
rudens sezono turnyras. Pirmieji du 
žaidimai Anykščiuose nevyko, todėl 
dvi Anykščių komandos žaidžia Ro-
kiškio rajone Kamajuose. Anykščių 
„Nikė“ praėjusį antradienį surinko 
77 taškus ir laimėjo Kamajų žaidimą. 
Svėdasiškių „Varpas“ pelnė 67 taškus 
ir buvo ketvirtas.  

Sultys. Prie „Anykščių vyno“ ga-
myklos šią savaitę rikiuojasi sunkve-
žimių eilės, paprastai eilėse stovi apie  
20 sunkvežimių su obuoliais. Nors 
šiemet už kilogramą obuolių moka-
mi vos keli centai. „Anykščių vyno“ 
gamyklos vadovas Justinas Kanopa 
„Anykštai“ sakė, jog įmonė dirba 
visu pajėgumu ir, jeigu nebūna gedi-
mų, per parą priima 400 tonų obuolių. 
J.Kanopa prognozavo, jog sunkveži-
mių eilės prie gamyklos bus dar porą 
savaičių. Gamyklai nėra nustatytas 
limitas, kiek ji šiemet turi išspausti 
sulčių, - kol bus obuolių, tol sultys ir 
bus gaminamos.  

Gilės. Rugsėjo 27-ąją, minint tu-
rizmo dieną, geriausiems Anykščių 
turizmo paslaugų teikėjams bus iš-
dalintos „Turizmo gilės“. Nominantų 
kandidatūras aptarė Anykščių turiz-
mo taryba.

Objektas. Anykščių šilelyje esan-
tis „Basų kojų takas“ bus įtrauktas į 
Anykščių lankytinų objektų sąrašą. 
Takas, gavęs oficialų statusą, gaus ir 
oficialią rudą nuorodą į jį, kaip į lan-
kytiną objektą. 

Karjera. Pasibaigus Kultūros pa-
veldo departamento direktorės Dianos 
Varnaitės kadencijai, kol neišrinktas 
naujas vadovas, laikinuoju direkto-
riumi paskirtas Algimantas Degutis. 
A.Degutis prieš daugiau nei dvide-
šimt metų yra dirbęs Anykščių rajono 
savivaldybės vyriausiuoju architektu, 
buvo vietos centristų lyderiu.  

Laikinas. UAB „Anykščių van-
denys“ ketvirtas mėnuo laikinai va-
dovauja Alvydas Gervinskas, kon-
kursas direktoriaus pareigoms nėra 
skelbiamas. Nebūdamas nuolatiniu 
direktoriumi A.Gervinskas gali išsau-
goti Anykščių rajono tarybos nario 
mandatą.  

Pagarba. AB „Utenos meliora-
cija“, kuri atlieka vandentiekio ir 
kanalizacijos projektą Kurkliuose, 
direktorius Liuonius Purvinis sako, 
kad darbus atlikti jo bendrovei labai 
padeda Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus. Pasak verslininko, dirbusio 
galybėje šalies objektų, A.Jurkus ir 
Lietuvos kontekste yra išskirtinis se-
niūnas.

Grybai. Beveik po Anykščių regi-
oninio parko lankytojų centro langais, 
pievelėje, medžių pavėsyje, išdygo 
didieji kukurdvelkiai. Anykščių re-
gioninio parko direkcijos specialistai 
tikisi, kad šie grybai sulauks norinčių 
jais pasigrožėti miesto gyventojų.
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- Po poros dienų, rugsėjo 17 –ąją, 
baigiasi Jūsų daugiau nei dvide-
šimt metų trukusi Anykščių ligoni-
nės vyriausiojo gydytojo kadencija. 
Gal galite prisiminti, su kokiomis 
nuotaikomis pradėjote savo kaden-
ciją bei pasidalinti, kaip ją baigia-
te? Kokias problemas sprendėte tik 
pradėjęs eiti šias pareigas, o kokią 
ligoninę paliekate dabar?

- Į ligoninės vadovo postą atėjau 
po ilgų apmąstymų, svarstymų, gun-
dymų. Tai nebuvo ramus laikotarpis, 
jis kažkuo primena dabartinį. Tada, 
1997 metais, buvo prasidėjusi ligoni-
nių pertvarka, pirminis lygis atskirtas 
nuo antrinio. Tuo metu mano pagrin-
dinis tikslas buvo išsaugoti ligoninę 
tokią, kokią ji buvo ir išplėtoti, kad 
liktų kuo daugiau paslaugų rajono 
gyventojams, o darbuotojams – dar-
bo vietos. 

Vos pradėjęs dirbti savo darbuoto-
jams sakiau – jaučiuosi tarsi stovėčiau 
ant aukšto skardžio, o apačioje virtų, 
putotų vanduo. Ir man reikia nerti – 
nežinant, kur pasitaikys koks akmuo, 
nežinant, kokią kliūtį sutiksiu. 

Dabar vėl vyksta kažkas panašaus. 
Tenka vėl susidurti su tomis pačiomis 
problemomis, kai periferijoje esančių 
ligoninių ateitis labai miglota. Nors 
tikina, kad nė viena ligoninė nebus 
uždaryta, tačiau pertvarkos neišven-
giamos. Taigi – situacija panaši. Ir vėl 
tos putojančios bangos ir drumstas 
vanduo, tas pats aukštas skardis...

Džiaugiuosi tuo, kad dabar ligoni-
nę palieku gerokai sutvirtėjusią, dau-
geliu atvejų pranokstančią tipinę ra-
jono ligoninę, esančią arti regioninės 
ligoninės lygmens. Pranokstame kai 
kurias regiones ligonines savo plačiu 
paslaugų spektru – turim stacionaro 
reabilitaciją, ambulatorinėje dalyje 
konsultuoja apie 20 įvairių specialy-
bių gydytojų – tarp jų neurochirur-
gas, urologas, kraujagyslių chirurgas, 
atliekam kompiuterinės tomografijos, 
ultragarso tyrimus. 

Taip pat galiu ramiai jaustis dėl to, 
kad turim saugią finansinę situaciją 
– beveik 800 tūkst. eurų depozito pa-
vidalu mums gali pagelbėti išgyventi 
sunkumus. Tai, kad 2017 m. baigėm 
su 48 tūkst. eurų neigiamu rezultatu, 
yra tik smulkmė, palyginus su mūsų 
turima sukaupta suma. Tokį finansinį 
tvirtumą turi reta ligoninė.

- Profesorius Antanas Tyla yra 
pasakęs, kad rajonuose, mieste-
liuose naikindami mokyklas, kar-
tu naikiname ir kultūros židinius, 
retiname inteligentijos sluoksnį. 
Tikriausiai galime profesorių per-
frazuoti ir tą patį pasakyti apie 
restruktūrizuojamas ligonines, gy-
dytojų skaičiaus mažėjimą?

Dalis Vaiginas: „Kritiką priimu kaip padėką, 
padedančią eiti teisingu keliu...“

- Vienareikšmiškai, taip. Gydytojai 
sudaro tikrai nemažą ratą inteligenti-
jos. Su ligoninės buvimu tas intelek-
tinis potencialas tikrai yra didesnis. 
Kartu tai ir ekonominė nauda rajono 
prekybininkams, smulkiesiems vers-
lininkams, nes mūsų atlyginimai, 
kurie nėra patys mažiausi, lieka čia, 
Anykščiuose. Sprendžiame ir darbo 
vietų klausimą – juk esame didžiau-
sias rajono darbdavys, ligoninėje dir-
ba per 250 žmonių. 

- Dalyvavote vasarą vykusiame 
konkurse naujai ligoninės vadovo 
kadencijai. Ar laimę bandysite ir 
dar kartą?

- Žinoma, bandysiu. Tik, aišku, 
su sąlyga, jeigu konkursas vyks 
skaidriai, aiškiai, nebus subjektyvių 
vertinimų, kaip įvyko praėjusiame 
konkurse. Dėl neaiškių priežasčių į 
konkursą neatvyko du kandidatai, ku-
rie registravosi. Manau, tai irgi rodo, 
kad norinčių eiti šias pareigas nėra 
daug, o gal norintieji išsiaiškina, ko-
kiomis sąlygomis reikės dirbti ir šios 
minties atsisako...

Labai teigiamai vertinčiau, jeigu 
konkurso eiga būtų paviešinta. Gal 
nereikia tiesioginės transliacijos, bet 
po konkurso vaizdo, garso pagalba ti-
krai būtų galima visuomenei parody-
ti, kaip gi jis vyko – kaip kandidatai 
atsakinėjo į klausimus, kaip dirbo ko-
misija. Juk rajono Tarybos posėdžiai 
yra vieši, o kodėl ir šiam konkursui 
nesuteikus daugiau skaidrumo, aiš-
kumo.

- Užsiminėt, kad galbūt norin-
tieji tapti ligoninės vadovais išsi-
gąsta esamos situacijos ar sąlygų, 
kuriomis reikės dirbti. Jūsų, kaip 
suprantu, visa tai negąsdina?

- Tikrai, ne. Aš nusiteikęs susidurti 
su sunkumais. Sudėtingomis sąlygo-
mis dirbau nuo pat kadencijos pra-
džios, nuolat buvau grūdinimas įvai-
riausių patikrinimų. Niekada nebuvo 
taip, kad niekas nealsuotų į nugarą. 
Dažnai jaučiau tam tikrų asmenų norą 
sumenkinti ligoninę, parodyti, kur 
mano, o kartu ir mano vadovaujamos 
įstaigos vieta. Nežinau, kas mane dar 
gali išgąsdinti. 

Kaip mano likimas besusiklosty-
tų, tikiuosi be veiklos dar kurį laiką 
neliksiu. Kuo beužsiimčiau, visada 
stengsiuosi, kad Anykščių ligoninė 
būtų visavertė, kad nemažėtų konsul-
tuojančių gydytojų, liktų toks pat tei-
kiamų paslaugų spektras. Supranta-
ma, ištekliai senka, gydytojai sensta, 
jauni nedrįsta rizikuoti ir vykti į ne-
aiškios perspektyvos vietas. Anksčiau 
ar vėliau susidursim su ta problema, 
pirma su gydytojų, o vėliau ir su slau-
gytojų stoka.

- Vis neįtinkate dabartiniam ra-
jono vadovui – gal palikdamas ligo-

ninės vyriausiojo gydytojo pareigas 
vis dėlto atskleisite, kokia katė per-
bėgo per Jūsų ir mero kelią?

- Nežinau, kuo neįtinku dabarti-
niam rajono vadovui. Gal reikėtų jo 
paties teirautis... Nežinau, apie tas ka-
tes... Gal merui katės labiau patinka, 
aš esu šunų mylėtojas.

O kalbant rimtai, aš karo nieka-
da neskelbiau ir problemų dirbtinai 
nedariau. Kaip tik priešingai, visada 
stengiausi ieškoti sutarimų, kurie 
būtų geriausi ligoninei, stengiausi, 
kad Anykščiuose ligoninė liktų. Bet, 
matyt, merui atrodo kitaip ar jo virši-
ninkams, kažkokiems instruktoriams 
atrodo kitaip, galbūt ir Sveikatos mi-
nisterijai atrodo kitaip. Aišku, meras, 
atėjęs iš statutinių struktūrų, kur duoda 
užduotį ir turi vykdyti komandą ir vi-
sai nesvarbu, tinkama ji ar netinkama, 
galbūt šitas aspektas trukdė sutartinai 
dirbti. Mano manymu, turim dirbti ne 

D

kaip komisariate, bet tartis, ieškoti, 
priimti geriausius sprendimus. 

O apie kelią perbėgusius žvėris, 
bandykite kalbėti su meru...

- Ar Jūsų ateities planuose yra 
vietos politikai?

- Neatmetu šios galimybės. Aš pats 
labai ilgai gyvenau toliau nuo poli-
tikos, nors gundymų buvo visokių. 
Mano gundymai prasidėjo dar tais 
laikais, kai buvo viena “teisinga” par-
tija. Svarbaus egzamino išvakarėse 
dėstytojas, kuris buvo partijos komi-
teto sekretorius, pasilikęs po konsul-
tacijos pradėjo mane kalbinti, kad gal 
man laikas stoti į partiją. Aš atsakiau, 
jog man svarbiausia yra mokslas ir 
egzaminas, o apie partiją dar ne lai-
kas galvoti. Ir daugiau tokių kartų 
buvo. Gebėjau atsispirti politikų pa-
gundoms... O dabar, jeigu rajonui ar 
ligoninei manęs reikia, aš svarstysiu 
šią galimybę. Juo labiau, jeigu jausiu 
žmonių pasitikėjimą.

- Palikime politiką kiek toliau ir 
grįžkime prie medicinos... Kas pa-
skatino rinktis mediko profesiją? 

