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Lietuvos
nacionalinio
dramos teatro
sezonas
startavo
Anykščiuose

2 psl.

šiupinys
Šiluma. UAB,,Anykščių šiluma“ yra pasirengusi pradėti
šildymo sezoną. Laukiama tik
Anykščių rajono savivaldybės
adminsitracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos įsakymo.
Daugiabučių bendrijos pačios gali
nuspręsti, kada jungti šildymą, bet
kol kas nei vieno tokio kreipimosi ,,Anykščių šiluma“ nesulaukė.
Bendrovės direktorius Virgilijus
Vaičiulis ,,Anykštai‘‘ sakė, jog ir
gyventojų skambučių dėl šildymo
sezono pradžios nedaug sulaukia.
Tuo metu dalis valstybinių įstaigų
savo kontoras jau pradėjo šildyti.
Lankėsi. Verslininkas ir ūkininkas, Lietuvos mėsinių galvijų
augintojų ir gerintojų asociacijos
(LMGAGA) prezidentas Vygantas Šližys šią savaitę lankėsi Kazachstane. Jis šioje Azijos šalyje
viešėjo kaip LMGAGA atstovas.
Anykštėnas Kazachstane analizavo ūkininkavimo tendencijas,
domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis.
Atminimas. Spalio 13 dieną
vyks partizanų pagerbimo renginys, kuris prasidės 11 val. 30 min.
Šventomis mišiomis Adomynės
(Kupiškio raj.) bažnyčioje. 12 val.
bus atidengtas paminklas Algimanto apygardos partizanų vadui
Antanui Starkui Montei. Paminklas statomas šalia kelio UtenaKupiškis, prie sankryžos su keliu
į Adomynę. Kitaip tariant, apie 5
km. į Kupiškio pusę nuo Svėdasų. 12 val. 30 min. prie paminklo
partizanų vadui startuos bėgimo
dalyviai. Bėgimo trasa drieksis 5
km.o finišas prie Priepado ežero
Šimonių girioje, šalia buvusios
partizanų vadavietės.
Finišas. UAB”Anykščių šiluma” vadovai tikisi ateinančią savaitę baigti šilumos trasos - nuo
“Anykščių vyno” iki V.Kudirkos
gatvės kvartalo atnaujinimo darbus ir šį kvartą šildyti iš biokatilinės. Pasak “Anykščių šilumos”
vadovo Virgilijaus Vaičiulio trasų
rekonstrukcija užsitęsė, todėl kad
jų būklė buvo prastesnė nei tikėtąsi - vietomis senieji vamzdžiai
kiaurai perpuvę, didelė dalis senųjų sklendžių - išpjaustyta.

Vaikų
kompiuteriai
neišmokys

Išprotėjo
kaštonas

2 psl.

Pasikratymai po
Lenkiją...

12 psl.

4 psl.

Darbą savivaldybėje vertina kaip
gyvenimišką pamoką

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Kai prieš daugiau nei metus
Veneta Veršulytė, tuometinė
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorė, prakalbo apie savo išėjimo iš darbo priežastis, moteris sulaukė
didžiulio anykštėnų palaikymo
– jos publikacija „Facebook“-e
sulaukė daugiau nei 300 „patinka“ ir daugiau nei šimto pasidalijimų. Atsitiktinai naršydama radau šią publikaciją.
Tada pasidarė įdomu, kaip
moteris gyvena dabar – jau
nebe Anykščiuose.

Buvusi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė (kairėje) mėgsta
egzotiškas keliones. Čia moteris Panama Sityje, Panamos sostinėje, kur jai teko papozuoti vietiniam
kelionių žurnalui su tradiciniais rūbais apsirengusia panamiete.

Vilkai sukruto “vytis planą”

11 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Po taikaus pavasario, vilkai
atsigriebia rudenį.
Paskutinėmis
dienomis
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus specialistai nuolat
važiuoja fiksuoti vilkų ūkininkams padarytos žalos.
Ketvirtadienį, spalio 4- tą,
po nakties papjautas avis rado
Skiemonių, Burbiškio ir Kurklių apylinkių ūkininkai.

3 psl.

Anykščių rajone “dirba” dvi arba trys vilkų šeimynos.

Kam braškių?
Braškės, pomidorai ir agurkai
tiesiai iš Audriaus Juškos ūkio
Darbo dienomis dirbame nuo 9
val. iki 17 val. 30 min. (pietų pertrauka nuo 13 val. 30 min. iki
14 val.).
Šeštadienį - nuo 10 val. iki 13 val.
Parduotuvė - ant Troškūnų kelio,
neprivažiavus šiltnamių

asmenukė

Gyvybės eliksyras

Likimas man dovanojo puikius
mokytojus, į kurių įkaltas tiesas
sunkią minutę tebesiremiu ir šiandien.
Salake, miestelyje, kuriame baigiau vidurinę, dažnai sutinku devintą dešimtį bebaigiančią savo
istorijos mokytoją. Stebuklas, bet ji
beveik nesensta. Gyvybės eliksyras
turbūt dovanojamas už gerumą.
Su švente, Brangieji mokytojai!
Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Lietuvos nacionalinio dramos teatro sezonas
startavo Anykščiuose

spektras

Penktadienį, spalio 5 dieną, Anykščių kultūros centre 79-ąjį sezoną pradėjo Lietuvos nacionalinis
dramos teatras.Pirmajį šio sezono spektaklį „Durys“ pristatė norvegų režisierius ir choreografas
Jo Stromgrenas. Anykščiai premjeriniam spektakliui pasirinkti todėl, kad sostinėje vyksta teatro
pastato rekonstrukcija.
Garsaus norvegų režisieriaus
J.Stromgreno spektaklis „Durys“
- apie migraciją ir amžiną, daugeliui nesvetimą įsitikinimą, kad tik
kitur – už sienos, už durų ar už
vandenyno – yra geriau nei čia.
Šis įsitikinimas, anot režisieriaus,
visais amžiais vertė žmones palikti
namus, keliauti ir bandyti susikurti
geresnį gyvenimą. Kaip simbolis
tarp „čia“ ir „ten“ spektakliui pasirinktos durys (ir pavadinimui, ir
scenografijai). Spektaklyje, kuriame jungiamas šokis, drama ir absurdas, vaidmenis kuria aktoriai:
Rasa Samuolytė, Rimantė Valiukaitė, Rytis Saladžius, Diana Anevičiūtė, Žygimantė Jakštaitė, Augustė Pociūtė, Ugnė Šiaučiūnaitė

ir šokėjas Mantas Stabačinskas.
Spektaklio režisierius yra kilęs
iš mažo Norvegijos miestelio, todėl repetuoti Anykščiuose jam –
joks iššūkis.Repeticijų sąlygomis
Anykščių kultūros centre liko patenkinti ir aktoriai.
Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė sakė, kad
kultūros centro techninis personalas Lietuvos nacionaliniam tetarui
padėjo statant spektaklį. „Drauge
mūsų darbuotojai turėjo galimybę ir mokytis.Tai – labai gera patirtis, nes į Anykščius atvažiavo
tikri profesionalai, dirbantys su
įvairiomis technikomis“, - kalbėjo
D.Petrokaitė.
477 vietų kultūros centro didžio-

ji salė, rodant spektaklį „Durys“,
bus pilnutėlė – bilietai į jį kaipmat
buvo išpirkti. Premjerinį spektaklį nemokamai penktadienį galėjo
stebėti 198 Anykščių rajono pedagogai – jiems profesinės šventės
proga bilietus nupirko Anykščių
rajono savivaldybė.Bilietai į spektaklį kainavo po 6 Eur. Spektaklis
„Durys“ Anykščių kultūros centre
bus rodomas ir šį šeštadienį.
Apie tai, kad Lietuvos nacionalinis dramos teatras kuriam laikui
gali apsistoti Anykščiuose, žinia
pasklido praėjusių metų pradžioje. Sausį tokiais savo planais pasidalijo Anykščių o savivaldybėje
apsilankęs teatro generalinis direktorius Martynas Budraitis ir jo pa-

Spektaklio „Durys“ režisierius Jo Stromgrenas po
spektaklio Anykščių kultūros centre ruošėsi bendrauti
su žiūrovais.

vaduotoja Ieva Skaržinskaitė. Tuomet teatro generalinis direktorius
sakė tikintis, kad šis bendradarbiavimas galėtų paskatinti į projektus
įsitraukti ir rajono gyventojus.
Spektaklis „Durys“ gastrolių
metu bus rodomas visoje Lietuvoje. Anykščių kultūros centro
direktorė D.Petrokaitė prasitarė,
kad Lietuvos nacionalinis dramos
teatras repetuoti į Anykščius turi
planų kitų metų pavasarį.

Anykščių policininkus įvertino ir Generalinis komisaras
Per Angelų sargų dieną įvertinti geriausi Anykščių rajono policijos komisariato policijos pareigūnai.
Lietuvos policijos generalinis
komisaras Linas Pernavas Antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo
ženklu „Už nuopelnus“ apdovanojo
Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiąjį
patrulį, viršilą Arūną Zakarką.
Utenos apskrities vyriausiajame
komisariate surengtamuose geriau-

sių 2018 metų darbuotojų apdovanojimuose įvertintas Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos
skyriaus vyresnysis tyrėjas Aleksandras Zaicevas.
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
Vytauto Vaiškūno įsakymu Trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo

ženklu „Už nuopelnus“ apdovanotas
Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas, komisaras inspektorius
Ramūnas Sriubas, Anykščių rajono
policijos komisariato Reagavimo
skyriaus vyriausioji patrulė, viršilė
Vilma Kaulakienė.
Pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ apdovanota Anykščių rajono policijos komisariato

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
Išprotėjo kaštonas grazina.s@anyksta.lt

Sakoma, kad reikia įsimylėti, kai žydi kaštonai, – tada meilė niekada nesibaigs.
Autorės nuotr.

Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja,
komisarė inspektorė Rasa Grikevičienė.
Spalio 2-ąją Anykščių rajono
policijos komisariate vykusiame
Angelų sargų dienos minėjime policijos pareigūnus sveikino Seimo
nariai Antanas Baura ir Sergejus
Jovaiša. Šventėje taip pat dalyvavo
alpinistas Vladas Vitkauskas.

-ANYKŠTA

Spalio 4 dieną Svėdasų seniūnijoje pražydo kaštonas.

Mano kieme pražydo kaštonas.
Žiedą pastebėjau pro langą. Vakarėjant. „Štai ką reiškia visą dieną
praleisti prie kompiuterio“,- pamaniau. Kai vaizdas nesikeitė ir
pamirksėjus, išėjau į lauką.
Nurudavusių,
susisukusių lapų fone balta kaštono
žvakė
–
trumputė,smulkiais
žiedeliais,tačiau tai vis dėlto taibuvo tikras žiedas - švietė kaip priekaištas rudeniui.
Mėnesiu anksčiau šiemet prasidėjus pavasariui ir bent mėnesiu

prasitęsus rudeniui augalai, panašu,
sumaišė gamtos tvarką, visai kaip
mokytojams atlyginimus kelianti
„valstiečių“ partijos ministrė.
Rugsėjo mėnesį žydėjo totorinis
sausmedis, pavienius žiedus buvo
išskleidęs pilnaviduris jazminas,
o ramunių krūmai mano darželyje
žiedus krauna tiesiog urmu.
Kolegės rododendrai, sako, šiemet žydi visą vasarą.
Todėl nesakykite, kad nėra kuo
džiaugtis.

Medžiotojui skirta tūkstantinė
bauda
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai išnagrinėjo civilinę
bylą dėl laukinei gyvūnijai padarytos žalos atlyginimo ir iš medžiotojų klubo „Debeikiai“ medžiotojo Ž.A. priteisė 3 343 Eur.
Medžiotojų klubo „Debeikiai“
medžiotojas Ž.A. į aplinkosaugininkų akiratį pateko šių metų
vasario 13 dieną. Apie 9 val. jis
pastebėtas medžiotojų klubui priklausančiuose plotuose medžiojantis draudžiamu būdu ir draudžiamais įrankiais – dviejomis
kilpomis.
Neteisėtos medžioklės metu
debeikietis sumedžiojo suaugusią
stirnos patelę.
Pareigūnams jis įkliuvo eidamas
Varkujų kaimo link, kai neteisėtai
sumedžiotą stirną gabeno užsimetęs ant dviračio rėmo. Aplin-

Temidės svarstyklės

kosaugininkams apžiūrėjus Ž. A.
priklausančius sodybos pastatus,
buvo rasta dar viena kilpa.
Už neteisėtą medžioklę medžiotojų klubo „Debeikiai“ medžiotojas Ž.A. buvo nubaustas 800 Eur
bauda, tačiau baudos nesumokėjo,
todėl aplinkosaugininkai kreipėsi į
teismą.
Teismo sprendimo, kuris rugpjūčio mėnesį buvo priimtas už akių,
medžiotojų klubo „Debeikiai“ medžiotojas Ž.A. negalės apskųsti ir
privalės vykdyti be išlygų.
-ANYKŠTA

1961 m.) smurtavo uošvienės
(g. 1928 m.) atžvilgiu. Pradėtas
Smurtas. Rugpjūčio 23 die- ikiteisminis tyrimas. Įtariamaną apie 16.30 val. Anykščiuose, sis sulaikytas ir uždarytas į PK
Puntuko g., namuose, vyras (g. areštinę.

Vagystė. Rugsėjo 30 dieną
apie 16.22 val. gautas vyro (g.
1953 m.) pareiškimas, kad iš
sodybos kiemo, esančio Kurklių
seniūnijos Desiukiškio kaime,

pavogta savos gamybos automobilinė rudos spalvos priekaba.
Padaryta 1000 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mokytojams. Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad įvesti
mokytojų etatinio apmokėjimo
sistemą buvo būtina, nes kitaip
pedagogams atlyginimai būtų mažėję, o dabar bent jau daliai mokytojų algos tikrai didėjo. „Kol
kas matau, kad tie sprendimai,
kuriuos reikėjo padaryti, jie buvo
neišvengiami. Šiandien niekas
nekelia klausimo, kas būtų, jeigu
to nebūtų padaryta, kada rugsėjo
mėnesį paaiškėjo, kiek moksleivių neatėjo į mokyklas. Būtų tekę
mokytojams mažinti atlyginimus,
nes buvo sistema, kai finansavimo suma einanti paskui mokinį“,
– penktadienį Vilniuje žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.
Jis apgailestavo, kad pedagogų
bendruomenė trečiadienio vakarą
nušvilpė švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę. Mokytojų sąjūdžio pirmininkės Rūtos
Andriuškevičienės teigimu, įvedus
etatinį apmokėjimo modelį daliai
pedagogų algos mažėjo, o tiems,
kuriems didėjo, – neproporcingai
augo krūvis.
Padėka. Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo popiežiaus Pranciškaus padėkos laišką už šiltą
priėmimą per jo valstybinį vizitą
Lietuvoje, pranešė Prezidentūra.
Savo laiške popiežius išreiškė dėkingumą už prezidentės parodytą
rūpestį ir palaikymą visų renginių
mūsų šalyje metu, pasidžiaugė
galėjęs susitikti su tiek daug Lietuvos žmonių, pilietinės visuomenės ir bendruomenių atstovų.
Šventasis Tėvas taip pat pabrėžė,
jog jam labiausiai įsiminė apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų
muziejuje Vilniuje. Jis rašė, kad ir
toliau meldžiasi, jog laisvė, taika
ir teisingumas visados išliktų pagrindiniais mūsų tautos ateities
ramsčiais.
Algos. Ketvirtadienį Vilniuje
Nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje savivaldybių atstovai kartu su Kultūros ministerija
pasirašė memorandumą, kuriuo
abi pusės pasižadėjo nuo sausio
kiekviena skirti po 19 papildomų eurų atlyginimų kėlimui. „Tai
daugiau politinis įsipareigojimas
trejus metus į priekį, pradedant
nuo 2019 metų sausio 1 dienos,
prisidėti prie kultūros ir meno darbuotojų atlyginimo kėlimo, labai
konkreti suma įvardinta, ministerija prisideda 19 eurų ir tiek pat
prisideda savivaldybės“, – žurnalistams sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Memorandumą pasirašė 32 iš 60-ties Lietuvos
savivaldybių.
Parama. Artimiausiu metu Lietuvą pasieks beveik 17 mln. eurų
iš Europos Sąjungos Solidarumo
fondo, skirtų melioracijos įrenginių, nukentėjusių nuo liūčių,
atstatymui. Žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys susitikime su
šalies savivaldybių žemės ūkio
skyrių specialistais sakė, kad lėšos bus paskirstytos visoms savivaldybėms. Dotacija bus skirta
pažeistų melioracijos griovių ir
juose esančių statinių remontui
ar rekonstravimui, infrastruktūros
statinių atstatymui – tiltų, pylimų,
tvenkinių užtvankų hidrotechnikos
statinių rekonstravimui ir pažeistų
drenažo sistemų rekonstravimui.
Parama turės būti panaudota per
18 mėnesių nuo jos išmokėjimo
dienos.

IŠ ARTI
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Ar jau reikia
pradėti šildymo
sezoną?
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Vilkai sukruto “vytis planą”

Kalbino Robertas
ALEKSIEJŪNAS

Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Anykščių skyriaus
valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus mano, kad
vilkų būtina nušauti bent
tris kartus daugiau nei iki
šiol buvo leidžiama.
(Atkelta iš 1 p.)
Deividas RAMONAS, Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimo
gyventojas:
- Manau, reikia pradėti šildymo
sezoną. Kadangi mieste yra dar
daug nerenovuotų daugiabučių,
o juose dienas leidžia dauguma
senjorų, kurie didžiąją laiko dalį
būna namie. Kada bute drėgna ir
vėsu, tada nesinori nieko, tik lįsti po pūkine antklode ir spoksot
į televizorių. O užsidarius , kaip
aš sakau, savam burbule, tas nieko neveikimas veda žmones prie
depresijos. Pats gyvenu name kietojo kuro katilą jau užsikūrėm
prieš savaitę.O kas man apskritai
padeda sušilti ? Jeigu trumpai, tai
didžiulis noras gyventi. Kada turi
tikslų, ambicijų, visą laiką būni
judesyje, tada žmogus negali sušalti.

Šiemet jau fiksuoti 27 vilkų išpuoliai per kuriuos papjautos 67
Anykščių rajono ūkininkų avys ir 3
veršiai. Pernai buvo papjauta apie
100 mūsų krašto ūkininkų gyvulių,
fiksuota 30 vilkų išpuolių. Taigi
papjautų gyvulių skaičius šiemet
yra gerokai mažesnis nei pernai,
tačiau išpuolių skaičius jau artėja
prie pernykščio.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus
"Anykštai" sakė, kad vilkų išpuoliai yra natūralus reiškinys - plėšrūnų populiacija pasiekė neregėtą
dydį, o jiems reikia maitintis. Vilkų suaktyvėjimą praėjusią savaitę
medžioklės specialistas aiškino ir
jiems tinkamomis oro sąlygomis:
rūkas, ūkanos, lietūs... "Šernų nėra, o ėsti reikia. Avelę pasipjauti
yra patogiau, nei vaikytis laukuose
stirną." - dėstė R.Pečkus.