- Nei mano šeimoje, nei mano pla-
nuose mediko profesijos nebuvo. Aiš-
ku, tėvai kartais užsimindavo, kad gal 
verta rinktis gydytojo kelią, bet rimtai 
apie tai nesvarsčiau. Man labiausiai 
sekėsi tikslieji mokslai, tad su jais ir 
siejau savo ateitį. Tiesa, vidurinėje mo-
kykloje turėjau nuostabų klasės auklė-
toją. Tai buvo žmogus, kuris nukentėjo 

nuo tuometinės valdžios. Po abiturien-
tų išleistuvių jis buvo suimtas už tiesos 
sakymą, rašė knygą apie tą pokario lai-
ką ne taip, kaip sovietmečiu reikėjo. Jis 
buvo pašalintas iš mokytojų, pakliuvo 
į lagerį, dirbo eiliniu statybininku, vė-
liau niekas jo nenorėjo priimti į darbą. 
Šis šviesus mano klasės auklėtojas vis 
tėvams ir man užsiimdavo, kad man 
tiktų būti gydytoju.

Su mintim, kad stosiu į fiziką ar 
matematiką, skridau lėktuvu iš Bir-
žų su nutupimu Kupiškyje į Vilnių, 
o kartu su manim skrido tolimas 
kaimynas, su kuriuo mes mokykloje 
dalyvavome saviveikloje, šokom šo-
kių būrelyje, muzikuodavom. Jis jau 
buvo baigęs du medicinos kursus, iš-
sišnekėjom, paklausė, kur ketinu sto-
ti, aš pasakiau. Jis pasiūlė man pagal-
voti apie mediciną. Sako, aš vis vien 
einu į centrinius Vilniaus universiteto 
rūmus, tai palydėsiu, ir išėjo taip, kad 
parašiau prašymą į Medicinos fakul-
tetą. Tą pačią dieną grįžau į namus, 
klausia namiškiai, kur padaviau doku-
mentus, sakau – į mediciną. Netikėjo 
ilgai, sako kvailini. Ir kol nepradėjau 
studijuoti, netikėjo.

Nesigailiu tai padaręs, jeigu reikė-
tų rinktis iš naujo, rinkčiausi tą pačią 
profesiją.

Kalbant apie fiziką, tai Lietuvos fi-
zikai pasaulyje yra daug ką nuveikę, 
galbūt būti greta jų būtų garbė, bet 
džiaugiuosi tuo, ką darau dabar.

(Nukelta į 13 psl.)

Gydytojas Dalis Vaiginas (antras iš kairės) ir jo pavaduotoja Virginija Pažėrienė (antra iš dešinės) 
apie 1996 -1997 m. Gydytojas sėdi tarp svečių iš Švedijos. 
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Rubrika 

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Parduodamas nekilnojamasis turtas: aukcionas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje
 http://www.evarzytynes.lt/

pastatas-biblioteka, unikalus Nr. 3496-0000-9010, pažymėjimas plane 1C2p, paskirtis – kultūros, sienos plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 2, 
bendras plotas – 422,45 kv. m, statybos metai – 1960; pastatas-garažas, unikalus Nr. 3496-0000-9021, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – garažų, sienos plytų, sto-
go danga – tolis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 228,92 kv. m, statybos metai – 1978; kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. 3496-0000-9032, 
aprašymas šaligatviai, statybos metai – 1960; žemės sklypas 0,1315 ha (unikalus Nr. 4400-3207-9351, kadastrinis Nr. 3403/0014:4 Anykščių m. k. v.), J. Biliūno 
g. 35, Anykščiai. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 180 290,00 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 115 000,00 Eur; žemės sklypo pradinė 
pardavimo kaina – 65 000,00 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 290,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 200,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60,00 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 18 029,00 Eur. 

Dalyvių registracijos pradžia – 2018-10-04, 00.00 val., pabaiga 2018-10-05, 23.59 val.  Aukciono pradžia – 2018-10-10, 09.00 val., pabaiga 2018-10-15, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas: 2018-09-24. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo 
kodą).

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona; VI – elektros linijų apsaugos 
zonos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; I – ryšių linijų apsaugos zonos; XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai. Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. 

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, VĮ Turto 
banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu „Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo 
valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu“. 

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis ir žemės sklypo nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti 
sudarytos per 30 (trisdešimt) dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnoja-
mojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo ar nekilnojamųjų daiktų, jų pirkimo-pardavimo sutartį 
su aukciono laimėtoju sudaro savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o valstybinės 
žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, sutartį - valstybės įmonė Turto bankas. Už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 
0600 0044 3912, AB SEB banke. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.

Kitos aukciono sąlygos: sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, 
nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis 
nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. 
Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas ir sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę 
kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje. 

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai 
pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: 
juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; įstatų arba 
nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; kompetentingo valdymo organo sprendi-
mo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnoja-
mųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją; atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų 
kopijas; sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). 

Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas: atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumen-
tų kopijas; sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). 
Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją 
apie objektą, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje 
www.anyksciai.lt.

(Atkelta iš 1 psl.)

Redakcijos šaltinių teigimu, 
K.Tubis dėl „valstiečių“ paramos 
tiesioginiuose Anykščių mero rin-
kimuose bandė susitarti su partijos 
pirmininku Ramūnu Karbauskiu. 
Pastarajam ši idėja buvo priimti-
na, tačiau pasipriešino „valstie-
čių“ partijos Anykščių skyrius ir 
pats A.Baura.

Negana to, „valstiečiai“ tiesio-
giniuose mero rinkimuose kandi-
datu į Anykščių rajono merus grei-
čiausiai kels vieną iš didžiausių 
K.Tubio oponentų, kadenciją bai-
giantį Anykščių ligoninės direk-
torių Dalį Vaiginą. Dėl D.Vaigino 

Kęstutis Tubis „valstiečių“ kandidatu į merus nebus
kandidatūros nėra galutinio „vals-
tiečių“ skyriaus sprendimo, tačiau 
A.Baura neneigė, jog ligoninės di-
rektoriaus kandidatūra turėtų būti 
priimtina.  

Realu, jog Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos kandidatų į 
Anykščių rajono tarybą sąraše bus 
ir buvęs Anykščių „Sodros“ vado-
vas Juozas Ratautas.  

Anykščių „valstiečiai“ kandida-
tuoti į merus įkalbinėjo Raimondą 
Balsį. Tačiau, panašu, kad šimtus 
hektarų žemės dirbantis ūkininkas 
dėl mero posto neketina palikti 
savo ūkio.

Lietuvos socialdemokratų parti-
jos Anykščių skyrius kandidatu į 

merus yra iškėlęs Anykščių vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos viršininką Dainių Žiogelį, 
konservatoriai - vicemerą Sigutį 
Obelevičių, Darbo partija - kūno 
kultūros mokytoją Vaidutį Zlatkų. 
Mažai abejonių, jog tiesioginiuo-
se mero rinkimuose dalyvaus ir 
Anykščių liberalų lyderis Lukas 
Pakeltis.    

Priminsime, jog K.Tubis nėra 
partinis, tačiau 2012-ųjų Seimo 
rinkimuose ir 2015-ųjų savivaldos 
rinkimuose jis dalyvavo kaip Lie-
tuvos liberalų sąjūdžio atstovas. 

Beje, pastaruosiuose rinki-
muose buvo keistoka situacija, 
kai K.Tubis sugebėjo laimėti tie-

sioginius mero rinkimus, tačiau 
liberalų kandidatų sąraše liko an-
tras - jį per reitingavimą aplenkė 
L.Pakeltis.

Jau skelbiama ir savivaldy-
bės rinkimų data - jie vyks kovo 
3-ąją. Tose savivaldybėse, kur 
meras nebus išrinktas pirmajame 
ture, po dviejų savaičių vyks an-
trasis turas. 2019-aisiais vyks ir 
Prezidento bei Europarlamento 
rinkimai. Prezidentas bus ren-
kamas gegužės 12-ąją, Europos 
parlamentas - gegužės 24 -ąją. 
Jeigu prezidento rinkimuose pri-
reiks antrojo turo, jis bus sureng-
tas tą pačią dieną, kaip Europos 
parlamento rinkimai.  

Gera naujiena: „Šaunuolis, Antanas supranta, kad su šituo meru toli nenuvažiuosi. Balsuosiu už valstiečius ir būsimą merą Dalį Vaiginą.”
Ak: “Patyręs politikas Baura mato, kad Tubio reitingai minusiniai. Ištempė ant savo pečių Tubį liberalai, dabar norėjo ant populiarių valstiečių išjoti.”
o kam?: “Visai nebūtina, kad Baura ramstytų merą K.Tubį. Jis bus išrinktas ir neramstomas. Net nereikia dvejoti, kad jis vėl bus isrinktas, nes yra geriausias meras, kuriuos turėjome.
X - man: “Panašu, kad po sekančiais metais vyksiančių Savivaldos rinkimų, Anykščių rajono Tarybos valdančiąją daugumą sudarys tos pačios trys partijos, kurios ją sudarė iki du tūkstančiai pen-

kioliktųjų metų pavasario, tai yra konservatoriai, socialdemokratai ir valstiečiai.”
Ona: “Mano manymu, į mero postą grįš Obelevičius, žmonės mato, kiek prie jo buvo Anykščiuose padaryta. Vaiginas - senukas jau, pensinykas”.
Apklausa: “Jeigu rinkimai vyktų šiandien, TS-LKD ir valstiečiai gautų daugiau kaip 50 proc. balsų rajono taryboje, į antrą ratą patektų Tubis ir Obelevičius, 3. Vaiginas, 4. Žiogelis, 5 Pakeltis”.
juokas: “Susėdę priešininkai ir kiršina liaudį. Matosi,kad tie patys rašinėja. Už ką norėsiu, už tą ir balsuosiu, o Jūsų intrigos 0. Manau, norėtų Antanas, bet neišeis. Balsuosiu už Žiogelį arba už tą 

patį.”.
Svidasu Jadze: “Sveikinu, Daliau...Seniai jau reikėjo “išpurkšti Diklofosu šitus tarakonus”, valgyklų ir miškų supirkėjus, melagius ir ekskursantus po Kynijas, Tubervydenije TV kanalo organizato-

rius, tik purkšti Diktlofosu šitus parazytus! Net kitokių minčių nėra...! Tik Dalis Vaiginas Anykščių r. meras..! Čia net abejonių negali kam kilti!”
T: “Tinkamiausias būtų tai p. Baura kandidatas, gaila, kad nedalyvaus.”
Remis: “Kur čia Bauros stuburas? Pasakė, kad kandidatu į merus bus kažkuris iš partijos narių, jaunų ir išsilavinusių vyrų, o paskui šiems skuduru per veidą, ateik nepartini, Vaiginai, būsi meras 

nuo valstiečių. Man tai čia šlykštūs žaidimai, aš, kaip valstiečių rėmėjas balsuočiau prieš tokią kandidatūrą”.
supratau: “Kad ateinančiuose rinkimuose į merus bus N-kandidatų. Ir kokios bjaurasties neprirašo komentatoriai, kurie išsidirbinėja iš mūsų rinkto rajono vadovo. Jeigu atsiranda jo adresu tei-

giamas komentaras-tai kaltas Savickas, ar Gervinskas, ar dar kas nors. Rašantieji, turekite savigarbos ir nors truputį protelio savo tuščiose galvelese. Na, vėl nepykite, jeigu parašysiu savo asmeninę 
nuomonę, kad geriausias iki šių dienų yra meras K.Tubis.”

balsai internete (anyksta.lt):

Seimo narys Antanas Baura 
išdrįso paprieštarauti parti-
jos pirmininkui

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 
kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos 
Pelenė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Viduriniųjų Rytų gamta. Arabija. 
Miražų žemė 
13:00 Pasaulio dokumentika. 
Pavojingoji žemė. Vėjas 
13:55 Puaro N-7
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 
N-7
21:50 Lemtingos vestuvės N-7
23:20 Mirties lenktynės N-14
01:05 Pasaulio dokumentika. 
Viduriniųjų Rytų gamta. Arabija. 
Miražų žemė (kart.).

06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys” 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 

07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu Panda” 
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
08:10 “Pabaisiukas Bansenas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:35 “Drakonų kova. Super” N-7
10:05 Nensė Driu 
12:05 Piko valanda N-7
14:10 Mylėti(s) smagu N-7
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 Susikaupk N14. 
00:10 Baubas 2 S

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detektyvas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Medaus mėnuo su mama” 
N-7
13:15 “Gilyn į mišką” N-7
15:50 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Povandeninis horizontas” 
N-14
00:05 “Žaklina” N-14 (kart.)

06:25 Pasaulio rąsto kėlimo čem-

pionatas. (k). 
07:25 “Gyvūnijos stebuklai” (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
natas. 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7
11:30 “Gyvūnijos stebuklai” 
12:40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Nemiga” N-7
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Gyvi numirėliai” N14
23:30 “Ekstrasensų mūšis” (k) N-7
01:35 4-asis lygmuo (k) N14. 