Medžioklės aksesuarų bei
šaudmenų gamybos ir prekybos įmonės „Zala Arms"
vadovas Valdas Žala kalba,
kad medžioklės populiarumas mažėja dėl mados.
Pernai šalies medžiotojams buvo
leista nušauti 60 vilkų, šiemet viliamąsi, kad skaičius bus padidintas iki 110-ies. Vilkų medžioklės
sezonas prasideda spalio 15-ąją,
o kada jis baigiasi... niekam neįdomu, nes nušautų vilkų kvota
paprastai paisiekiama per trejatą
mėnesių nuo vilkų medžioklės pradžios. R.Pečkaus įsitikinimu kiekvienais metais reikėtų medžioti
bent 200 vilkų, kitaip jų populiacijos nesureguliuosi.
Manoma, kad Anykščių rajone darbuojasi dvi arba trys vilkų
šeimynos. Šeimynoje - tėvai ir
dvi kartos vilkiukų. Dažnai vilkai
į avių medžioklę išsiruošia ne tik
praktiniais, bet ir edukaciniais tikslais. Po tokių medžioklės pamokų
vilkiukams, randamas žiauriai
nusiaubtas ūkis. Tiesa, pastarieji
vilkų išpuoliai prieš avis Anykščių
rajone matyt, buvę tik praktinio
pobūdžio - per antpuolius pjautos

tik viena ar dvi avys ir jos suėstos
beveik iki kaulų.
R.Pečkus aiškino, kad ne tik vilkų populiacijos augimas lemia, jog
jie vis labiau artėja prie žmonių,
bet ir avių augintojų skaičiaus didėjimas. Natūralu, kad kuo daugiau
avių, tuo didesnė tikimybė, jog į
kurią nors bandą įsisuks vilkai.
Didelis vilkų skaičius, pasak
R.Pečkaus stabdo ir šernų populiacijos atsigavimą. O medžioklės
aksesuarų bei šaudmenų gamybos
ir prekybos įmonės "Zala Arms"
vadovas Valdas Žala dėstė, kad
pastebimas medžiotojų skaičiaus
mažėjimas. Tačiau, jis šį procesą
siejo ne tiek su šernų išnykimu,
kiek su madų, tendencijų kaita.
"Yra dvi kategorijos medžiotojų
- entuziastai ir tie kur "prie chebros". Pastaroji kategorija buvo
ypač išaugusi Algirdo Brazausko
laikais. Dabar ji nyksta." - kalbėjo
verslininkas. Jo teigimu ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje medžiotojų
skaičius mažėja ir dėl to, kad aktyviai propoguojamas šeimyninis
laisvalaikis, o medžioklė iš šio
konteksto iškrenta.
„Įsitvirtina naujos medžioklės
kryptys, kaip slankų medžioklė,
kurios niekaip nepavadinsi medžiokle dėl mėsos. O vilkai, buvo
tiksinti bomba, visi apie tai žinojo,
bet niekas nenorėjo priimti sprendimų." - kalbėjo V.Žala.
R.Pečkus ironizavo, kad vilkai
yra tiesioginiai medžiotojų konkurentai, todėl jau daugelį metų vilkų
medžioklės limitai būna išnaudojami. Beje jis atkreipė dėmesį, kad
Lenkijoje draudžiama medžioti vilkus, tačiau jų populiacija kažkokiu
mistiniu būdu pati susireguliuoja.
Tikėtina, kad lenkai atlaidžiai žiūri
į nelegalią vilkų medžioklę.

Ir Lietuvos senjorai gali keliauti
Estijos jūrinių pervežimų kompanija ,,Tallink“, organizuojanti
ir teminius kruizus, į ,,Senjorų kruizą“ pakvietė ir grupę Lietuvos
žurnalistų. Pats vis artėdamas prie senjoro amžiaus, ironiškai
vertinau Lietuvos pensininkų galimybes leistis į kruizines keliones, net ir apskritai į keliones.

Veneta VERŠULYTĖ, buvusi
Anykščių savivaldybės administracijos direktorė, apie sprendimą imtis vadovauti administracijai: ,,Kad šį sprendimą priėmiau,
niekada nesigailėjau.“
Na, na... Papasakokit, ką projektavot?

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, buvęs mero patarėjas,
apie būsimus projektus: ,,Ko
gero, bus apkaltinti projektuotojai
arba rangovai. Juk meras tai labai
moka.“
Yra žvejai - mėgėjai ir žvejai išgert mėgėjai...
Vladas ŽALA, verslininkas,
apie medžiotojus: ,,Yra dvi kategorijos medžiotojų - entuziastai ir
tie, kur ,,prie chebros“.
Savotiškas švediškas stalas...
Rimantas PEČKUS, Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos
Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas apie tai, kodėl vilkai
pjauna avis: ,,Šernų - nėra, o ėsti
reikia. Avelę pasipjauti yra patogiau nei vaikytis laukuose stirną.”
Jei užmegztumėm ryšius bent

vidmantas.s@anyksta.lt

Lukas PAKELTIS, verslininkas , politikas, apie Anykščių
valdžios pastangas pritraukti
užsienio investicijas: ,,Cirkinasis
su kinais, ūkininkus sukviečia, aiškindamas apie bendradarbiavimą
su Kinija, užuot daręs realius darbus.“

Miške šildymo sezonas užkurtas visus metus.Kokia prasme?
Ta pačia, seniausiai žinoma (juokiasi).

Filmavo Bolivudas?

,,Tallink“ rengia ir šokių kruizus.

- Dėl šildymo sezono pradžios
spręsime iš karto po savaitgalio,
kuris žada būti gražus ir saulėtas.

Teisingai. Laiko neatsuksi atgal...

Vidmantas ŠMIGELSKAS su vienu kinų skersgatviu...

Vidmantas PLĖTA, muzikantas:

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius:

savaitės citatos

Bet, pasirodo, ,,Tallink“ puikiai
pažįsta Lietuvos rinką, gal todėl,
kad kompanijos atstove Lietuvai
dirba Stoholme gyvenanti uteniškė Kotryna Lužeckienė, milžiniškame laive knibždėjo lietuviškai
kalbantys senjorai. Kruizo Ryga-Stokholmas-Ryga bilietas senjorui tekainavo 29 arba 31 eurą
(priklausomai nuo kajutės tipo).
Utenos senjorai kruizui subūrė
apie 30 asmenų grupę, o iš Šiaulių į Rygą atvažiavo net keletas
pagyvenusių žmonių autobusų.
Vakare sulipę į laivą senjorai
deniuose galėjo stebėti tolstančią Rygą, ryte buvo galima mėgautis Švedijos archipelago salų

vaizdais. Rašoma, kad praktiškai
kiekviena Stokholmo šeima turi
nuosavą katerį, jiems nereikalinga
registracija, juos švartuoti galima
bet kur, kur tik yra vietos. Net ir už
poros valandų plaukimo nuo Stokholmo - Baltijos salelės apstatytos
namukais, švedų vasarnamiais.
Keliaujantiems laivu Stokholmui
buvo skirta diena - vieni pirkosi
ekskursijas su gidais, kiti savarankiškai, visuomeniniu transportu, iš
uosto keliavo į miesto centrą. Vakare laukė kelionė atgal į Rygą.
Abu vakarus laive vyko koncertai, specialiai senjorams adaptuotos programos - scenoje pasirodė
ir kapelija ,,Nešpėtni bernai“. Šios

Kruizo dalyviai vakare atsisveikina su Ryga, o rytą juos
pasitinka Stokholmas.
,,Tallink“ nuotr.
komandos lyderis Justinas Kanaporis, pasirodo, yra Anykščių muzikos mokyklos mokytojas.
Devynių aukštų laivas plukdė
net tik pramogautojus, bet ir krovinius, krovininius automobilius,
kuriems skirti apatiniai deniai triumai. O du iš laivo aukštų skirti
pramogų zonai, kurioje įsikūrusios
kavinės, restoranai, parduotuvė,
naktinis klubas.

Antanas VAGONIS, Rokiškio
rajono meras, apie šimtamilijonines indų investicijas į jo rajoną: ,,Kai išgirdau, apie kokią jie
investicijų sumą kalba, apsidairiau,
ar nėra slaptos kameros, ir šia tema
pajuokavau.“
Racionaliausia - apskritai atsisakyti švietimo
Jurgita BANIENĖ, Anykščių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja,
apie investicijas į švietimo įstaigas: ,,Daug kam reikia investicijų.
Ir manau, kad į viską reikia žiūrėti
racionaliai.“

,,ANYKŠTA“ TV
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Vaikų kompiuteriai neišmokys
Spalio 5-ąją, penktadienį, buvo minima Tarptautinė mokytojų diena. „ANYKŠTA“ TV šia proga kalbino Anykščių Antano
Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoją ekspertę, pernai Anykščių rajono Metų mokytojos apdovanojimą pelniusią Dangirą NEFIENĘ.
Pašnekovę kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
ALEKSIEJŪNAS.
- Su kokiomis nuotaikomis
profesinę šventę sutinkate šiais
metais?
- Jeigu pasakysiu, kad vien tik
džiugomis nuotaikomis, ko gero,
kolegos manęs nesupras.Iš tiesų,
yra vidinis nerimas, labai daug
sumaišties. Ir ta sumaištis yra visiškai beprasmė.O tos sumaišties
daug įnešė nauja mokytojų darbo apmokėjimo tvarka. Ir kartais
mane erzina reformos dėl reformų.
- Kiek tenka skaityti respublikinę spaudą, mokytojai dėl to
viešai reiškia nepasitenkinimą,
kelia problemas į viešumą, o
Anykščių rajono pedagogai atrodo susitaikę su tokia situacija
ir tyli.
- Aš net nežinau, ar yra su kuo
nesusitaikyti. Kai po atlyginimų
skaičiavimų su mokytojais buvo
pasirašytos sutartys, iš esmės jų
dydis nepasikeitė.Pasidarė tik labai
sudėtinga jų skaičiavimo ir aprašymo metodika.Aš pati pasižiūrėjau,
kad mano atlyginimas beveik nesikeitė.Nei darbų man padaugėjo,
nei jų sumažėjo – po etatinio mokytojų darbo apmokėjimo iš esmės
liko viskas tas pats, tik kažkoks
didžiulis širšalas sukeltas. Erzinasi
tie mokytojai, kurie patikėjo politikų kalbomis, kad už visus mokytojų darbus bus apmokama, kad atsiras tam skirti pinigai.Kol kas, kaip
suprantu, tų pinigų nėra ir nežinia,
ar jie bus.
- Bet ar kada nors buvo tas
laikotarpis, kai mokytojai būtų

rievės

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
„Anykštos“ redakcija visuomet
siekia skaitytojams operatyviai
pateikti tikslią ir objektyvią
informaciją. Deja, klaidų kartais
išvengti nepavyksta.
Dėl klaidos žurnalisto Roberto
Aleksiejūno straipsnio apie
rugsėjo 27 dieną vykusį Anykščių
rajono tarybos posėdį pavadinime (,,Atsisakė 2 milijonų
paramos vaikų lopšeliui-darželiui sutvakyti“, ,,Anykšta“ ,
2018 - 09- 29) atsirado klaida
ir mano asmenukėje (,,Kabinetų
tuštėjimo metas“, ,,Anykšta“,
2018 - 09 - 29). „0,2 milijono“,
kurių rajono Taryba nusprendė
neimti iš Europos struktūrinių
fondų ir valstybės biudžeto
Anykščių lopšelio – darželio
„Eglutė“ rekonstrukcijai, ,,virto“
2 milijonais.
Viena klaida suponavo kitą

buvę patenkinti Lietuvoje vykstančiomis švietimo reformomis?
- Reformos visada išvaro iš
komforto zonos. Mokykloje dirbu
39-erius metus ir niekada nebuvo
ramu.Erzina reformos, iš kurių
mes nieko nepasimokome. Pasakysiu vieną pavyzdį.Labai daug
iečių buvo sulaužyta, kai buvo
įvedinėjamas profilinis mokymas.
Profiliavom, profiliavom ir staiga
viskas dingo. Profilinis mokymas
iš mokyklų dingo.Nepasimokėme
iš klaidų, neišanalizavome, kas
buvo gerai ar blogai, puolėme prie
naujų dalykų.
- Ar mokykla labai pasikeitė
nuo to laiko, kai jūs, būdama 18
metų, pradėjote dirbti mokytoja?
- Be abejonės. Pasikeitė mokykla, pasikeitė vaikai, pasikeitė tėvų
požiūris į mokyklą. Kartais girdime, kad mokytojas nespėja keistis.
Iš tiesų, mokytojas turėtų būti tas,
kuris yra žingsneliu priekyje.
- Mokyklose daugiausia dirba
vyresniojo amžiaus mokytojai.
Ar jie spėja žengti tuos žingsnius
į priekį?
- Negaliu kalbėti už visus kolegas, bet didžioji dalis - taip.Ateikite pas mus į mokyklą ir pamatysite, kiek mes turime įvairiausių
dalykų – pradedant planšetiniais
kompiuteriais, baigiant išmaniosiomis grindimis.Bet tai yra tik
pagalbinės priemonės.Manau, kad
pats svarbiausias visam šitam dalykui yra mokytojo ir mokinio dialo-

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dangira Nefienė sakė
niekada nesigailėjusi, kad tapo mokytoja.
gas.Aš dažnai girdžiu sakant, kad
mokytojai dirba senais metodais.O
kokie tie metodai turi būti? Mokytojas pats turi ieškoti tų metodų,
kad susikalbėtų su savo mokiniu.
- Tai mokytojai lyg kokie išradėjai?
- Be jokios abejonės.Nuolatinė
mokytojo kvalifikacijos kėlimo
esmė yra ta, kad mokytojas kiekviename dalyke rastų tai, kas
jam tinka.Niekas gatavų receptų
nedavė ir neduos. Ir, kai aš kartais nueinu į seminarus ir išgirstu
mokytojus klausiant „Ar čia ilgai
viskas bus?, mane šitas klausimas
,,užmuša“. Tai taip išeina, kad aš
atėjau į seminarą tik tam, kad užsidėčiau pliusą.
- Ar galima sakyti, kad moksleivių noras sužinoti kažką naujo, mokytis, vis menksta?
- Labiau menksta visuomenės
požiūris į mokslą.Girdime, kad
2025 metais mokytojo profesija
Lietuvoje taps prestižinė, bet kie-

kvieną dieną girdime, kokie tie
mokytojai kvaili. Ir tas vaikas sutrikęs. Nes jam pavyzdys yra tėvai,
aplinka. Ir jei visoje aplinkoje yra
neigiamas požiūris į mokytoją,.
kiek jam reikia turėti stiprybės.
- Jūs asmeniškai jaučiate neigiamą visuomenės požiūrį, kad
esate mokytoja?
- Aš niekada nesigailėjau, kad
esu mokytoja.Aš niekada nedejavau ir kažkaip man dar užtenka to
orumo būti mokytoja.Nes tai yra
vidinis orumas.Kai aš pajusiu, kad
nebenoriu ir nebegaliu būti mokytoja, aš iš mokyklos išeisiu.Bet mes
negalime būti stabdžiais.jei mums,
mokytojams, patiems bus negera
mokykloje, tai bet koks vaikas su
mumis nenorės būti kartu.
- Bet, ar kai jūs išeisite, ar į
mokyklas ateis dirbti jauni mokytojai?
- Čia ir yra visa esmė. O kur tie
jauni mokytojai? Jų nėra. Edukologijos universitetas uždarytas.

klaidą ir tai iš tiesų nedaro
pastebėjus klaidą, šeštadienį,
garbės nei „Anykštai“, nei man,
rugsėjo 29-ąją, apie tai redakcija
kaip „Anykštos“ vyriausiajai resavo iniciatyva, kaip galėdadaktorei. Pripažįstu – esu žiopla.
ma greičiau, paskelbė portale
Ir, be abejonės, tikrai kalta.
anyksta.lt, atsiprašė skaitytojų ir
Plačiau praskleidžiant laikrašsavivaldybės darbuotojų.
čio gamybos proceso uždangą,
Taip pat informacija apie
„0,2 milijono“ virtimo „2
padarytą klaidą ir atsiprašymas
milijonais“ veiksmai atrodė taip:
buvo išspausdinti artimiausiatrumpinant per ilgą parengto
me - spalio 2 dienos ,,Anykštos“
straipsnio pavadinimą, netyčia
numeryje, pirmajame laikraščio
buvo nutrinti ženklai „0,“ (nors
puslapyje, kuriame ir buvo papačiame straipsnyje, rašant apie
skelbti klaidinantys straipsniai.
lopšelio – darželio sutvarkymą,
Publikuodami savivaldybės
pateikti tikslūs, neklaidinantys
atsiųstą informaciją (kurioje, be
skaičiai). Laikraščio kalbos rekita ko, ne tik rašoma, kad esame
daktorė, pradingus ,,0,“ , pataisė
apskųsti Lietuvos visuomenės
ir žodžio „milijono“ galūnę informavimo etikos komisijai, bet
suderino linksnius -manydama,
ir esame įtarinėjami piktavališka,
kad tai yra
kenkėjiška
rašybos
veikla), ar...„Būtent atsisakymas ES ir
klaida.
timiausiame
valstybės biudžeto investicijomis
Taigi,
laikraščio
pagerinti mažųjų anykštėnų aplin„Anykštos“
numeryje ir,
ką lopšelyje – darželyje „Eglutė“,
redakcija
atsisakydami
o ne atsisakomų investicijų dydis
jokiu būdu
už informacibuvo esminė „Anykštos“ straipsnių
nesistengė
jos publikaproblematika“...
skaitytojams
vimą siūlomo
sąmoningai
atlygio, dar
pateikti, kaip rašoma Anykščių
kartą apgailestaujame dėl susisavivaldybės administracijos
dariusios nemalonios situacijos
skunde Lietuvos visuomenės
ir padarytų klaidų. Skubėjome
informavimo etikos komisijai,
kuo greičiau pasidalyti žinia apie
„žinomai melagingą, tikrovės
prieš dieną vykusį rajono Taryneatitinkančią informaciją“ ir
bos posėdį ir dėl didelio darbo
juo labiau to nedarė, „siekdama
krūvio buvome nepakankamai
suformuoti neigiamą visuomeatidūs. Tai yra mūsų kaltė.
nės nuomonę apie Savivaldybės
Tačiau, kaip sakoma, - neklysinstitucijų veiklą“, nes, vos
ta tik tas, kuris nedirba.

Atsakingai pareiškiu, kad šios
klaidos nebuvo padarytos, kaip
teigia Anykščių rajono savivaldybės administracija, „sąmoningai
ir kryptingai, tokiu būdu pažeidžiant Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą, siekiant
suklaidinti skaitytojus“.
Atkreipiu dėmesį, kad ir antradienio, spalio 2 dienos, ,,Anykštoje“ R.Aleksiejūno publikacijos
,,Remonto nesulaukiančias
sienas uždengia rankdarbiais“
paantraštėje taip pat minimi
teisingi skaičiai (nurodoma,
kad savivaldybė atsisakė 174
149 eurų Europos Sąjungos ir
15 366 eurų valstybės biudžeto paramos lopšelio -darželio
„Eglutė“ rekonstrukcijai), taip
pat pateikiamos įvairios, skirtingos lopšelio – darželio darbuotojų, savivaldybės administracijos
specialistų, rajono Tarybos narių
nuomonės dėl tokio pasirinkto
sprendimo logiškumo ir prasmės.
Būtent atsisakymas ES ir valstybės biudžeto investicijomis pagerinti mažųjų anykštėnų aplinką
lopšelyje – darželyje „Eglutė“,
o ne atsisakomų investicijų dydis
buvo esminė „Anykštos“ straipsnių problematika.
Kita vertus, kodėl „Anykštos“
redakcija turėtų sąmoningai
skleisti „žinomai melagingą“,
„tikrovės neatitinkančią informaciją“ ir dar net „galimai siekiant
suformuoti neigiamą visuomenės