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” (k) 
07:45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” (k) 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
12:35 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės” 
13:30 Sveikinimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Imperatorė Ki” 
21:00 Iš kur tu žinai? N-7
23:25 57 keleivis N-7
01:00 “Begėdis” (k) S
 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.).
07:05 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
08:30 Krikščionio žodis. 
08:45 Kelias. 
09:00 Euromaxx. (kart.).
09:30 Gamtosaugos idėjos 
10:00 ARTS21. 
10:30 Pradėk nuo savęs. 
11:00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
11:30 Durys atsidaro. 
12:00 Pasaulio irklavimo čempio-
natas. Finalai. 
13:30 Stop juosta. 
14:00 Legendos. 
14:50 Šventadienio mintys (kart.).
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
15:50 Algirdo muzikos mokyklos 
koncertas „Mes – jėga“.
17:25 Velniui parduotos fantazijos. 
18:10 Nes man tai rūpi. 
19:00 Mūsų miesteliai. Upyna. 
19:50 Invazija. Antrojo pasaulinio 
karo pradžia. Pirmoji diena 
20:40 Invazija. Antrojo pasaulinio 
karo pradžia. Pirmoji auka 
21:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
22:25 Nuo klasikos iki flamenko. 
00:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos” 
08:30 “Geriausios draugės” 
09:00 “Pižamų herojai”. 

09:30 “Mano mažasis ponis” 
10:00 “Franklinas ir draugai” 
11:00 “Bremeno muzikantų pėd-
sakais” (kart.)
11:25 “Pyragėlis” (kart.)
11:40 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” 
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
15:00 “Sveikatos medis”. 
16:00 “Džeimis gamina namuose” 
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Mėnulis virš ežero” N-7
20:00 “Kaip beždžionėlės pietavo” 
20:15 “Mačas - revanšas” 
20:40 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Maiklai” N-7
22:50 “Tūro bazilikos paslaptis” 
N-14 (kart.)
00:45 “Mėnulis virš ežero” N-7 
(kart.)

06:05 “Televitrina”.
06:20 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:20 “Vandenynai be vandens” 
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Planetos talentai” 
11:00 “Topmodeliai” N-7
12:00 “Candy Crush” N-7
13:00 “Augalų karalystė” 
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7

19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:00 “Deadpool”. N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.55 „Neprijaukinti. Australija“. 
N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 
Tadžikija“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Vietnamas“. N-7.
11.10 Ekovizija. 
11.20 Grilio skanėstai. 
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7.
13.50 „Širdies plakimas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Grįžtu namo. N-7.
16.55 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. 
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7.
19.00 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“. N-7.
21.30 Skinsiu raudoną rožę. 
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7.
00.40 „Širdies plakimas“. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Genijus. Einšteinas N-14 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  

16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Pagrobtas gyvenimas N14 
00:40 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.) 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” 
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Olandija”. 
21:30 “TV3 vakaro žinios” 
22:22 “TV3 sportas” 
22:27 “TV3 orai”.  
22:30 “Kobra 11” N-7 
23:30 “Blogas policininkas” N-7 
00:35 “Kastlas” N-7 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 

08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre.  
20:30 Info diena. 
21:00 Nežinomas N14
23:15 Atminimo diena (k) N14 
01:20 “Juodasis sąrašas” (k) N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Būrėja” (k) 
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Žmogus-voras”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Jis sako “Taip!” N-7 
23:10 “Mano lemties diena” N-7 

01:05 Foilo karas. Aukštoji pilis 
N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Dainuok man tango. (kart.). 
07:15 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 (kart.). 
07:25 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.). 
07:35 Detektyvė Miretė (kart.). 
07:45 Aviukas Šonas 5 
07:55 Stop juosta. (kart.). 
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Įdomiausios pasaulio keis-
tenybės  
13:10 Durys atsidaro. (kart.).
13:40 Invazija. Antrojo pasaulinio 
karo pradžia. Pirmoji diena (kart.). 
14:30 Invazija. Antrojo pasaulinio 
karo pradžia. Pirmoji auka (kart.). 
15:20 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
18:30 Kelias į namus. 
19:00 ARTS21. (kart.). 
19:30 Meilė kaip mėnulis.  
19:55 Prokurorai.  
21:30 Kai žudomi žurnalistai  
22:30 Maištas „Keino“ laive N-7 
00:30 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  

06:30 “Kaip beždžionėlės pieta-
vo” (kart.) 
06:45 “Mačas - revanšas” (kart.) 
07:10 “Reksas”. (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:35 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:35 “Tavo augintinis” (kart.) 
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:05 “Maiklai” N-7 (kart.) 
13:00 “Mano mažasis ponis” 
(kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Alio! Aš jus girdžiu”  
20:20 “Berniukas ir varliukas”  
20:30 “Kartą ryte” 
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Keturi metų laikai. Vasara” 
N-7 
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
07:00 “Pragaro kelias” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Autopilotas”. (kart.)  
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7

17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Naša Raša” N-7 
22:00 “Pašėlęs policininkas” N-14 
23:00 “Pjūklas 5” S 
00:55 “Daktaras Hausas” N-14

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 TV Europa pristato. 
„Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“.  
07.10 Šiandien kimba.  
08.10 „Delta“ N-7. 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7. 
10.20 „Neišsižadėk“ N-7. 
11.25 „Juodosios katės“ N-7. 
12.30 „Bitininkas“ N-7. 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 Orai. 
19.00 „Baudėjas“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.55 Orai. 
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Singapūro GP 
apžvalga 
00.05 „Delta“ N-7. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Premjera. Senis N-7 
10:00 Klausimėlis.lt (kart.). 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Stilius. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 beždžionių 1 N-14 
23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  

11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 “Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Pasekmė N14 
00:20 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:50 “Kobra 11” (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Prieš srovę”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Sensacija” N-14 
00:25 “Kastlas” N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 

N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre.  
20:30 Info diena. 
21:00 Galutinis tikslas 4 N14 
22:40 Nežinomas (k) N14 
00:50 “Strėlė” N-7 

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!” 
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Būrėja” (k)  
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Žmogus-voras” 
16:05 “Tomo ir Džerio šou”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Volanderis. Meilės pamoka 
N14. 
22:55 “Mano lemties diena” N-7 

00:50 Foilo karas. Pažeidimas 
N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“. (kart.). 
07:10 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 (kart.). 
07:20 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.). 
07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
07:55 Kelias į namus (kart.). 
08:25 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Įdomiausios pasaulio keis-
tenybės  
13:05 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13:30 Nes man tai rūpi. (kart.). 
14:25 Kai žudomi žurnalistai (kart.) 
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Misija: Vilnija.  
18:30 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.  
19:00 Laisvės vėliavnešiai.  
19:30 Meilė kaip mėnulis. 
20:25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Lozoraitis.  
21:15 Japonijos žlugimas  
22:10 Komisarė Lanc N-14 
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  

06:30 “Alio! Aš jus girdžiu” (kart.) 
06:50 “Berniukas ir varliukas” 
(kart.) 
07:00 “Kartą ryte” (kart.) 
07:10 “Reksas”. (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Džeimis gamina namuose” 
(kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” kart.) N-7 
11:00 “Keturi metų laikai. Vasara” 
N-7 (kart.) 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Saldi pasaka” 
20:20 “Nepavėlavau”  
20:30 “Namų cirkas”  
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Keturi metų laikai. Ruduo” 
N-7 
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Topmodeliai” (kart.)  
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Gyvūnų manija” (kart.) 
09:30 “CSI Majamis” kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 

15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios” 
20:58 “Orai”.  
21:00 “Baradač’ius” N-14 
21:35 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. AS Monaco FC - Club 
Atlético de Madrid”. 
23:40 “X mutantai” N-14 

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Vantos lapas. N-7. 
07.10 Skinsiu raudoną rožę. N-7.
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Delta“ N-7. 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7. 
10.20 „Neišsižadėk“ N-7.
11.25 „Baudėjas“ N-7. 
12.30 „Bitininkas“ N-7. 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 Orai. 
19.00 „Baudėjas“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.55 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7. 
00.05 „Delta“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
08:40 Labas rytas, Lietuva.  
09:00 Žinios. Orai. 
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7 
10:00 Klausimėlis.lt.  
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Mano mama gamina geriau!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Smaragdo miestas N-14 
23:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7. 

11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Rimti reikalai”  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Maksas Stilas N-7 
00:20 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Prieš srovę” (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Paranoja” N-7 
22:25 “Filmo pertraukoje - 
“Vikinglotto””. 
22:30 “Paranoja” N-7 
00:15 “Kastlas” N-7 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 

07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre.  
20:30 Info diena. 
21:00 Legionas N14 
22:55 Galutinis tikslas 4 (k) N14 
00:30 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos dide-
nybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja” 
10:25 “Akloji”  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Žmogus-voras” 
16:05 “Tomo ir Džerio šou” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Volanderis. Sutrikęs žmogus 
N14.  
22:55 “Mano lemties diena” N-7 
00:50 Foilo karas. Eliza N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptau-
tinis festivalis „Bliuzo naktys 2017“.
(kart.). 
06:50 ARTi. Veidai.  
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:15 Džiunglių būrys skuba į pagal-
bą 2 (kart.). 
07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
07:55 Pradėk nuo savęs. (kart.). 
08:25 Nacionalinis turtas. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Įdomiausios pasaulio keiste-
nybės  
13:05 Linija, spalva, forma. (kart.). 
13:35 Stilius. (kart.). 
14:25 Japonijos žlugimas (kart.). 
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
18:30 Septynios Kauno dienos.  
19:00 Maistas ir aistros.  
19:30 Meilė kaip mėnulis.  
20:20 „Lietuvos kolumbai“. 
21:15 Mokslas apie miegą  
22:00 Mokslo sriuba.  
22:15 Feniksas N-14.  
23:50 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Saldi pasaka” (kart.) 
06:50 “Nepavėlavau” (kart.) 

07:00 “Namų cirkas” (kart.)
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Virtuvės istorijos” (kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:00 “Keturi metų laikai. Ruduo” 
N-7 (kart.) 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Mėlynakė”.  
20:20 “Ugnis”  
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Skarlet”  
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Statybų gidas”. (kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Baradač’ius” N-14 
21:35 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. Real Madrid CF - AS 
Roma”. 
23:40 “X mutantai” N-14

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Kaimo akademija.  
07.10 4 kampai. 
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Delta“ N-7. 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7. 
10.20 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7. 
11.25 „Baudėjas“ N-7. 
12.30 „Bitininkas“ N-7. 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 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 „Renovacija. Tikrai 
verta“. 
19.00 „Baudėjas“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 
verta“. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7. 
00.05 „Delta“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis. N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Gyvenimas. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Specialus tyrimas.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Prieš audrą 1 N-14 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai” 
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). N-7. 
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys” N-7 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Prieš ugnį - ugnimi N14 
00:25 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina” 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Farai”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Neištikimybė” N-14 
00:10 “Kastlas” N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7

11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.. 
20:00 DELFI dėmesio centre.  
20:30 Info diena. 
21:00 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams N-7 
22:50 Legionas (k) N14 
00:45 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Akloji”  
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Žmogus-voras”  
16:05 “Tomo ir Džerio šou”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos 
jūros. Niekada nesibaigs N14.  
22:55 “Mano lemties diena” N-7 
00:55 Diktė. Po vestuvių N14 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017“(kart.). 
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.). 
07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
07:55 Linija, spalva, forma. HD 
(kart.). 
08:20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Įdomiausios pasaulio keis-
tenybės  
13:05 Euromaxx. (kart.). 
13:40 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:35 Mokslas apie miegą (kart.). 
15:20 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18:30 Nacionalinis turtas.  
19:00 Lietuva mūsų lūpose.  
19:30 Meilė kaip mėnulis. 
20:25 Anapus čia ir dabar.  
21:15 Mano tėviškė. 
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis vertybėmis. 
Naros laikotarpio simboliai ir amži-
nas Budos Šakjamunio mokymas  
22:15 Lietuvių kino klasika. Miškais 
ateina ruduo.  
00:15 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Mėlynakė” (kart.) 
06:50 “Ugnis” (kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Gardu Gardu” (kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7 
11:00 “Skarlet” (kart.) 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Pižamų herojai” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?” 
20:15 “Peliukas Pikas”  
20:40 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Truputis meilės” N-7 
22:50 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:50 “TV Pagalba” N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys” 
(kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 

17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė” N-14 
23:25 “X mutantai” N-14

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Grilio skanėstai.  
07.10 Gyvenimo būdas. N-7. 
07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Gluchariovas“ N-7. 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7. 
10.20 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7. 
11.25 „Baudėjas“ N-7. 
12.30 „Bitininkas“ N-7.  
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7. 
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 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 „Baudėjas“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“  
23.00 „Gluchariovas“ N-7. 
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
09:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
16:15 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas.  
22:50 Spektras N-14 
01:15 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 (kart.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Madagaskaro pingvinai”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7. 
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  

16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Gyvūnų policija. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias 
N14 
23:20 Sargybinis N-7 
01:25 Prieš ugnį - ugnimi (k) N14 

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Farai”. (kart.) N-7 
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Madagaskaras 3” N-7 
21:15 “Gautas iškvietimas 3”. N-14 
22:50 “Katastrofiškai nesėkmingas 
filmas” N-7 
00:30 “Sensacija” N-14 (kart.) 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 

13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 @rimvydasvalatka.  
20:30 Info diena. 
21:00 Poseidonas N14 
22:50 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams (k) N-7 
00:40 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 Sveikinimai (k).  
10:25 “Būrėja”  
11:00 “Akloji”  
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:35 “Žmogus-voras” 
16:05 “Tomo ir Džerio šou” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 “PREMJERA Paslėptas 
gyvenimas” N14.  
23:30 Dviese mes šeima N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptau-
tinis festivalis„Bliuzo naktys 2017“. 