Bet jie turės ateiti, vaikų kompiuteriai neišmokys.Kai aš girdžiu
kalbėjimą, kad bet kas gali dirbti
mokytoju, patikėkite manimi, tokios kalbos yra valstybės pamatų
griovimas.
- Kaip į bendrą gyvenimą
su mokykla pavyksta įtraukti
moksleivių tėvus?
- Rasti su tėvais dialogą yra būtina, man tai kol kas sekasi.Jeigu
nebus tos grandinės - ,,tėvas – mokytojas – mokinys“, tai rezultato
mes nepasieksime. Kartais yra
tokių tėvų, kuriems reikia aiškiai,
šviesiai, tiesiai ir jokiu būdu nesibarant pasakyti, kas yra blogai.
Nes jei pradėsi pokalbį su tėvais,
kad jūsų vaikas yra blogas, pokalbis pasmerktas žlugti.
- Praeitais metais buvote išrinkta Anykščių rajono Metų
mokytoja. Ar jums tai buvo netikėta?
- Netikėta tai, kad į tai, ką aš darau,
dėmesį atkreipė mokyklos administracija.Didžioji dalis mano darbų daromi po pamokų, laisvu metu.
Ir tie darbai, kai pasižiūri, nebuvo
tokie maži. Sukurtas elektroninis
vadovėlis 5- 6 klasėms,parašytas
literatūros vadovėlis 6 klasei, kuris
man pačiai buvo didžiulis iššūkis.
Aš buvau laiminga, kad šalia turėjau mokinius ir galėjau patikrinti,
ar mano darbai yra efektyvūs.O apdovanojimai visada yra smagu.
- Ko palinkėtumėte jauniems
žmonėms, kuriems kiltų mintis
rinktis mokytojo profesiją?
- Idealizmo.Be to, šiais laikais
dirbti mokytoju, ko gero, nebus
galima.Ir svarbu ieškoti pavyzdžių.
Kiekvienas iš mūsų turėjome bent
vieną gerą mokytoją. Tereikia pabandyti pasekti jo pėdomis.
Visą interviu žiūrėkite portale
anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.
nuomonę apie Savivaldybės institucijų veiklą“, kaip skunde Lietuvos visuomenės informavimo
etikos komisijai įtaria Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka?
Iš kur tokios sąmokslo teorijos?
Kodėl „Anykštos“ redakcija,
kurios leidžiamą laikraštį Anykščių rajono savivaldybės administracija konkurso būdu pagaliau
išsirinko savo informacijai viešinti, turėtų kenkti savivaldybei
skleisdama „žinomai melagingą”
informaciją? Juk taip sąmoningai būtų menkinama ir redakcijos, kaip patikimo informacijos
šaltinio, dalykinė reputacija, nes
savivaldybės posėdžio įrašą bet
kas gali rasti internete ir pasiklausyti transliacijos.
Koks galėtų būti tokio kenkimo
tikslas?
Kodėl turėtume kenkti institucijai, kuri per metus žada leisti
redakcijai uždirbti net iki 4868
eurų už rajono gyventojams
aktualios informacijos spausdinimą? Žinoma, nereiškia, kad taip
ir bus.
Nežinau, kam ir kodėl savivaldybėje kyla tokios mintys. O
įtarimais nenoriu dalytis.
Dar kartą atsiprašau skaitytojų
ir Anykščių rajono savivaldybės
darbuotojų už padarytą klaidą.
Stengsimės būti atidesni.

Šimtas istorijų
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Saule ir vėju džiuginusios Mykolinės
Sekmadienį Svėdasų bažnyčioje švęsti tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, melstasi bažnyčioje, tradiciškai sugiedotas svėdasiškių himnas, bibliotekos dailės galerijoje klausytasi paskaitos
apie senovės Lietuvos girias, sutiktas svėdasiškio muziejininko Raimondo Guobio sudarytas senų
fotografijų albumas ,,Kur giria žaliuoja“.

Mykolinės - didi šventė uoliosioms procesijos moterims.

Rimti, iškilmių prasmę jaučiantys didžiąsias vėliavas nešantys procesijos vyrai.

Dalyvauti procesijoje - didelė garbė tikinčiajam.

Dr. Dalios Dilytės - Staškevičienės glėbyje dvi
knygos: Simono Daukanto ,,Raštai“ ir albumas ,,Kur giria žaliuoja“.
Skambant visiems trims baltojo
bokšto varpams, aplink bažnyčią
pasipylė šiek tiek susigrūdusi, padrika, spalvinga procesija: vėjas
plaikstė vėliavų šilką, iškilmingai
aidėjo giesmė ,,Viešpatie Jėzau“,
dangiškai spindėjo monstrancija
klebono Raimundo Simonavičiaus
rankose. Rytmečio pamaldose
mūsų dvasininkui pagelbėjo svečias Šimonių klebonas Saulius Kumelis, o Sumai jis pasiliko vienas.
Šios dienos evangelija buvo
griežta: apie papiktinimus, apie
tai, kad reikia atsisakyti visko,
kad tik laimėtum Dievo malonę.
Homilijoje kalbėta apie lemtingus
sprendimus,kaip nugalėti blogį savyje, juk jis iš mūsų išeina.Kalbėjo
klebonas apie Šv. arkangelą Mykolą, didžiosios gyvatės, šėtono nugalėtoją, apie angelus, kurie nuolatos
lydi žmogų ir padeda įveikti sunku-

Metų gidu išrinktas muziejininkas Raimondas
Guobis pristatė fotografijų knygą „Kur giria žaliuoja, ten mūsų namai“.

mus. Maldavimuose prašyta taikos
ir visų malonių svėdasiškiams.
Iškilmių proga buvo sugiedotas
Svėdasų himnas.
Bibliotekoje susirinkusieji dar
kartą apžiūrėjo pokario partizanams skirtą dailininko Donato Inio
tapybos darbų parodą.
Miško temą įdomiai tęsė dr.
Dalia Dilytė - Staškevičienė, kuri
įtaigiai kalbėjo apie Lietuvos miškus, minimus Simono Daukanto
raštuose, girias, kurios,, kaip jūrės
be galo, be krašto vienu lieknu
kerojo“, apie tai, kad senovės lietuviams girios buvo kaip pilys, o
žmonių narsa ir kantrybė - mūrai.
Apie miškus, kurie buvo šventi, tad
neliečiami, saugomi, ąžuolynus ir
didžius ąžuolus, didžiojo dievaičio
Perkūno medžius, apie supratimą,
kad miškas ir visas pasaulis yra ne
žmonių, o Dievo, supratimą, kurį

perkeitė jau XVIII amžiuje įsigalėjęs racionalizmas, teigimas, kad
gamta yra chaosas, o tvarką joje
gali įvesti tik žmogus. Apie šių
dienų sutrikimą, girių naikinimą ir
kartu su didžiais medžiais nykstančią viltį.
Trumpai apžvelgėme muziejininko, kraštotyrininko, beje, šiais
metais pripažinto geriausiu Anykščių rajono gidu, Raimondo Guobio
sudarytą albumą ,,Kur giria žaliuoja, ten mūsų namai“.
Tai smagi fotografijų knyga, kietais viršeliais, tėvynės šimtmečio
ženklu pažymėta,atverianti beveik
septynias dešimtis tarpukario laikų
fotografijų, kuriose miškai, didieji
akmenys, miškakirčiai, sielininkai, medžiotojai ir kitos įdomybės,
skirta visiems mūsų miškus mylintiems, istorija besidomintiems.

-ANYKŠTA

Į šv.Mykolo atlaidus kasmet susirenka daug svėdasiškių.

UAB „Anykštos redakcija“ priima
skelbimus į šiuos laikraščius:
„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“

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

(Vilniaus g. 29, Anykščiai).
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Nauja atlyginimų mokėjimo tvarka
mokytojams kelia nerimą
Švietimo ir mokslo ministerijos surinkta informacija rodo, kad
dar iki šiol tebėra mokyklų ar savivaldybių, kurios nepasirengusios
etatiniam mokytojų darbo apmokėjimo įvedimui. Anykščių rajono
savivaldybės Švietimo skyriaus žiniomis, Anykščių rajono mokyklose dėl to didesnių problemų neiškilo.
Nepaisant to, patys pedagogai teigia, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas buvo įvestas skubotai, dėl to mokyklose tvyro suirutė, o mokytojai su nerimu laukia pirmųjų pagal naują tvarką
apskaičuotų atlyginimų.
Šiais mokslo metais Anykščių rajono mokyklose dirba 198 mokytojai ir jie ugdo 2059 moksleivius.

kontaktinių valandų procentine išraiška jie gali atlikti darbo vietoje,
kiek - nedarbo vietoje. Žinau, yra
tokių mokyklų, kur absoliučiai 100
proc. viso etato darbus darbuotojai
nusprendė atlikti darbo vietoje –
mokykloje.Buvo ir tokių mokyklų,
kurios su profsąjungomis susitarė
taip: 20 proc. nekontaktinių valandų atlieka pasirinktoje vietoje
– namuose ar kitoje vietoje. Tai
buvo vidaus susitarimai. Tų derybų buvo, bet problemų mes negirdėjome“, - sakė J.Banienė.
Reforma - per skubi

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė
sakė, kad mokytojams atlyginimai mažėja ne dėl etatinio
darbo apmokėjimo, o dėl
mažėjančio kontaktinių valandų skaičiaus.
Globalių problemų nemato
Anykščių rajono savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėjos Jurgitos
Banienės žiniomis, nuo šių mokslo
metų, įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, Anykščių rajone
mokytojams atlyginimai dėl to nemažėja.
„Galbūt kažkuriam mokytojui
sumažėjo kontaktinių valandų, tačiau tokios informacijos aš neturiu. Žinoma, tokių dalykų rajono
mokyklose yra, aš net neabejoju.
Pavyzdžiui, mokytojo krūvis sumažėjo dviem kontaktinėmis valandomis, nes mokykloje mažesnis
klasės komplektų skaičius. Tuomet
automatiškai ir ugdymo planas
dėliojasi pagal klasių komplektų
skaičių“, - sakė J.Banienė.
Pasak Švietimo skyriaus vedėjos J.Banienės, didžiausias iššūkis
mokykloms buvo tai, kad prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo
reikėjo persiorientuoti gan greitai.
„Laiko sąnaudos buvo labai didelės, nes tas įstatymas patvirtintas

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojas Gintaras
Ražanskas teigia, kad mokytojai su nerimu laukia
pirmųjų pagal naują tvarką
apskaičuotų atlyginimų.
liepos mėnesį, kai dauguma vadovų
atostogavo, tad natūralu, kad buvo
labai intensyvus laikotarpis.Reikėjo ruoštis naujiesiems mokslo metams ir naujam ugdymo procesui,
tvarkyti mokyklose įstatymu įteisintus naujos darbo apmokėjimo
sistemos, kurioje nustatyti etatinio
mokytojų darbo apmokėjimo principai, krūvio sandaros kriterijus.
Yra pasirašytos atnaujintos darbo
sutartys su mokytojais, nustatytas
mokytojo pareigybių skaičius ir patvirtinti nauji mokytojų pareigybių
aprašai.Gal ir dabar dar yra dedami
tie paskutiniai štrichai, bet realiai
tokių globalių problemų, su kuriomis nesusitvarkė pačios mokyklos,
nebuvo“, - tikino J.Banienė.
Pagal kokį modelį dirbs mokyklos, įvedus etatinį mokytiojų
darbo apmokėjimą, anot Švietimo
skyriaus vedėjos J.Banienės, mokyklų bendruomenės sprendė pačios derybų būdu.
„Pačios mokyklos sprendė ir
derėjosi su profsąjungų, darbuotojų atstovais, kiek, pavyzdžiui, ne-

Kavarsko pagrindinės mokyklos
– daugiafunkcio centro direktorė
Loreta Daugėlienė sakė, kad visos
naujovės, su kuriomis susiduria
mokyklos, pareikalauja įdėti papildomo darbo ir jėgų, o jei tai susiję
dar ir su mokytojų atlyginimais...
„Mūsų mokyklos mokytojams
atlyginimai dėl etatinio mokytojų
darbo apmokėjimo nesumažėjo.
Žinoma, jei mokytojui mažėja kontaktinių valandų skaičius, mažėja ir
jo atlyginimas. Jeigu nesurenkame
klasės, tai natūralu, ar yra etatinis
mokytojų darbo apmokėjimas ar jo
nėra, atlyginimas mokytojui sumažėdavo. O dėl kalbų apie išaugusius
mokytojų atlyginimus... Galbūt
šiek tiek arba labai nedaug. Be to,
juk ir pati Švietimo ir mokslo ministerija pasitaisė, kad šios reforomos tikslas nebuvo kelti mokytojų
atlyginimus, o jų darbą organizuoti
taip, kad keistųsi pati darbo struktūra“, - kalbėjo L.Daugėlienė.
Kavarsko pagrindinės mokyklos
– daugiafuncio centro mokytojai
nekontaktines valandas mokyklos
administracijos sprendimu atidirbs
mokykloje.
„Nedaug valandų teišeitų, jei
mokytojas galėtų mokinių darbus
taisyti ir namuose.Įsivaizduokite,
nekontaktinės valandos skirtos bendruomenės veiklai. Mokytojas turi
būti darbe“, - sakė L.Daugėlienė.
Kavarsko pagrindinės mokyklos
–daugiafunkcio centro direktorė
L.Daugėlienė sakė, kad prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo
pereita per greitai.
„Tie įstatymai turėjo būti priimti
ne birželį ar liepą, o daug anksčiau,
kad visi mokytojai ramiau galėtų
eiti vasaros atostogų“, - pastebėjo
L.Daugėlienė.

šiupinys

Mokyklose tvyro suirutė
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojas Gintaras Ražanskas „Anykštai“ sakė, kad etatinis
mokytojų darbo apmokėjimas mokyklose buvo įvestas per greitai.
„Nei mokyklų administracijos, nei mokytojai nežinojo, kas
bus.Viskas įvesta „buldozerio“
principu, be diskusijų. Ir galbūt
tada nebūtų mokyklose suirutės,
kokia yra dabar, jei apie tai būtų
buvę kalbamasi iš anksto. Jūs paklauskit mokytojų, ar jie žino apie
tas skaičiuokles, kaip apsiskaičiuoti atlyginimus“, - pastebėjo
G.Ražanskas. Pasak G.Ražansko,
įvedinėjant mokytojų etatinį darbo apmokėjimą, pedagogai tikėjosi, kad dėl to jų atlyginimai didės.
„Bet iš esmės jie nedidėja, o
ypač nukenčia tie mokytojai, kurie turi daugiau pamokų. Dabar
sukurta tokia sistema, kad mokytojas nebegali turėti daugiau
pamokų, jam tai neapsimoka.Jie
tas „virš normos“ pamokas turi
atiduoti kitiems mokytojams, tad
jie gal ir nepatenkinti, nes jiems
pamokų skaičius sumažėja. O
šiaip – skaičiavimų daug, bet
viskas „ant to išeina“. Mano, pavyzdžiui, atlyginimas lieka toks
pats, koks ir buvo“, - prisipažino
G.Ražanskas.
Jono Biliūno gimnazijos mokytojas G.Ražanskas vylėsi, kad galbūt viskas pasikeis po metų, kai
viskas „susidėlios“ į savo vietas.
„Dabar 17 milijonų visoms Lietuvos mokykloms išbarstė, o kitais metais žadama 95 milijonai.
Tai gal 10 proc. mokytojams algos
ir pakils. Bet atlyginimai didės
tik tiems mokytojams, kurie turi
darbo krūvį.Jeigu darbo krūvis
mažėja, tai mažėja ir atlyginimas,
kaip buvo ir iki šiol“, - kalbėjo
G.Ražanskas.
Mokytojams atlyginimai, įsigaliojus naujai darbo apmokėjimo
tvarkai, bus mokami kitą savaitę.
„Dabar visi laukia ir žiūrės, kaip
čia kas bus.Jau dabar Lietuvoje
kai kur mokytojai gauna atlyginimus ir girdėti nepasitenkinimas
dėl sumažėjusių atlyginimų.Kai
gausime atlyginimus, sužinosime, kaip jie buvo apskaičuoti, to
aiškumo bus daugiau“, - vylėsi
G.Ražanskas.

-ANYKŠTA

balsai internete (anyksta.lt):
Mokytoja: „Mokytojai kantrūs, tyli ir sumažėjus atlyginimams bei
padidėjus darbo krūviams. Bet ateis rinkimai, tada pasakys: “atia,
valstiečiai, špygą jums, ne mokytojų balsą”!
Rasa: „Mokytojai nesiskundžia. Jie keikia valstiečius!“
Super atsakymas į: Rasa: „Tikslus komentaras. Tik gaila, kad valstiečiai to ir siekia - inteligentiją paversti bendros masės dalimi, besikeikiančia ir vykdančia nurodymus ir instrukcijas“.
Labai”įdomu”: „Labai”įdomu”, jeigu kai kam sumažėjus krūviui
(pamokų mažiau,mokinių skaičius mažesnis) tai tikisi ne mažiau 1000
gauti?Tegul tik nesiskundžia, nes bloga klausytis tokių verkšlenimų“.
Taip: „Nesiskundžia, nes nėra kam skųstis. Direktorius sako pinigų
nėra, ministrė sako yra. Kaip nori taip galvok, pasiskųsi, dar mažiau
gausi“.
(Kalba netaisyta - red. past.)

Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafukcio centro direktorė
Loreta Daugėlienė abejoja, ar mokykloms reikėtų sugrįžti prie
senosios mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos.

Nears. Taip ir nepradėjus medinės pilies ant Šeiminyškėlių
piliakalnio statybų, liko keistokos paskirties kelias, vedantis
ant piliakalnio. Juolab kad dalis
to kelio nutiesta per privatų verslininko Vyganto Šližio sklypą.
Su V. Šližiu žemės nuomos sutartį sudarė verslininkas Povilas
Gurklys. Žinia, po nesėkmingų
bandymų statyti pilį, P.Gurklys
iš Anykščių dingo, nuompinigių
V.Šližiui taip ir nesumokėjęs.
,,Tegul būna tas kelias, gal jo dar
kažkada kažkam prireiks. Aš šiaip
ar taip prie piliakalnio bulvių nesodinu“, - ,,Anykštos“paklaustas,
ar neketina suarti kelio ir savo
sklypui grąžinti pirminį vaizdą,
šypsojosi V.Šližys.
Protai. Antradienį ,,Auksinių protų“ žaidimą Anykščiuose
laimėjo ,,Nikė|“ (83 tšk.). Antra
liko komanda ,,Varpas“ (81 tšk.).
,,Šį kartą” pelnė 69, ,Raudonas
kaip agurkas” - 58, ,,A Desantas”
- 52 taškus. Po penkių žaidimų
,,Nikė”, turinti 361 tašką, Lietuvos mažų miestų komandų grupėje užima 12-ą vietą, o ,,Varpas”
(343 tšk.) - 18-ąją. Šioje grupėje
žaidžia apie 300 komandų.
Kapitalas. Anykščių rajono
Tarybos sprendimu padidintas
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ įstatinis kapitalas Anykščių rajono savivaldybės piniginiu įnašu – 120 000,26 eurų.
Toks sprendimas priimtas gavus
bendrovės prašymą, nes ji planuoja dalinai atnaujinti turimą
techniką bei įsigyti pagrindinių
priemonių. „Įsigijus riekiamas
pagrindines priemones ir dalinai atnaujinus techniką, pagerės
atliekamų paslaugų kokybė. Bus
galima suteikti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų vartotojams
(žolės pjovimas, kapinių priežiūros gerinimas, atliekų tvarkymas,
remonto darbai ir t.t.). Bendrovei padidės galimybės dalyvauti
viešuosiuose konkursuose, būti
konkurencingai šalies rinkoje“, informuoja rajono Taryba.
Titulas. Anykščių rajono savivaldybė išrinko 2018 metų
Anykščių rajono Metų mokytoją.
Ja tapo Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos mokytoja Rasytė
Gaidienė. Rinkimams buvo pasiūlytos penkių mokytojų kandidatūros.
Svečias. Pirmadienį Anykščiuose lankėsi Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Vizito metu svečias su
meru Kęstučiu Tubiu bendravo
švietimo, emigracijos mažinimo
ir saugumo srities temomis.
Keliai. Spalio 2 d. Anykščių
savivaldybėje lankėsi VĮ Kelių
priežiūra Šiaurės rytų regiono
vadovas Vydmantas Gendvilas
ir VĮ „Utenos regiono keliai”
Techninio ir projektų rengimo
skyriaus viršininkas Rimvidas
Leonavičius.Susitikimo metu su
rajono savivaldybės vadovais
diskutuota apie galimybes gerinti
Anykščių savivaldybėje esančių
regioninių kelių būklę, aptartas
kelių priežiūros ir plėtros įgyvendinimas, žvyrkelių priežiūros
ir asfaltavimo darbai, būsimi bei
šiuo metu atliekami kelių ir gatvių remonto darbai.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Stebuklingi metų laikai
13:00 Singapūras – klestintis
atogrąžų rojus
13:55 Puaro N-7
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rūta.
22:30 Maksas N-14
00:20 Premjera. Žaidimas N-14
06:25 Dienos programa.
06:30 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:55 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Asteriksas Britanijoje