(kart.). 
07:05 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.). 
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
2 (kart.). 
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.). 
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip.  
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Įdomiausios pasaulio keis-
tenybės  
13:10 Stop juosta. (kart.). 
13:35 Stambiu planu. (kart.). 
14:25 Mūsų miesteliai. Upyna. 
(kart.). 
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2  
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai  
15:45 Premjera. Detektyvė Miretė  
15:55 Premjera. Aviukas Šonas 5  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Mokslo sriuba. (kart.). 
18:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19:30 Meilė kaip mėnulis.  
20:25 Kultūros teismas.  
21:15 Europos kinas. Dangiškasis 
kūnas N-7 
22:50 Alina Orlova festivalyje 
„Midsummer Vilnius 2018”. 
00:05 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina” 
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?” 
(kart.) 
06:45 “Peliukas Pikas” (kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 

(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:35 “Pasaulis pagal moteris” 
(kart.) 
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7 
11:05 “Truputis meilės” N-7 (kart.) 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Pižamų herojai” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Vovka pasakų karalystėje”  
20:25 “Kaip žvėrys žiemojo”  
20:40 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Viliojimo menas” N-7 
22:50 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:50 “TV Pagalba” N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 

20:00 “Farai”. N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Vėlaus vakaro panorama”. 
N-14 
22:30 “Bukas ir bukesnis 2” N-14 
00:45 “Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė” N-14 (kart.)

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7. 
07.10 Grilio skanėstai.  
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Gluchariovas“ N-7. 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7. 
10.20 Partizanų keliais 2. N-7.
10.50 Grįžtu namo. N-7.
11.25 „Baudėjas“ N-7. 
12.30 „Bitininkas“ N-7. 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7.  
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7.
16.00 Reporteris.  
16.27 Orai. 
16.30 Gyvenimo būdas. N-7.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.52 Orai. 
18.55 „Keliauk su „Reporteriu“. 
Kauno rajonas“. 
19.00 „Baudėjas“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Grilio skanėstai.  
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 „Keliauk su „Reporteriu“.  
23.00 „Gluchariovas“ N-7. 
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
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šeštadienis 2018 09 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“ (kart.). 
07:00 Gimtoji žemė.  
07:30 Dvynukės  
09:00 Labas rytas, Lietuva.  
09:30 Žinios. Orai.  
10:35 Labas rytas, Lietuva.  
11:15 Popiežiaus Pranciškaus 
atvykimas.  
12:10 Popiežius Pranciškus 
Lietuvoje. Mandagumo vizitas 
LR Prezidentūroje.  
13:15 Benediktas XVI. Pagarba 
tiesai  
14:05 Popiežiaus Pranciškaus 
tikėjimo pamokos  
14:50 Popiežius Pranciškus 
Lietuvoje. Dievo Gailestingumo 
vainikėlis.  
15:15 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža apie Šv. 
Sosto ir kunigų vaidmenį kuriant 
Lietuvos valstybę.  
15:43 „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai  
16:00 Popiežius Pranciškus 
Lietuvoje. Aušros vartų 
Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Gailestingumo Motinos 
koplyčios lankymas.  
17:30 Popiežius Pranciškus 
Lietuvoje. Susitikimas su jauni-
mu Vilniaus Katedros aikštėje.  
19:00 Popiežius Pranciškus 
Lietuvoje. Speciali laida.  
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama.  
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Gražiausios poetų dainos.  
22:40 Sunkus amžius N-14 
00:15 Spektras N-14 (kart.). 

06:25 Dienos programa. 

06:30 “Žvėrelių būrys” 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”  
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu Panda”  
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””  
08:10 “Pabaisiukas Bansenas”  
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”  
09:00 “Ogis ir tarakonai”  
09:30 “Drakonų kova. Super” 
N-7 
10:00 Varlių karalystė  
11:50 Zatura. Nuotykiai kos-
mose  
13:55 Šokis svajonės ritmu N-7 
15:45 Nacionalinis saugumas 
N-7 
17:30 Bus visko.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Vėžliukai nindzės N-7 
21:35 Zūlanderis 2 N14 
23:35 Savigynos mokykla N14 
01:10 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias (k) N14

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.) 
07:00 “Keršytojų komanda” N-7 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”.  
10:00 “Svajonių ūkis”.  
10:30 “Mokytis niekada nevėlu”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”.  
11:30 “Inoekspertai”.  
12:00 “Veiverlio pilies burtinin-
kai” N-7 
13:55 “Džiunglių karalius” N-7 
15:45 “Havajai 5.0” N-7 
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7 

18:30 “TV3 žinios”.  
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”.  
19:25 “Eurojackpot”.  
19:30 “Piktadarės istorija” N-7 
21:20 “Šnipų tiltas” N-7 
00:15 “Gautas iškvietimas 3” 
N-14

06:15 “Didžiojo sprogimo teori-
ja” (k) N-7 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 “Nutrūkę nuo grandinės”  
09:30 “Varom!” N-7 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Gyvūnijos stebuklai”  
11:40 “Velniški Stivo Ostino 
išbandymai”  
12:50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7 
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7 
16:30 Raudona linija. N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris 
- Pieno žvaigždės.  
19:30 Dainuok mano dainą.  
21:30 Užkratas N14 
23:40 Juodojo ežero paslaptis 
N14 
01:30 “Strėlė” (k) N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė”  
07:45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
08:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” (k) 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:25 “Būrėja” (k) 
11:35 “Akloji” (k)  
12:45 “Nekviesta meilė 3”  
14:45 “Pragaro katytė”  
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji”  
18:55 “Būrėja”  
19:30 “Imperatorė Ki”  
21:00 “Tiltas” N14 

23:30 “Begėdis” S 
01:35 Dviese mes šeima (k) 
N-7 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Algirdo muzikos moky-
klos koncertas „Mes – jėga“. 
(kart.). 
07:40 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.). 
08:10 Misija: Vilnija. (kart.). 
08:35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.). 
09:55 Mokslo sriuba.  
10:25 Dvyliktoji naktis  
13:20 Klauskite daktaro.  
14:10 Stilius. 
15:00 Mano benamės sielos.  
16:00 Euromaxx.  
16:35 Baras. Dokumentinis 
filmas apie Artūrą Barysą 
„Barą“.  
17:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.). 
18:00 Prisikėlimo ekspresas – 
šimtmečio veidai.  
18:45 Bertolučis pagal 
Bertolučį  
20:45 Stambiu planu.  
21:30 Tylus skrydis N-7 
23:00 LRT OPUS ORE. Grupė 
„The Roop“.  
24:00 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina” 
06:30 “Kultūra+” 
07:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
08:00 “Mažosios kerėtojos”  
08:30 “Geriausios draugės”  
09:00 “Pižamų herojai” 
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė”  
10:00 “Franklinas ir draugai” 

11:00 “Vovka pasakų karalys-
tėje” (kart.) 
11:25 “Kaip žvėrys žiemojo” 
(kart.) 
11:40 “Reksas” (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.) 
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”  
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
15:00 “Tavo augintinis” 
15:30 “Menų sala” 
16:00 “Džeimis gamina na-
muose”  
17:00 “Detektyvė Klara” N-7 
18:05 “Laimingojo kvailio va-
sara” N-7 
20:00 “Undinėlė”  
20:40 “Reksas”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”.  
21:00 “Žmogžudystė 
Luberone” N-14 
22:55 “Viliojimo menas” N-7 
(kart.) 
00:45 “Laimingojo kvailio vasa-
ra” N-7 (kart.) 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:25 “Augalų karalystė” (kart.) 
08:30 “Planetos talentai”  
09:00 “Vienam gale kablys”.  
09:30 “Statybų gidas”.  
10:00 “Gazas dugnas”. N-7 
10:30 “Autopilotas”.  
11:00 “Topmodeliai”  
12:00 “Candy Crush”. N-7 
13:00 “Augalų karalystė”  
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Iš peties” N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Skorpionas” N-7 

19:00 “Amerikos talentai” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Galaktikos sergėtojai” 
N-14 
00:25 “Bukas ir bukesnis 2” 
N-14 (kart.)

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7. 
07.55 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“. N-7. 
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
08.45 Skinsiu raudoną rožę.  
09.30 Vantos lapas.  
10.00 Grilio skanėstai.  
10.25 Gyvenimo būdas. N-7. 
10.55 Ekovizija.  
11.05 „Iššūkis“ N-7. 
13.00 „Baltoji vergė“ N-7. 
15.15 Skinsiu raudoną rožę.  
15:55 Europos vartotojų cen-
tras pataria. 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Partizanų keliais 2. N-7.
16.50 Grilio skanėstai. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 „Neišsižadėk“ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
22.00 Žinios. 
22.27 Orai. 
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7. 
23.00 „Iššūkis“ N-7. 
01.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Sunaikinsi mišką – sunaikinsi 
tautos savastį

„Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.
 Ė tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia,
 Ė tik pilna pajaut labai ramiai griaudžia.”

Antanas Baranauskas „Anykščių šilelis”

Naujausi vyriausybės planai iki 6 procentų padidinti Lietuvos 
miškų kirtimus sukėlė pasipiktinimą. Skaudžiai bendruomenė re-
aguoja ir į išpjautus medžius bažnyčių šventoriuose, neva saugant 
tvoras, iškirstas alėjas pakelėse, neva saugant eismą, išpjautas 
egles remontuojant gatvelę prie Valstybinės mokesčių inspekci-
jos. Gal ne veltui toks didžiulis dėmesys medžiams. Su motinos 
pienu daugumai lietuvių įaugusios liaudies dainos, o ir poeto An-
tano Baranausko kūryboje medis yra tautinio identiteto dalis.

„Anykšta“ teiraujasi mūsų krašto šviesuolių, ką jie mano apie 
valdžios ketinimus pjauti šimtametes sengires. 

Taip pat klausėme, kaip vertinama, matyt, iš Dono stepių plin-
tanti mada kirsti medžius kapinėse. 

Kazimieras Jakutis į „Facebook“ įsikėlė nuotrauką su parašu, kad klupo prie kapo, o ten kelmas 
nupjautas: ,,Pasimeldžiau: Viešpatie, sustabdyk mus, nelesk pjauti gyvus medžius.“

Su miškais 
elgiamės kaip 
badaujančios 
trečiojo pasaulio 
šalys

Sigutis OBELEVIČIUS, gam-
tininkas, vicemeras:

- Mano požiūris į mišką, nors 
tėtis dirbo eiguliu, yra ne iš miš-
kininko pozicijų ir man niekada 
nebuvo suprantama, kai miško 
vertė skaičiuojama tik kubiniais 
metrais medienos. 1998 metais 
pagal tuomet galiojusią metodi-
ką buvo apskaičiuota, kad Lietu-
vos miškų vertė -11 milijardų litų 
(palyginimui: tų metų Lietuvos 
biudžeto pajamos buvo 7 mlrd. 
Lt). Ekspertų teigimu, mediena 
sudaro tik trečdalį, o kai kurių 
autorių nuomone, vos 25 proc. 
miško vertės. Nes miškas – tai ne 
tik mediena, tai ir grybai, riešutai, 
uogos, vaistažolės, medžioklė. O 
kur dar galimybės poilsiui miške, 
turizmas. Neįkainojama ekologi-
nė miško vertė. Miškas sumažina 
vandenų taršą, stabdo eroziją, pa-
laiko biologinę įvairovę, bet svar-
biausia, kad miško augalai gamina 
deguonį, valo orą, sulaiko atmos-
feros teršalus, ir daugiau už visus 
kitus biotopus sugeria anglies dvi-
deginio, taigi stabdo klimato šil-
tėjimą ir su tuo susijusius pačius 
baisiausius klimato kaitos padari-
nius. Ekonomisto, dr. St. Mizaro 
skaičiavimais, Lietuvos miško 
vertė - 1,41 milijardo litų. Iš jų 
medienos vertė sudaro 477 mln. 
Lt (33,8 proc.), anglies dvideginio 
sunaudojimas -285 mln. Lt (20,2 
proc.), miško apsaugos funkcijos 
273 mln. Lt (19,4 proc.), poilsis 
miške 192 mln. Lt (13,6 proc.), 
grybai 75 mln. Lt (5,3 proc.), me-
džioklė 54,8 mln. Lt (3,9 proc.), 
biologinės įvairovės apsauga 30,5 
mln. Lt (2,2 proc.)uogos 19 mln. 
Lt (1,4 proc.) ir vaistažolės 3,2 
mln. Lt (0,2 proc.).

Bet grįžkime prie tų nelemtų 

6 procentais padidintų kirtimo 
mastų. Kodėl dabar? Ar čia tik 
sutapimas, kad tai įvyko po urė-
dijų reformos, kurios priešininkai 
įspėjo, kad kitas žingsnis bus be-
atodairiškas miškų kirtimas, nes 
tuo suinteresuotos įtakingos už-
sienio kompanijos. Istorija tarsi tą 
ir patvirtina, nes Lietuvos miškai 
labiausiai nukentėjo būtent 1741-
1914 metais, kai Vakarų Europos 
šalys, pramoninės revoliucijos 
metu, iškirto savo miškus ir ėmė 
masiškai pirkti medieną iš Rytų. 
Tuomet Vilniaus, Suvalkų, Kauno 
ir Gardino gubernijose miškų su-
mažėjo net 56 procentais. Istorija 
kartojasi?

Mano manymu, nėra norma-
lu, kad statybos, miškininkystė ir 
aplinkos apsauga Lietuvoje yra 
pakištos po vienu stogu, nes šios 
sritys yra viena kitai prieštaraujan-
čios. Įsivaizduoju, kokia skaudan-
čia širdimi, būdamas tikru aplin-
kosaugininku, ministras pasirašė 
kirtimų didinimo įsakymą...

Jau dabar vis garsiau pasigirsta 
siūlymų uždrausti plynus kirtimus 
saugomose teritorijose. Bet, faktas, 
kad tai iki šiol vyksta yra skanda-
lingas nonsensas. Iš savo patirties 
galiu pasakyti, kad tėviškėje ply-
nais kirtimais buvo iškirsti sklypai, 
kuriuose augo į Lietuvos Raudo-
nąją knygą įrašyti augalai ir gry-
bai. Žinoma, jie išnyko! Tuomet 
kyla klausimas, kam steigti tokį 
draustinį, jeigu Aplinkos minis-
terijai pritariant, ten sunaikinami 
saugomi organizmai? Mano supra-
timu, Aplinkos ministerija turėtų 
parengti programą, pagal kurią 
Lietuvoje būtų laipsniškai maži-
nami plyni kirtimai, galop juos 
visai uždraudžiant. Antras skubus 
Seimo ir Vyriausybės žingsnis tu-
rėtų būti apvalios medienos (t.y. 
žaliavos) eksporto uždraudimas, 
nes tai – badaujančioms trečiojo 
Pasaulio šalims būdingas nusikals-
tamas gamtos turtų eikvojimas. 
Logiškai pagalvokime: 33 procen-
tai miško vertės nugula verslininkų 
(trupiniai ir samdomų darbuotojų) 
kišenėse, nedidelė dalis grįžta į 
biudžetą, gi 67 proc. Miško vertės, 
tos kuria naudojasi visi Lietuvos 
piliečiai yra sunaikinama! Uždrau-
dus apvalios medienos eksportą 
nebekiltų diskusijų ir dėl kirtimo 
mastų. Būtų iškertama tiek, kiek, 
kurdami pridėtinę vertę bei darbo 
vietas, gali perdirbti Lietuvos vers-
lininkai.

Žmonės dabar 
pikti ant medžių

Kazimieras JAKUTIS, versli-
ninkas, bardas, anykštėnas:

- Man visada gaila medžių. 
Žmonės dabar labai pikti jų atžvil-
giu. Pjauna be gailesčio ir mies-
tuose, ir kaimuose. Su leidimais ir 
be jų. O man gaila. 

Dažnai be jokios pateisinamos 
priežasties. Na, pavyzdžiui, ar 
gali būt pateisinimu senų medžių 
išpjovimas kapinėse dėl to, kad 
tingim sugrėbt lapus? Ir koks, 
žmogau, tau malonumas ateitį į 
tokius kapus, kur tik smėlį vėjas 
pusto? Ar malonu stovėt šalty ar 
kaitroj po atviru dangum? Ar ne-
maloniau buvo medžių paunksnėj 
pasikalbėt su artimo žmogaus dū-
šele? 

Senoji samprata 
– kas išauga
mirusiųjų 
erdvėje, jiems ir 
priklauso

Jolanta ZABULYTĖ, menoty-
ros mokslų daktarė, anykštėnė:

- Pastaruoju metu miestai plin-
ka nuo įprastos lietuvio akiai ža-
lumos – masiškai kertant sveikus 
senuosius medžius, miestų erdvės 
– gatvės ir parkai - tampa bevei-
dėmis trinkelių ir žmogaus išprie-
vartautų vienodų „šluotų“ dykvie-
tėmis. Ir tie atvežtiniai, miestams 
pritaikyti sodinukai niekada ne-
bus tikrais medžiais – nesudarys 
pavėsio, nesukurs jaukumo, ne-
žavės akies kamieno linkiais ir 
medžio šakų ažūru. Tampam be-
veidžiais „euroremonto“ ir greitų 
pinigų vergais... Vis rusena viltis, 
kad Anykščiai nenueis tuo dauge-
lį miestų apėmusios „europėjimo“ 
epidemijos keliu ir išliks su sa-
vitu, jaukumą teikiančiu žaliuoju 
veidu. 

Ne mažiau skaudu matyti ma-
siškai kertamą Lietuvos žaliąjį 
drabužį – mišką. Jau ilgą laiką 
jis žudomas daugelio miško gy-
ventojų namus ardančiais plynais 
kirtimais, mūsų miškų paklotei 
nepritaikyta sunkiąja skandinavų 
technika žalojant miško paklotę 
ir jo kelius... Neišvengia tokios 
lemties ir anksčiau saugoti regi-
oniniai parkai, Labanoro giria... 
Keičiasi valdžios, o sprendimai 
dėl saugesnio, protingesnio miško 
kirtimo vis negimsta. O šiandien 
girdime, kad dar daugiau bus miš-
ko išguldyta – norima padidinti 
plynus miško kirtimus net 6 %!  
Ir kėsinamasi į Lietuvos Respu-
blikos laikais atsodintus ir nuo 
to laiko išaugusius savaiminius 

miškus – tai „dovana“ mums Ne-
priklausomos Lietuvos 100-mečio 
proga?! Ką turėsime po šios „do-
vanos“? Tik suniokotas dykras be 
grybų, uogų, paukščių ir žvėrių 
namų, be galimybės pasidžiaugti 
medžių ošimu, kvapais ir pilnais 
krepšeliais miško dovanų... Sakot 
dramatizuoju? Taip, nes vaizdas 
jau dabar daugelyje buvusių miš-
kų apokaliptinis – užtenka prava-
žiuojant įvairiais keliais matyti 
skaudžiai suniokotą buvusį žaliąjį 
šalies grožį, o kiek dar nuotraukų 
sklando socialiniuose tinkluose! 
Daugelyje Europos šalių jau atsi-
peikėjama, bet per vėlai – dažnai 
natūralaus miško jau belikę tik 
fragmentai. Ar ši grėsmė artėja 
ir mūsų link? Jei nuolankiai nu-
lenkę galvas tik stebėsim, taip ir 
nutiks... 

Daugelį metų tenka važinė-
ti po Lietuvos kapines. Ir čia vis 
dažniau ateina kirtėjai „tvarkyti“ 
medžius. Jei dar prieš keletą metų 
daugelis kapinių skendėjo me-
džių apsuptyje, šiandien vaizdas 
tikrai graudus – išpjautų eglių, 
ąžuolų (!) ir kitų buvusių senolių 
kelmai riogso šalia antkapių kaip 
paminklai medžiams... Todėl bu-
vusios jaukios senosios kapinės 
šiandien tampa žmonių ir me-
džių kapais. Nuo seniausių laikų 
kaimų ir miestelių kapinės buvo 
apsodinamos medžiais, jie sodin-
ti ir prie kapo, o savaime išaugę 
nebuvo kertami, nes pagal tradi-
cinę lietuvių sampratą viskas, kas 
išauga mirusiųjų erdvėje, jiems ir 
priklauso, tad nieko liesti negali-
ma, nes taip skriaudi mirusįjį, visą 
protėvių bendruomenę. Šiandien 
mes tampam ne tik abejingi me-
džiui, bet ir pernelyg praktiški – 
medžiai negerai, nes meta lapus, 
juos reikia grėbti idant kapas būtų 
tvarkingais, gražus. Bet ar miru-
siems trukdo lapai? Tikrai ne. Juos 
išnešioja vėjas, kiti tampa žemės 
dalimi. Nuolatinis rūpestis dėl ka-
pavietės grožio gana naujas reiški-
nys – dar iki II Pasaulinio karo net 
miestelių kapinėse vešliai augo ne 
tik medžiai, bet ir krūmai, banga-
vo aukšta žolė ir tai niekam ne-
trukdė, juolab mirusiems. Tokios 
1927 m. buvo ir Svėdasų kapinės 
Adomo Varno rinkinio nuotrauko-
se, ir daugelis kitų. O ką matome 

šiandien? Apsižvalgykit ir ar būsit 
patenkinti nuobodžių antkapinių 
akmenų laukais be žaliojo pavėsio 
ir medžių šlamėjimo? Tai pajuto 
jaunoji karta – ketverius metus 
po Anykščių rajono kapines va-
žinėjant su vietiniais mokiniais, 
ne kartą patyriau, kad medžiais 
apaugusios senosios kaimų ka-
pinės jiems įdomesnės ne tik dėl 
senųjų paminklų, bet ir jaukesnės 
dėl senų medžių draugijos. Gal 
ateinantieji po mūsų pasimokys iš 
dabarties klaidų ir netaps kapinių 
medžių žudikais? 

Medžiai kapinėse tapo priešais 
ir dėl baimės, kad nuvirtę sunio-
kos paminklus. Bet ar akmens 
gabalas vertesnis už gyvą medį? 
Iš kur toks mūsų susireikšmini-
mas? Tarsi kiekvienas būtume 
amžinosios atminties vertas tau-
tos didvyris. Medžiai kapinėse 
yra tikrieji ilgaamžiai paminklai 
mirusiesiems, nes atmintis apie 
kiekvieną iš mūsų labai greitai už-
želia užmaršties žole. 

(Nukelta į 13 p.)
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(Pradžia)

Atstovauti lenkų interesams 
nereikėjo

Šeimyninei kelionei su žmona 
ir dukra per „booking“-o sistemą 
iš anksto užsisakėme nakvynes 
Gdanske, Krynica Morska ir Olš-
tyne.

Butas Gdanske dviem naktim trim 
asmenim kainavo 93 eurus, už naktį 
Krynica Morska ir nakvynę Olštyne 
mokėjome po 43 eurus. Nebrangu... 
Tačiau, per „booking“-ą užsisakius 
nakvynę ir keliaujant su šeima vi-
suomet lieka rizika, kad pats gausi 
atstovauti priešingos pusės intere-
sams. „Na, labai dailūs tarakonai ir 
jų čia beveik nėra“; „Nusiraminkit, 
visai čia nesmirda“; „Lova viena, o 
parašyta, kad bus trys? Nieko tokio, 
tuoj čiužinuką rasim...“ - gal dvide-
šimt panašių frazių turiu savo arse-
nale, kai reikia apginti nuomotoją. 
Tačiau, Lenkijoje paruoštų gynybi-
nių frazių neprireikė, sakyčiau būs-
tai net pranoko lūkesčius. Gdanske 
gyvenome bute šalia senamiesčio, 
Olštyne - pačiame senamiestyje. 
Butai - tvarkingi, po „euroremon-
to“, beveik prabangūs. Na, kuror-
tiniame Krynica Morska gavome 
kambarį „pas bobutę“, tačiau, kad 
taip bus, buvo aišku ir tą kambarį 
užsakant.

Stebino tik tai, kad būstų nuomo-
tojai kalba tik lenkiškai. Olštyno 
buto savininkė priimdama svečius 
atsinešė paruoštuką, ant kurio jai 
angliškai surašyta, ką turinti pasa-
kyti savo klientams.

Nuo Anykščių iki Gdansko na-
vigacija parodė 577 kilometrus. 
Šešios valandos kelio automobiliu 
ir jau vietoje. Tačiau, patirtis sakė, 
kad „nei velnio“, ir buvo teisi. Į 
Gdanską galima važiuoti pro Olš-
tyną - žemėlapyje nupieštas „sto-
ras“ kelias, tikėtina, kad ten beveik 
autostrada, tačiau navigacija vedė 
Kaliningrado srities pasieniu. Nuo-
lankiai paklusę navigacijai, valandų 
valandas lingavome kaimo keliu-
kais. Visur asfaltas, visur jis klotas 
aštuntajame dešimtmetyje ir tik ne-
didelėse atkarpose prasilenkiant su 
kitu lengvuoju automobiliu jautiesi 
komfortiškai.

Likus keliolikai kilometrų iki 
Gdansko gal trejetui valandų „sėdo-
me“ į kamštį. Kitą dieną Gdanske 

sutiktas lietuvis, kuris panašiu metų 
įvažinėjo į miestą sakė, kad remon-
tuojamo kelio atkarpoje tuo pat 
metu įvyko dvi avarijos, per kurias 
žuvo žmonės, todėl kelias ir buvo 
užsikimšęs.   