11:00 Kumba
12:40 Agentas Kodis Benksas.
Užduotis Londone
14:40 Netikra vienuolė 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 Pinigų monstras N14
23:55 Išvarymas S
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”.
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 “Fiksikai. Didžioji paslaptis”
13:00 “Aldabra”
14:30 “Apsaugoti princesę”
16:10 “Mergina iš Alabamos”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Kartą Venecijoje” N-14
23:55 “12 galimybių 3. Padėtis
be išeities” N-14 (kart.)
01:35 “Geras melas” N-14
(kart.)
06:05 Lietuvos galiūnų čempionato etapas (k).
07:10 “Katės ar šunys? Kas

geresnis” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Rykliai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” N-7
12:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7
16:30 Raudona linija. N-7.
17:00 LKL čempionatas. Rytas
- Žalgiris.
19:30 Dvylika kėdžių N-7
22:45 “Karo vilkai. Likvidatoriai
V” N14
23:45 “Gyvi numirėliai” N14
00:45 Trintukas (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą” (k)
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:40 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:10 “Didelės svajonės, mažos
erdvės”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Sicilijos mafija” N14
22:50 Drilbitas N-7
00:55 “Begėdis” (k) S
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Koncertas „Edmundo
Kučinsko šou“. (kart.).
07:20 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1 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.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 N-7 (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 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” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Operacija “Salazaras” N14
00:40 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “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 “Visi mes žmonės”.
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Blogas policininkas” N-7
00:05 “Nuodėmių daktaras” 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
16:50 “Kobra 11” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Žvaigždžių kelias į begalybę N-7
23:20 Dvylika kėdžių (k) N-7
02:20 “Karo vilkai. Likvidatoriai V”
(k) N14
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” (k)
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (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 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
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-
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sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Neribotos žmogaus galimybės
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:30 Dainuoju Lietuvą.
15:30 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Kultmisijos.
16:45 Mokslo sriuba. (kart.).
17:10 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Mūsų miesteliai.
Pivašiūnai.
19:45 Popiežius. Galingiausias
žmogus istorijoje
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21:55 Koncertuoja Justina
Gringytė (mecosopranas) ir
Petras Geniušas (fortepijonas).
23:00 „Lietuvos kolumbai“.
(kart.).
24:00 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas

Plačiakelnis” (kart.) N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Svečiuose pas nykštukus”. (kart.)
11:20 “Dvi pasakos” (kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (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 “Džeimio ir Džimio maisto
kovos klubas”
17:00 “Tėvas Braunas” N-7
18:00 “Šokiai!” N-7
20:00 “Bebrai seka pėdsakais”
20:20 “Kablelio ir taško nuotykiai”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Tinkama mergina” N-7
22:45 “Apkaltinta žmogžudyste.
Seno namo paslaptis” N-14
(kart.)
00:30 “Šokiai!” (kart.) N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Richardo Hammondo
nuotykiai džiunglėse” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” 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 “Babuinas. Karaliaus
pašaukimas” N-7
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 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X failai” N-14
00:30 “Padangių akis” N-14
(kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „24 valandos Žemėje“.
N-7.
11.10 Ekovizija.
11.20 „Neprijaukinti. Aliaska“.
N-7.
11.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užpuolikai“ N-7.
14.00 „Baltoji vergė“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Gyvenimo sparnai. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Namas prie šaltinio“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Namas prie šaltinio“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
00.45 „Širdies plakimas“ N-7.
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ninkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 “Aukštakulnių kerštas”
23:00 Norbitas N14.
01:00 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Franciska N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.).
07:55 Detektyvė Miretė (kart.).
08:05 Aviukas Šonas 5
08:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
14:00 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:30 Popiežius. Galingiausias
žmogus istorijoje (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2
16:30 Laba diena, (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Iš arti. Suge Knightas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Maksimilijonas. Valdžios ir
meilės žaidimas N-7
23:10 Istorijos detektyvai.

24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:20 “Televitrina”.
06:35 “Bebrai seka pėdsakais”
(kart.)
06:55 “Kablelio ir taško nuotykiai”
(kart.)
07:15 “Reksas”. animacinis,
(kart.)
07:25 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:35 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:40 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:40 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:10 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:10 “Tinkama mergina” N-7
(kart.)
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė” (kart.)
13:25 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “O ką tu moki?”.
20:15 “Pasivaikščiojimas”
20:25 “Mūsų draugas raidynas”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Visiškai netikėtai” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “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 “Topmodeliai” (kart.) N-7
13:30 “Candy Crush”. (kart.)
N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Patrulių zona” N-14
23:00 “Klyksmas 4” S
01:20 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
06.50 Šiandien kimba.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. N-7.
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 (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 12 beždžionių 1 N-14
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija
1 N-7 (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “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 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 13 valandų. Slaptieji
Bengazio kariai N14
01:20 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Mokytis niekada nevėlu”.
(kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
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 “Džiunglės” N-14
00:15 “Nuodėmių daktaras” 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
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:50 “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 su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Specialistas N-7
23:15 Žvaigždžių kelias į begalybę
(k) N-7
01:30 “Kortų namelis” N14
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” (k)
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (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 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
1 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
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
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 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Piktas vairuotojas N14
00:35 “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
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Persekiojama daktaro.
Sugrįžimas” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje “Vikinglotto””.
22:30 TĘSINYS “Persekiojama
daktaro. Sugrįžimas” N-14
23:55 “Nuodėmių daktaras” N-7
00:50 “Nusikalstami protai. Kitapus
sienų” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:50 “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 su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Apgaulė N14
22:50 Specialistas (k) N-7
01:00 “Kortų namelis” N14
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 šeimininkės” (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 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
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19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Tamsumos N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Bejėgis N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Mūsų miesteliai. Pivašiūnai.
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
14:00 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:30 Kultmisijos. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2
16:30 Laba diena, (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyro apžvalga.
19:15 Gamtos akcijos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:25 FIBA Čempionų lyga.
Bolonijos „Segafredo Virtus“ –
Klaipėdos „Neptūnas“.
23:30 Galopas N-7

01:15 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “O ką tu moki?”. (kart.)
06:45 “Pasivaikščiojimas”
06:55 “Mūsų draugas raidynas”
(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 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Visiškai netikėtai” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Išpuikusi princesė”
20:25 “Mūsų draugas raidynas”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilė, vagys, deimantai”
N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”.. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “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
13:30 “Univeras” (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” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Tamsos baikeris. Keršto
demonas” N-14
22:50 “Rezidentas” N-14
23:50 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Čempionai.
06.50 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Adomo obuolys. N-7.
10.00 „Namas prie šaltinio“
N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.
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Džentlis. Kraujas ir pinigai N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Rainhardų byla N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI
tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2017“. (kart.).
07:05 Nacionalinis turtas. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. Scen. aut.
Dalia Juočerytė. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Mūsų miesteliai. Pivašiūnai.
(kart.).
13:05 Nes man tai rūpi. (kart.).
13:50 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:20 1956-ieji. Naujojo pasaulio
gimimas (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Klaidinimo menas. Nežinoma
kamufliažo istorija
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Žmogus, pažinojęs begalybę
N-14
23:15 „Lietuvos kolumbai“.
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išpuikusi princesė” (kart.)
06:55 “Mūsų draugas raidynas”
(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 “Meilė, vagys, deimantai” N-7
(kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Stebuklingas žiedas”.
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilės spynos” N-7
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.)
N-7
01:00 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” 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” N-7
13:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:00 “Univeras” (kart.) N-7

14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” -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” N-7
20:00 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Kazanės “Unics” Vilniaus “Rytas”.
22:00 “Įkalintos po vandeniu” N-7
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “Pėdsakai” N-7
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Vantos lapas. N-7.
07.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 „Neišsižadėk“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 „Renovacija. Tikrai verta“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 „Renovacija. Tikrai verta“.
23.00 „Patriotai“. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
1 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 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 Loterija „Jėga“.
21:30 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyras. Lietuva – Rumunija.
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “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 Nusikaltėlių šalis N14
00:35 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Dredas” N-14
23:50 “Nuodėmių daktaras” N-7
00:50 “Nusikalstami protai. Kitapus
sienų” N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:50 “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 su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Įsakymo vykdymas N14
22:55 Apgaulė (k) N14
00:45 “Kortų namelis” N14
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 šeimininkės” (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 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos
jūros. Atpildas N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
1 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 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 Krydas: gimęs kovoti N-14
01:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “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 Gyvūnų policija. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Šnipas iš U.N.C.L.E. N14
23:20 Grobis N14
01:05 Žmogus-paukštis 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
09:50 “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 “Mulan”. N-7
21:10 “Bėgantis labirintu 2” N-14
23:50 “Lemtingas posūkis 6” S
01:35 “Geriausias egzotiškas
Marigold viešbutis 2” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (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 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7

16:50 “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 Skolos kaina N14
23:05 Įsakymo vykdymas (k) N14
01:00 “Kortų namelis” N14
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”
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (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 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudytės
XX. Mažojo auksinuko mirtis N-7
23:05 Artėjant prie nežinomybės
N14
00:50 Saulės ašaros N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:05 Už kadro. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).