Kamštis prieš Gdanską, o gal ir 
navigacijos ne pats geriausias pa-
rinktas maršrutas, mažesnę nei 600 
kilometrų atkarpą privertė keliauti 
bent 12 valandų. Tiesa, kokią va-
landą sugaišome pakeliui užsukę į 
Hitlerio bunkerį „Vilko guolis“ prie 
Ketrzyn miestelio. 

Bunkeris - miestas su
infrastruktūra

Hitleris turėjo įsirengęs kelis 
bunkerius skirtingose Europos 
vietose. Tokia vadavietė buvusi ir 
Ukrainoje, o Berlyno bunkeryje 
paskutinėmis karo dienomis nacių 
vadas pasitraukė iš gyvenimo.

Šiaurės Lenkijoje, „Vilko guoly-
je“ Hitleris praleido didžiąją karo 
dalį, net 800 dienų. Prie Ketrzyn 
miestelio įkurtas „Vilko guolis“ 
užėmė 250 ha teritoriją, jame buvo 
atskiri Hitlerio, Gioringo, Keitelio, 
kitų nacių vadų bunkeriai, štabo 
pastatai, ryšių ir scenografiščių pa-
talpos, sauna ir net kazino. Bunke-
ryje dirbo 5000 karių įgula, šalia jo 
buvo įrengti du aerodromai, nutiesta 
geležinkelio atšaka. Bunkerių beto-
no sienų storumą iliustruoja svečių 
bunkerio išmatavimai - šio pastato 
ilgis 45 metrai, plotis - 27 metrai, o 
gyvenamųjų patalpų kvadratūra vos 
88 metrai. Visa kita - sienos ir kori-
doriai. O to „viso kito“ daugiau nei 
1000 kvadratų.

„Vilko guolyje“ lankėsi ir Italijos 
diktatorius Benito Musolini, šiame 
bunkeryje Hitlerį susprogdinti ban-
dė grafas Štaunfenbergas... 

Fronto linijai artėjant prie „Vil-
ko guolio“, vokiečiai nusprendė 
rusams nepalikti gero daikto. Be-
sitraukdami išsprogdino. Rašoma, 
kad vieno bunkerio sprogdinimui 
prireikė 8 tonų trotilo. 

Besidomintiems istorija pažiūrėti 
į tai, kas liko iš bunkerių komplek-
so, - nebloga pramoga. Beje, Ber-
lyno bunkeris buvo sunaikintas iš 
karto po karo. Pagal mano girdėtą 
versiją, jis sulygintas su žeme todėl, 
kad neonaciai neturėtų jiems šven-
tos vietos.  

O man „Vilko guolis“ - mistinė 

Pasikratymai po Lenkiją... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ir šiemet norėjau į Sibirą. Tačiau, 2018-ieji - ne rinkimų metai, teko tenkintis, švelniai tariant, 
kiek trumpesne kelione po Lenkiją.

Šešis kartus už Lietuvą didesnės Lenkijos per kelias dienas automobiliu neaplėksi, na, nebent tiks-
las - važiavimas vardan važiavimo. Todėl trumpai kelionei rinkomės vieną iš dviejų populiariausių 
Lenkijos krypčių – pajūrį. Antroji kryptis – Lenkijos pietūs, kur kalnai, Zakopanė, Krokuva, Velič-
kos druskų kasyklos – labiau tinka šaltesniam metų laikui.

vieta, mat tik trečias bandymas į jį 
patekti buvo sėkmingas - du pir-
muosius kartus į  Ketrzyn atvažia-
vau jau po muziejaus darbo valan-
dų.    

„Vilko guolis“ (kartais įvardina-
ma „Vilko irštva“) - nieko įžeidaus, 
politinės karjeros pradžioje Hitleris 
pats taip pasirašinėjo koresponden-
ciją. Pseudonimą jis, matyt, kildino 
iš savo vardo. Adolfas - viename 
iš vokiečių kalbos dialektų reiškia 
„kilmingas vilkas“. 

Naujas Gdansko senamiestis

Gdanskas šį kartą man pasirodė 
toks miestas „apie nieką“. Per An-
trąjį pasaulinį karą rusai „vaduo-
dami“ Gdanską sugriovė apie 80 
procentų pastatų - lenkai senamiestį 
atstatė. Tiksliau ir dabar atstatinėja, 
kyla ištisi kvartalai senų namų imi-
tacijų. 

Mums lankantis Gdanske svilino 
trisdešimties laipsnių karštis, lan-
komos erdvės sausakimšai užpildy-
tos turistų - daugiatautė minia: an-
glų, prancūzų, skandinavų grupės. 
„Einam čia. O ko ten eit? O kodėl 
neit?“- charakteringai ginčijosi pu-
samžių lietuvių pora. 

Kartą po Gdanską vaikščiojom 
rudenį, vėlų vakarą. Tada patiko. 
Ko gero, jei nori, kad Gdanskas 
būtų mielas, reikia tamsos, kuri iš-
vaikytų turistų srautą ir pridengtų 
kičą.

Paplaukiojome laivu, automobi-
liu nuvažiavome iki Sopoto. Gdans-
ko-Sopoto-Gdynės trimiestis - mi-
lijoninė aglomeracija. Kur baigiasi 
vienas miestas ir kur prasideda kitas 
- aiškių ribų nėra. Sopotas - Tarybų 
Sąjungoje žinomas dėl anais laikais 
soclageryje garsaus festivalio. 

Ir Gdanskas, ir Gdynė - prie jū-
ros, tačiau maudytis žmonės iš šių 
miestų keliauja į Sopotą. Mes tą 
kartą Baltijoje nesimaudėme - van-
duo nešvarus, niekas į vandenį ne-
lenda.

Lenkai, „biškį“ rusai, nervina, 
kai, mano supratimu, nesąžiningai 
bando užsidirbti. Pavyzdžiui, So-
poto tilto lankymas yra mokamas. 
Kartais mokamos aikštelės šalia 
lankytinų objektų - pvz. atvykęs į 
Malborko (Marianburgo) pilį pra-
džioje susimokėsi už stovėjimo 
aikštelę, paskui už bilietą į pačią 
pilį. 

Gdansko vartai - kranas Žurav. Dabartinis šio statinio vaizdas 
toks, kokį jis įgavo 1444 metais. Tiesa, kaip ir dauguma Gdans-
ko objektų - kranas suniokotas baigiantis Antrajam pasauliniam 
karui, o vėliau atstatytas.   

Einant Sopoto tiltu prisiminiau, 
kad prieš keletą metų mačiau, kaip 
Kryme pardavinėja vaizdą į Jaltą 
- nori prieiti prie skardžio krašto, 
skaičiuok grivinas.

Sopote cigaretės paprašė girtas 
prancūzas - kartu pasidžiaugėm jo 
šalies komandos pergale Pasaulio 
futbolo čempionate. 

Gdanskas po trečiojo Lietuvos 
- Lenkijos padalinimo atiteko Prū-

Gdansko gatvėse šurmuliuoja daugiatautė minia.

sijai. Tarpukariu jis buvo laisvasis 
miestas. Gdynės uostas (ir miestas) 
įkurtas tik tarpukariu - po pirmojo 
Pasaulinio karo Lenkija gavusi pri-
ėjimą prie Baltijos jūros ir natūralu, 
jog kūrė savąjį uostą. 1924 metais 
Gdynė buvo žvejų gyvenvietė su 
1500 gyventojų, 1939-aisias - di-
dmiestis, kuriame 120 tūkst. žmo-
nių.    

(Bus daugiau)

„Vilko guolyje“ Hitleris priiminėjo svečius. Iki bunkerio buvo 
nutiestas geležinkelis, įrengtas atskiras svečių bunkeris.

Vieno bunkerio sprogdini-
mui prireikė 8 tonų trotilo.

Gdanskas - milijoninės aglomeracijos ašis. Šis miestas bei šalia 
esantys Sopotas ir Gdynė vadinami trimiesčiu. 

Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.
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spektras

Žygis prieš 
gamtą

Minvydas KAZLAUSKAS, in-
žinierius, kraštotyrininkas, kilęs 
iš Svėdasų:

- Klausantis ministro pirminin-
ko S.Skvernelio interviu Lietuvos 
televizijos laidoje „Dienos tema“ 
ir negalėjau suvokti jo minčių 
logikos. Ministras pirmininkas 
tvirtino, jog būtina didinti miškų 
kirtimų apimtis ir kaip priežastį 

Šventoriai irgi išpjauti. Iššluoti. 
Skaudu. Sunaikinti medžiai, kar-
tu su vaikystės prisiminimais: kai 
mama atvedė pirmą kartą į bažny-
čią, kai ėjai pirmos Komunijos.... 
Nėr to kaštono, kur vaikas pasi-
rinkai kaštonų ir parsinešei namo. 
Ech, pražudys mus materializmas. 
Prives prie to, kad ir senelį, jau ne-
galintį naudos duoti, „nupjausim“ 
kaip medį ir pakavosim plynam 
lauke. Bėgsim greičiau namo, vis 
atsisukdami, vis bijodami patys 
savęs. 

Sunaikinsi mišką – sunaikinsi tautos savastį
(Atkelta iš 11 p.)

80 procentų 
apklaustųjų 
pasisako už
kirtimų 
mažinimą

Monika PELDAVIČIŪTĖ, Pa-
saulio anykštėnų bendrijos sekre-
torė, GYVASMISKAS. LT koor-
dinatorė:

- Vyriausybės ir ministerijos argu-
mentai neva kirtimai didinami dėl 
biokuro ir šildymo kainų mažinimo 
yra nevykusi priedanga ir akivaizdus 
melas visuomenei – tai patvirtino ir 
biokuro atstovai. Dėl biokuro miškas 
nėra kertamas, miško kirtimai šiuo 
atveju didinami būtent pušynams dėl 
gamybai tinkamos medienos. Gam-
tininkas Marius Čepulis paskaičiavo 
įsivaizdavimui - 6 proc. tai apie 250 
naujų plynių mūsų miškuose pana-

šiai po 3 ha. 
Žmonės klaidinami, jog mūsų 

šalyje miškų prieaugis yra didžiu-
lis, todėl jį reikia būtinai panaudoti. 
Iš tiesų nežinia kiek ir kokio miško 
Lietuvoje yra likę, reikalinga tiksli 
inventorizacija. Dabar Lietuvos miš-
kingumu yra manipuliuojama, nes į 
miško teritoriją įtraukiamos ir ply-
nos kirtavietės, jaunuolynai, kurie 
dar ilgą laiką nefunkcionuoja kaip 
brandus miškas ir yra skurdūs biolo-
gine prasme. Pastaruoju metu darosi 
nebeįmanoma nepastebėti realios si-
tuacijos miškuose – plynų kirtimų ir 
pravažiuojančių medienos sunkveži-
mių, žmonės susirūpinę siunčia pra-
nešimus, kas darosi. 

Nuo Nepriklausomybės laikų miš-
ko kirtimai beveik patrigubėjo. Kas 
penkis metus yra didinamos miško 
kirtimų normos... Tai natūraliai kyla 
klausimas, kiek laiko liko natūraliam 
Lietuvos miškui ir kiek mums iš tie-
sų reikia medienos išteklių? Kokius 
miškus mes norime matyti ir perduo-
ti ateinančioms kartoms – šiais klau-
simais privalu diskutuoti.

Dabar nežinia, kieno užsakymu 
taip grubiai yra vykdoma ši miškų 
reforma. Visuomenės nuomonės 
apklausa rodo, jog net 9 iš 10 ap-
klaustųjų yra už brangiausio Lie-
tuvos turto – miško – išsaugojimą. 
Pas lietuvius, matyt, genuose užko-
duotas ir protėvių perduotas intuity-
vus santykis su mišku, kuris ir yra 
mūsų kaip tautos idenditetas. Lietu-
vos gyventojai užima aiškią pozici-
ją - daugiau nei 80 proc. pasisako 
už miško kirtimų mažinimą ir plynų 
kirtimų atsisakymą. Su tokia pro-
grama miškams valdantieji ir atėjo 
į valdžią. Tačiau elgiamasi visiškai 
priešingai. 

Reikia žinoti, jog būtent dabar 
ateina laikas, kai subrendo dide-
li plotai pokario metais senelių 
sodintų miškų. Vieni iš jų būtų ir 
Šimonių giria bei Labanoras - pra-
monininkų vadinami “perbrendu-

nurodė: Lietuvos miškuose daug 
peraugusių medžių ir todėl pras-
tėja medienos kokybė. Tą atseit 
tvirtina ir mokslininkų tyrimai.

Nežinau, kokių mokslininkų 
nuomone remiasi Ministras pir-
mininkas, bet žmogui ir be akade-
minio išsilavinimo aišku, kad su 
Lietuvos miškais, švelniai sakant, 
elgiamasi neūkiškai. Kas lankėsi 
valstybiniuose miškuose, tas pa-
stebėjo, kad vis intensyviau kerta-
mi nesubrendę miškai. Taigi, apie 
medienos kokybę kalbėti neverta.

Beje, apie medžių brandą leisi-
me spręsti patiems miškininkams. 
Jų nuomonę reikia gerbti, o ne 
ignoruoti. Dėl trumpalaikės eko-
nominės naudos mes prarandame 
tai, kas sukurta per šimtmečius. 
Supraskime viena: jeigu miškų 
kirtimus nuolat didinsime, tai po 
10 – 20 metų mūsų miškuose vy-
raus vieni jaunuolynai. Iš tokio 
miško iš mūsų Lietuvos pramonės 
įvairovė nebepatenkins savo po-
reikių. Atrodo, jog kai kam norisi 
aukoti aplinką siauriems politikų 
ar verslo interesams. Einant tokia 
kryptimi bus pažeista ekosistema 
ir šie veiksmai turės negrįžtamą 
poveikį. Prarasime švaraus van-
dens ir tyro oro šaltinį.

Paklauskime pas mus apsi-
lankančių užsieniečių. Jie žavisi 
mūsų gamta ir ilgisi to, kas pas 
juos jau prarasta. Valdžios atsto-
vai savo sprendimus dažnai grin-
džia užsienio valstybių patirtimi. 
Deja, kaip rodo praktika, kas tinka 
ten, netinka mums. Dažnai nesu-
vokiame, kad savo reikalus ima-
me spręsti čia ir dabar. Atsižvel-
kime į tautos interesus, o ne pagal 
liūdną principą: „po mūsų kad ir 
tvanas“ visuomenė vis laukia, kad 
valstybiškai mąstančių valdininkų 
įmonėse augtų. Tačiau tai vyksta  
per lėtai. Turbūt laikas „žygį prieš 
gamtą“ suvaldyti. 

Įvertinkime politikus ne pagal 
gražius žodžius, bet pagal jų po-
žiūrį į valstybinius interesus.

-ANYKŠTA

siais medynais”, į kuriuos žiūrima, 
kaip į žaliavinę medieną, tačiau 
gamtine prasme jie galėtų formuo-
ti brandžius pilnus gyvybės miš-
kus, kurie rekreacine prasme šaliai 
ir piliečiams galėtų nešti žymiai 
daugiau pelno ir naudos. Panašu, 
jog valstybės tarnautojams trūksta 
žinių ir fantazijos, kaip racionaliai 
panaudoti nemedieninius miško 
išteklius, juk miškas nėra vien tik 
mediena, tačiau apie tai nėra net 
užsimenama. Dėl šios priežasties 
miškų ateitimi susirūpinę piliečiai 
sukūrėme pilietinį judėjimą – asoci-
aciją „Gyvas miškas”. Mūsų tikslas 
kuo plačiau skleisti žinią apie tai, 
kas iš tiesų vyksta Lietuvos miš-
kuose, nes didžiausia pagalba miš-
kui - apsišvietęs žmogus. Kviečia-
me jungtis ir burtis bendraminčius, 
sekti naujienas, skleisti žinią, išeiti į 
miškus, stebėti savo aplinką. Iš es-
mės – viskas mūsų rankose, reikia 
tik pažadinti lietuvį – „Nekirsk me-
džio, broli.” 

(Atkelta iš 5 psl.)

- Kokie buvo studijų metai? 
Anykštėnai Jus pažįsta ne tik 
kaip gydytoją, bet ir dainininką. 
Iš kur ta meilė muzikai? 

- Pirmą pusmetį, gal net pirmus 
metus nelabai supratau, ką man čia 
naujo reikia mokytis. Nauja buvo 
lotynų kalba, prasidėjo anatomija 
– mažiau girdėti dalykai, o fizika 
ir chemija man buvo gerai žinomi, 
tad nereikėjo daug mokytis. Tad 

laiko mėgstamai veiklai turėjau per 
visus studijų metus. Žaidžiau krep-
šinį fakulteto komandoje, Biržuose 
mane netgi treniravo garsus Lietu-
vos treneris Vladas Garastas. Lan-
kiau ir universiteto Žygeivių klu-
bą, su jais teko nemažai po Lietuvą 
keliauti. Ir, žinoma, muzikavau. 

Muzika mane lydėjo nuo mažų 
dienų. Tėvas buvo armonikierius, 
iš jo pusės daug buvo balsingų, 
dvi tėvo seserys giedojo bažnyčios 
chore, o tėvas ir vakarėliuose gro-
davo. Pirmas instrumentas, kuriuo 

Dalis Vaiginas: „Kritiką priimu kaip padėką, padedančią 
eiti teisingu keliu...“

išmokau groti, buvo armonika, 
paskui gitara, kada bitlų laikai į 
Lietuvą atkeliavo. 

Mokykloje buvom susibūrę į an-
sambliuką, koncertavom ir išleistu-
vių vakare. Universiteto Medicinos 
fakultete taip pat buvome susibūrę 
į vokalinį instrumentinį ansamblį 
“Euforija”, Vilniaus mieste konku-
ravome su tuomet dar neišgarsėju-
sia “Hiperbole”. 

šiuo metu laiko muzikai turiu 
labai mažai. Bet dabar galbūt turė-
siu daugiau laisvo laiko, tai grįšiu 
prie to, kas miela širdžiai. Kartais 
būna, atsisėdu sau gražioj vietoj, 
groju gitara, dainuoju, man vienam 
malonu praleisti laiką muzikos 
skambesyje, pabūti su pačiu savi-
mi, auditorija man nebūtina.

- Medikų visada klausiu to pa-
ties, tikėdamasi išgirsti atsakymą 
– taip. Ir Jūsų paklausiu, ar per 
savo profesinę karjerą išmoko-
te į mirtį žiūrėti kaip į natūralų 
įvykį? Ar vis dėlto suvirpa širdis 
matant Amžinybėn iškeliaujantį 
žmogų?

- Medikams pagal profesiją pa-
tikėta konstatuoti žmogaus mirtį... 
O mirtis, kieno ji bebūtų – paci-
ento, artimojo, pažįstamo visada 

sukrečia. Lyg ir suprantama mums 
visiems, kad jeigu gimėme, tai ir 
mirsime, link to kasdien vis artė-
jame, bet susigyventi su tuo reiški-
niu nėra paprasta.

Kaip minėjau, esu šunų mylėto-
jas, tad net atsisveikinus su savo 
augintiniais ilgai skauda širdį. 

- Gal galit atsakyti, kaip tin-
kamai atsidėkoti medikui? Juk 
būna ir taip, kad ne tik geresnio 
gydymo tikėdamiesi žmonės neša 
„vokelį“, bet nuoširdžiai nori pa-
sakyti gydytojui „ačiū“.

- Tai yra geriausias būdas atsidė-
koti – nuoširdžiai pasakyti „ačiū“, 
paspausti ranką. Medikui tai – ge-
riausia dovana. 

 - Ko palinkėtumėt savo įpėdi-
niui?

 - Pirmiausiai tai išminties ir di-
delės kantrybės tiek santykiuose su 
darbuotojais, tiek su pacientais, o 
ypač su politikais, valdžia – vieti-
ne ar centrine. Taip pat linkiu, kad 
būtų pasirengęs ir nusiteikęs daug, 
ilgai ir sunkiai dirbti. Ir begalinio 
noro, kad Anykščiuose ligoninė 
liktų kiek galima kokybiškesnė ir 
kiek galima ilgiau. Tuo reikia gy-
venti...

Dalis Vaiginas (kairėje) visada rūpinosi, kad Anykščių ligoninė-
je besigydantiems pacientams būtų suteikta ne tik kvalifikuota 
pagalba, bet būtų ir patogios sąlygos. Nuotraukoje – iš Švedijos 
atkeliavusi labdara ligoninei...            Asmeninio albumo nuotr.

Kokybė. Europos Parlamentas 
(EP) ketvirtadienį paragino gamin-
tojus neklaidinti vartotojų ir užti-
krinti, kad nesiskirtų to paties prekės 
ženklo produktų, parduodamų su pa-
našia etikete, kokybė ir sudėtis. EP 
pranešime teigiama, kad kai kuriose 
Vidurio ir Rytų Europos valstybėse 
atlikti tyrimai parodė, jog skirtin-
gose ES valstybėse parduodamų to 
paties prekės ženklo bei panašios 
pakuotės produktų kokybė ir sudė-
tis skiriasi. Šie skirtumai aptikti ne 
tik maisto produktuose (pavyzdžiui, 
žuvies piršteliuose, kavoje, greitai 
paruošiamose sriubose), bet ir ne 
maisto produktuose, įskaitant plovi-
klius, kosmetiką, tualeto reikmenis ir 
kūdikiams skirtus gaminius.

Vertinimas. Seimo opozicija su-
stabdė Socialdemokratų lyderiui 
Gintautui Paluckui kelią į savivaldos 
rinkimus užkertančių pataisų priė-
mimą – paprašyta ekspertinio verti-
nimo.

Kaip sakė Julius Sabatauskas, 
opozicija surinko parašus, kad būtų 
užsakyta projekto ekspertizė.

Ekspertinio vertinimo prašo 34 
parlamentarai iš opozicinių social-
demokratų, konservatorių, liberalų 
frakcijų, taip pat Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos frakcijos ir Seimo narių 
Mišrios grupės. Pataisas teikiantys 
„valstiečiai“ ir socialdarbiečiai jas 
argumentuoja kova su politine ko-
rupcija, tuo tarpu Socialdemokratų 
partijos vadovas Gintautas Paluckas 
įsitikinęs, kad pataisos yra nukreip-
tos prieš jį tiesiogiai.

Pertvarka. Seimas pradėjo svars-
tyti bendrovės „Lietuvos geležinke-
liai“ pertvarką.

Seimas ketvirtadienį po pateikimo 
priėmė svarstyti Geležinkelių trans-
porto kodekso pataisas, numatančias 
pokyčius „Lietuvos geležinkeliuo-
se“. „Strateginė Lietuvos įmonė ne-
abejotinai išliks valstybės rankose, 
tačiau taps skaidresnė, finansiškai 
stabili ir lengviau valdoma. Ji geriau 
užtikrins geležinkelio vežėjų teisių ir 
interesų apsaugą ir, tikėtina, duos di-
desnę grąžą valstybei“, – pristatyda-
mas permainas, žadėjo susisiekimo 
ministras Rokas Masiulis.

Vicepirmininkai. Parlamentarai 
ketvirtadienį paskyrė du naujus ko-
mitetų vicepirmininkus.

Valdantiesiems pasirašius bendra-
darbiavimo sutartį su iki šiol opozi-
cijoje buvusiais „tvarkiečiais“, Biu-
džeto ir finansų komiteto pirmininko 
pavaduotoju patvirtintas „tvarkietis“ 
Kęstutis Bartkevičius. Kultūros ko-
mitetą palikęs konservatorius Vy-
tautas Juozapaitis patvirtintas Seimo 
Švietimo ir mokslo komiteto vice-
pirmininku. Jis pakeitė konservato-
rius palikusį Mantą Adomėną.

Susitiks. Didėjant tarptautiniam 
susirūpinimui dėl gresiančio Sirijos 
vyriausybinių pajėgų puolimo suki-
lėlių kontroliuojamoje provincijoje 
prie Turkijos sienos, turkų prezi-
dentas Recepas Tayyipas Erdoganas 
pirmadienį susitiks su Rusijos pre-
zidentu Vladimiru Putinu, pranešė 
pareigūnai. „Prezidentas Erdoganas 
pirmadienį susitiks su p. Putinu“, 
– penktadienį per televizijos trans-
liuotą spaudos konferenciją sakė 
Turkijos užsienio reikalų ministras 
Mevlutas Cavusoglu (Mevliutas 
Čavušohlu). Susitikimas įvyks Rusi-
jos Sočio kurorte sakė vienas turkų 
aukšto rango pareigūnas.
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parduoda

įvairūs

Vištos, Vištaitės!
Rugsėjo 18 d. (antradienį) 

prekiausime Kaišiadorių raj. 
paukštyno 10 mėnesių vakci-
nuotomis, rudomis, gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis ir 
2-3-4-5-6 mėnesių  įvairių spal-
vų vištaitėmis. Prekiausime le-
salais. Svirnai 8.00, Kavarskas 
8.10, Janušava 8.20, 
Anykščiai (miesto turgus) 8.40, 
Skiemonys 9.00, Mačionys 
9.15, Burbiškis 9.30, Rubikiai 
9.40, Debeikiai 9.55, Svėdasai 
10.15, Viešintos 15.35, 
Andrioniškis 15.50, Troškūnai 
16.10, Laukagaliai 16.25, 
Traupis 16.30, Levaniškiai 
16.40.

 Tel. (8-699) 12631.

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).                        

SPAUDŽIA SULTIS
Geriausia kaina rajone. Siūlo 
plačiausią pakuočių ir sulčių 
pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių km., 

sename vaismedžių sandėlyje. 
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867617378 arba 
867586867.

Katilai, dūmtraukiai, įdėklai, 
šilumos siurbliai.

Vandentiekio, kanalizacijos 
įrengimas.

Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra” 

salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74,

(8-610) 39151.

Nekilnojamasis turtas

Gyvenamąjį namą Anykščiuose.
Tel. (8-678) 83350.

2 kambarių butą Anykščių mies-
to centre,  Biliūno g. pirmame 
aukšte.

Tel. (8-682) 64330.

Automobilai, ž. ū. technika

NISSAN TERRANO (juodas, 
1995 m., 2,7 D). 1550 Eur.

Tel. (8-680) 18601.

FORD MONDEO (1999 m., 1,8 
D, universalas).

Tel. (8-675) 32101.

TOYOTA AYGO, 2007 m., 1 l, 
benzinas. Reikalingi smulkūs re-
monto darbai. 

Tel. (8-600) 95523.

Traktorių MTZ-50, padargus 
(bulvių kasamąją, kultivatorių ir 
kt.).

Tel. (8-605) 34489.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

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

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas skaldytas, kaladėmis. 
Atraižas pakais ir pjautas. 

Tel. (8-621) 53555.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pjuvenas. Pristato. 
Tel. (8-675) 63191.

Kita

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodi-
namąsias, šakų smulkintuvus 
(benzinas), didmaišius, ventilia-
torius, 600 - 1000 l plasmasines 
talpas, vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 16 d. (sekmadienį) prekiau-

sime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
liosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7.00, Kavarskas 7.10, Janušava 
7.15, Dabužiai 7.25, Kuniškiai 7.35, 
Troškūnai 7.55, Raguvėlė 8.15, Svėdasai 
15.10, Čekonys 15.20, Debeikiai 
15.30, Rubikiai 15.40, Burbiškis 15.50, 
Anykščiai 16.00 ūk.turgus, Kurkliai 16.15, 
Staškuniškis 16.25.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienį) 
prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jau 
pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose 
7.05, Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 7.25, 
Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25, 
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 
10.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 
11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40, Aknystose 
11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie turgelio) 
12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.25, Mačionyse 
13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 
14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.50, 
Kurkliuose 15.00, Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 
15.30, Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40,Janušavoje 
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

Automatiniai kieto kuro katilai: nuo 
15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650 Eur. 
Montavimas, santechnikos darbai.

Tel. (8-670) 30743.

Septynių veršių karvę (ką tik apsi-
veršiavusi), galima ir su veršiuku.

Tel.: (8-609) 43213 arba (8-601) 
17720 po 17 val. arba savaitgaliais 
visą dieną.

Pigiai bulves - nusikasti patiems. 
Tel. (8-686) 59473. 

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. - 
įvairių veislių braškių ir žemuogių 
daigus. 

Tel. (8-687) 45219.

Sėklai: žieminius miežius Holmes 
(beicuoti),Aliejinį ridiką (žaliajai 
trąšai), kvietrugius Borowik.

 Tel. (8-662) 25588.

Skubiai išsinuomos 2 kambarių 
butą ar namą su patogumais.

Tel. (8-607) 89775.

Išsinuomotų dirbamos žemės 
Anykščių r. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-603) 60980.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, 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.

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

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.

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

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

Perka obuolius. Didesnį kiekį 
paima iš namų, sodo. Reikalingi 
obuolių supirkėjai.

Tel. (8-618) 25497.

Geni sodus. Karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Mažo ekskavatoriaus paslau-
gos (vandentiekio, kanalizacijos, 
drenažo, elektros įvedimas, pa-
matų šiltinimas). 

Tel. (8-686) 35499.

Valo apaugusius krūmais ir me-
džiais žemę, griovius, pakeles. 
Už didesnius plotus apmoka. 
Domina didesni kiekiai. 

Tel. (8-605) 27002.

Atlieka lauko ir vidaus apdailą. 
Gipsas, laminatas, dailylentės, 
plytelių klijavimas, smulkūs dar-
bai, dažymas.

Tel. (8-676) 48336.

Rąstinių statinių statyba. 
Parduoda pirtį 4x6. 

Tel. (8-656) 51760.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Rugsėjo 18-oji - paskutinė diena
,,Anykštą” 2019-iesiems  metams užsisakyti 
senomis kainomis. 
Vėliau prenumerata brangs.

Liko 4 dienos „Anykštą“ 2019- iesiems 
metams užsisakyti pigiau!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.

EUR
„Anykšta“ 66 (84)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 50
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 45

„Anykšta“ šeštadieniais 40
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 8
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Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
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Projektų vadovas

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Superkame KArVes, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KreKeNAVOs 
AGROFIRMOS“ 

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

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.

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Nekilnojamas turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvai-
rius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - miškus su žeme, išsikirti-
mui visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai įvairius miškus: jaunuoly-
nus, pusamžius, brandžius. Žemę, 
apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Sekmingai padeda parduoti.

Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662. 

Brangiai įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. Apmoka pirkimo iš-
laidas. 

Tel.( 8-687) 23618.

Brangiai mišką. Moka avansu, kon-
sultuoja. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-687) 42959.

Medžiais ir krūmais apžėlusias že-
mes. 

Tel. (8-673) 19696.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius. Atsiskaito iš karto, sutvar-
ko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

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.

Š  I  A  U  D  U  s
Galime pirkti iš pradalgių ar 

presuotus. Galimi įvairūs mai-
nų variantai. Sudarome išanks-
tines pirkimo sutartis.

Tel. 8 6 8 7    7 6 1 9 1

reikalingi darbuotojai 
- paukštininkės (-ai).

Telefonas pasiteirauti
(8-686) 82817.

UAB “Antalgės paukštynas”

Reikalingas transporto 
vadybininkas (-ė)

Darbo pobūdis
-sunkvežimių judėjimo planavimas ir 
kontrolė;
-informacijos pateikimas klientams, 
vairuotojams.

Reikalavimai
-anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas;
-kompiuterinis raštingumas;
-komunikabilumas.
 CV siųsti: cv@agrenta.lt
 Tel. pasiteirauti (8-686) 23411.

 UAB „Užmojai su garantijomis“, priklausanti  
„Baltic American Concord“ įmonių grupei, gaminanti medienos 
ruošinius, ieško: 

LENTPJŪVĖS DARBININKO (-ės)
KROVĖJO (-os) – RŪŠIUOTOJO (-os)

DARBO POBŪDIS: - darbai gamyboje.
REIKALAVIMAI: - sąžiningumas, atsakingumas, fizinė ištvermė.
SIŪLOME :   - konkurencingą atlyginimą, visas socialines  garantijas, kompensuojame 
kelionės išlaidas.
Kreiptis: Bernotiškių km.,Ukmergės raj. 
Tel: 8 614 08806; 8 340 63626

Ieško veterinarijos farmacininko 
(-ės) darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavinimas. 

Tel. (8-609) 97785.

Miško darbininkams, pjūklininkams 
ir pagalbiniams darbininkams. Yra 
galimybė apgyvendinti. 

Tel. (8-683) 21810.

Automobilius, autobusus, sunkve-
žimius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Biokuro katilinė perka kirstus, ne-
kirstus krūmus iš žemės ūkio pa-
skirties žemės Utenos, Anykščių, 
Kupiškio, Ukmergės rajonų. 
Nemokamai iškerta ir išsiveža. 

Tel. (8-677) 20998.

Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.

Brangiai - žolių sėklas: dobilus, 
motiejukus, liucerną, svidrę, miglę, 
šunažolę ir k.t. Gali būti nevalytos. 
Pasiima. Moka iš karto. 

Tel. (8-600) 85875.
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O B U O L I N Ė S  A N Y K Š Č I U O S E 
– nuo ryto ligi nakties!
2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis

PABAIGTUVĖS

Nuo 10 val. –  Amatų ir derliaus gėrybių mugė A. Baranausko aikštėje ir Vilniaus gatvėje 
Nuo 10 val. – Anykščių kultūros centro skyrių (AKC) meno mėgėjų kolektyvų koncertas „Ryto suktinis“ Vilniaus gatvėje
Nuo 10 val. – Miesto vardo ANYKŠČIAI dėlionė iš obuolių Vyskupo skvero šlaite
Nuo 10 val. –  Rudens kompozicijų galerija Vyskupo skvere  
11 val. – Šeimų žvejybos varžybos „Pagauk auksinę žuvelę“ Miesto parke
12.00 val. – AKC  meno mėgėjų kolektyvų koncertas „Tyšku!“ prie AKC 
13.30 val. – AKC Troškūnų skyriaus vaikų ir jaunimo teatro studijos „Mes“ improvizacinių etiudų spektaklis „Grybų karas“ pagal Justino Marcinkevičiaus eiliuotą pasaką (režisie-

rė Jolanta Pupkienė) prie AKC
14 val. – Parodos atidarymas „Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją“ iš Aleksandro Popovo rinkinio Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre
14.30 val. – Rudens kompozicijų kūrėjų ir obuolių dėlionės dalyvių pagerbimas prie AKC
15.30 val. – Rudens darbų pabaigtuvės. 2018 metų apžiūrų bei konkursų nugalėtojų pagerbimas. Šimtmečio anykštėnų apdovanojimas. Edmundo Kučinsko koncertas prie AKC

TURIZMO NAKTIS

18 val. – Koncertas-spektaklis ,,Pagal širdies užsakymą“. Salomėjos Neries eiles dainuoja Brigita Bublytė.  Daumantas Slipkus (fortepijonas). Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre

19 val.  – Rudens lygiadienis. Apeiginis šiaudinio ožio deginimas Šventosios upės krantinėje
Nuo 19 val. – Koncertas „Ritmas po žvaigždėm!“ prie AKC. Koncertuoja: Andrioniškio kapela „Pelyša“ (vad. Vytautas Žiukas), AKC kapela „Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas), 

Viešintų kapela „Vingerinė“ (vad. Robertas Raišelis), Tikros muzikos fabrikėlis „Nešpėtni bernai“ (Panevėžys)
Nuo 19.15 val. – Teminis vakaras „Sakartvelas A. Vienuolio namuose“ rašytojo A. Vienuolio -Žukausko memorialinėje sodyboje- muziejuje:

 - Žaliosios pilies požemių istorijos (nuo 19 val. 15 min., 19 val. 45 min., 20 val. 15 min. ir 20 val. 45 min.) – A. Vienuolio „Užkeiktuosius vienuolius“ kartvelų liaudies legendos 
motyvais pasakoja Kristina Jakubauskaitė;

 - interaktyvus žaidimas Rašytojų kalnelio memorialiniame parke „10 paslėptų Sakartvelo ženklų“;
 - 22 val. – Lietuvos, Latvijos ir Sakartvelo dokumentinis filmas „Raminas“ (režisierius Audrius Stonys, 2011 m.);
 kartvelų muzika, Sakartvelo vaizdai ir kelionių įspūdžiai, pokalbiai apie kraštą, užauginusį mums rašytoją

Nuo 19.30 val. Šviesos instaliacijų ir vakaro muzikos programa „Sutartinių sodas“ su „Ūtaros“ giedotojų grupe (koncertų pradžia 19 val. 30 min., 20 val. 30 min. ir 21 val. 30 min.) 
rašytojos Bronės Buivydaitės memorialinėje sodyboje 

Nuo 19 iki 23 val. – netradicinės veiklos Anykščių kultūros ir turizmo objektuose, mieste pasivažinėjimai traukinuku, rogutėmis ir karietomis, jodinėjimas žir-
gais, aktyvios pramogos, sporto varžybos:

 Anykščių nakties panorama iš Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios apžvalgos bokšto
 Stalo žaidimų naktis. Nakties fotografijos dirbtuvės  L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
 Smagus užsiėmimas mažam ir dideliam „Atrask muziejų“ Angelų muziejuje- Sakralinio meno centre
 Muziejinės ekspozicijos ATRADIMAI  Anykščių Kūrybos ir dailės mokykloje
 Virtuali realybė, trumpo metražo filmų peržiūros  Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje 
 Interaktyvios ekspozicijos lankymas Anykščių regioninio parko direkcijoje 
 Pasivažinėjimas rogučių trasa Kalitos kalno pramogų ir sporto centre (iki 22 val.)
 Nakties krepšinio varžybos Miesto parke
 20 val. Ekskursija po Anykščių senamiestį. (Ekskursijos dalyviai renkasi prie turizmo kioskelio 19:50 val.  Baranausko a. 16B, Anykščių m.)
 Turizmo naktį nušvitęs Medžių lajų tako bokštas (iki 22 val.). Šalia informacinio centro - karšta žolelių arbata, filmo  apie Anykščių regioninį parką pristatymas. (iki 23 val.) 

Medžių lajų taką galima pasiekti pramoginiu traukinuku iki 20 val.
 Pramoginio traukinuko kelionės po miestą nuo 20 val.

Šviesos ir muzikos fontano šou: 20.00 val., 21.00 val., 22.00 val. 23.00 val. su fejerverkais finale prie AKC
Organizatorius

Anykščių rajono savivaldybė