Tikra meilė N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Koncertuoja Justina
Gringytė (kart.).
07:00 Neribotos žmogaus galimybės
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
(kart.).
08:20 Į sveikatą! Sveiko gyvenimo
būdo laida. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 „Lietuvos kolumbai“.
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
14:20 Gamtos akcijos (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2
16:30 Laba diena, (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Dirigento Sauliaus
Sondeckio 90-osioms gimimo
metinėms.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Lietuvių kino klasika. Marius.
Vaidybinis filmas N-7.
22:35 Anapus čia ir dabar.
23:25 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Stebuklingas žiedas”. (kart.)
06:55 “Jonvabalis”. (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.) N-7
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
10:55 “Meilės spynos” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Noriu būti drąsus”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilė iš pirmo žvilgsnio”
N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (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” (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” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Visu greičiu pirmyn” N-7
22:50 “Rezidentas” N-14
23:50 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Kaimo akademija.
07.20 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „Ant bangos“. N-7.
10.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.10 „Širdies plakimas“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 „Verslo genas“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
(kart.).
08:20 Garsiau. Muzikinė laida.
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
13:55 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
14:25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:55 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
16:10 Detektyvė Miretė
16:20 Aviukas Šonas 5
16:30 Laba diena, (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:20 Kiotas. Romantiška pažintis
su nacionalinėmis vertybėmis.
Nuostabus reginys. Didinga
Nandzendži šventykla pavasarį
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Idealus
miestas N-14
23:15 Tolimųjų Rytų griausmas.
00:45 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Noriu būti drąsus” (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 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Meilė iš pirmo žvilgsnio”
N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Jauniausias lietutis”.
20:15 “Mama”.
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Prieš vidurnaktį” N-14
23:10 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:10 “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” (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” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Vitorijos
“Baskonia”.
00:00 “Įkalintos po vandeniu” N-7
(kart.)
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Gyvenimo sparnai. N-7.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Nuoga tiesa. Debatų laida.
N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.20 „Ant bangos“. N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Adomo obuolys“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Jokas.
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Planeta Žemė 2
12:55 Misija „Galapagai“
13:50 Džesika Flečer 4 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
22:40 Antikvariato paslaptys 8.
Žmogžudystė ir paplūdimys N-7
00:10 Krydas: gimęs kovoti N-14
(kart.).
06:20 Dienos programa.
06:25 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:50 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:15 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:40 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:05 Kung Fu Triušis
09:50 Tomas ir Džeris lobių saloje
11:15 Karališkasis Sofijos ir

Rouzės nuotykis
12:55 Kas aš esu? N-7
15:25 Bėgimas džiunglėse N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Vaiduoklių medžiotojai N-7
21:50 Prekybos centro kietuolis.
Las Vegas N-7
23:45 Pabrolių nuoma S
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E. (k)
N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”.
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 “Druska brangesnė už
auksą”
13:50 “Draugės - priešės” 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 “Ilgai ir laimingai: Pelenės
istorija” N-7
22:00 “Vanduo drambliams” N-7
00:25 “Bėgantis labirintu 2” N-14
(kart.)
06:15 “Didžiojo sprogimo teorija”

(k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas. 2018 m.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Rykliai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7
16:30 Raudona linija. N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija Rytas.
19:30 Dainuok mano dainą.
21:35 Greitojo reagavimo būrys.
Ugnies audra N14
23:25 Apokalipsės pranašai N14
01:10 “Kortų namelis” (k) N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą” (k)
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:35 “Būrėja” (k)
11:45 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:45 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Modus” N14.
23:00 “Begėdis” S
01:10 Artėjant prie nežinomybės
(k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo!
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07:30 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
08:00 Misija: Vilnija.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Už kadro.
11:30 Mokslo sriuba.
11:55 Laimis Vilkončius. Roko
opera „Eglė“.
13:40 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk...“
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro.
17:20 Stilius.
18:15 Daiktų istorijos.
19:00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Antanas Smetona.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Įtarimo šešėlis N-14
22:45 Olivier Messiaen. Simfonija
„Turangalila“.
00:05 Už kadro. (kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Jauniausias lietutis”.
(kart.)
11:15 “Mama”. (kart.)
11:25 “Jonvabalis” (kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)

11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (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 “Džeimio ir Džimio maisto
kovos klubas”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Sumaištis”.
20:15 “Tai bent tigras”.
20:25 “Jonvabalis”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Realus įkaltis. Seno namo
paslaptis” N-14
22:50 “Prieš vidurnaktį” N-14
(kart.)
01:00 “Šokiai!” (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Babuinas. Karaliaus pašaukimas” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Dramblys. Kalahario karalius”
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
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14
01:05 “Visu greičiu pirmyn” N-7
(kart.)

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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

KVIEČIAME Į FILMO „KAUNAS. SUGIHAROS
IR JAPONIJOS ŽENKLAI“ PERŽIŪRĄ
Spalio 19 d., penktadienį, 16 val. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre(Vilniaus g. 36) filmo „Kaunas. Sugiharos ir
Japonijos ženklai“ peržiūra. Renginys nemokamas.

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

Filmas „Kaunas. Sugiharos ir Japonijos ženklai“
Filme Kauno ryšių su Japonija puslapiai verčiami per keturias skirtingas
asmenybes prieš Antrąjį pasaulinį karą tapusias tiltais tarp dviejų šalių. Tai
– Jukičis Fukudzava, pirmasis japonas, paminėjęs ir aprašęs Kauną savo dienoraštyje, kuomet 1862 m. kartu su 36 japonų misija važiavo pro Lietuvą
traukiniu ir čia trumpam išlipo pasivaikščioti. Pirmųjų lietuviškų knygelių
apie Japoniją autorius Steponas Kairys 1905 m. buvo sužavėtas nedidelės tolimos valstybės, kuri sugebėjo nugalėti dešimteriopai didesnę Rusiją, ir kuri
įkvėpė lietuvių ryžtą siekti savo nepriklausomybės. Net kelis kartus Japoniją
aplankęs žurnalistas ir keliautojas Matas Šalčius 1929 m. ryžosi šią šalį iš
Kauno pasiekti… motociklu. Ir galiausiai diplomatas Čiunė Sugihara 1940
m. abi tautas sujungė per savo žygdarbį.
Filmo rėmėjai ir partneriai yra Tošibos tarptautinis fondas (TIFO), Global Japan Office Kaune, ProConf ir Kauno miesto savivaldybė.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

spektras
Laisvė. Opozicinės parlamentinės partijos ragina Vyriausybę
atverti žurnalistams Registrų centro duomenis. „Raginu Vyriausybę
skubos tvarka priimti sprendimą
atverti žurnalistams duomenis ir
pradėti informaciją teikti nedelsiant, taip pat visus sprendimus,
kurie darytų įtaką žiniasklaidos
darbui priimti ne vienašališkai, o
diskutuojant ir įtraukiant žurnalistų bendruomenę“, – pranešime
teigia Liberalų sąjūdžio pirmininkas ir frakcijos seniūnas Seime
Eugenijus Gentvilas. Pasak Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių
demokratų sąjungos pirmininko
Gabrieliaus Landsbergio, „suduotas smūgis ir žiniasklaidos nepriklausomumui bei laisvėms“. Jo
teigimu, siekiant sugrąžinti žurnalistams nemokamą prieigą prie Registrų centro duomenų, turėtų būti
sušauktas neeilinis Vyriausybės
posėdis. Socialdemokratų partijos
pirmininkas Gintautas Paluckas
teigė, kad šis sprendimas parodė
Vyriausybės valią dėl žodžio laisvės. „Šiandien visi demokratai,
nesvarbu, kuriai partijai priklauso,
turėtų labai rimtai į šį dalyką žiūrėti ir stoti laisvo žodžio sargybon“,
–sakė jis.
Sandėlis. Trečiadienį Lietuvos
muitinės kriminalinės tarnybos
pareigūnai Marijampolėje aptiko tabako sandėlį, čia rasta viena
tona apdoroto rūkomojo tabako už
daugiau nei 88 tūkst. eurų. Ten pat
aptikti du veikiantys tabako apdorojimo įrenginiai. Tabakas priklausė Lietuvoje registruotai įmonei,
neturinčiai licencijos verstis tabako gaminių gamyba ir didmenine
prekyba. Jos savininkai yra Lenkijos piliečiai. Muitinės kriminalinės
tarnybos Kauno skyriuje pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto
disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tai jau trečias
muitinės kriminalistų Lietuvoje
pastaraisiais mėnesiais atskleistas
tabako sandėlis. Įtariama, kad šiame, kaip ir kituose, tabako žaliava
buvo neteisėtai apdorojama, kad
vėliau galėtų būti tiekiama šešėliniams cigarečių fabrikams.
Informacija. Beveik kas penktas Rusijos gyventojas, ir vos ne
kas antras jaunuolis, nieko nežino
apie Stalino represijas, rodo vienos apklausos rezultatai, paviešinti
penktadienį Maskvoje. Remiantis
valstybinio Viešosios nuomonės
tyrimų centro (VCIOM) apklausa, 19 proc. šalies gyventojų pirmą kartą girdi apie šias represijas.
Tarp 18–24 metų respondentų taip
atsakė net 47 proc. apklaustųjų.
Tuo pat metu rezultatai liudija, jog
didžioji dauguma Rusijos gyventojų (80 proc.) girdėjo apie Stalino
represijas, o labiausiai informuoti
yra vyresni nei 60 metų respondentai (89 proc.). Daugiau nei
trečdalis apklaustųjų sakė, kad turi
represuotų giminaičių. 91 proc. šių
tyrime dalyvavusių asmenų sužinojo apie represijas savo šeimoje
iš artimųjų pasakojimų.
Vagys. Iš veisimo centro Galapagų salose buvo pavogti 123
Galapagų vėžlių jaunikliai, naujienų agentūrai AFP sakė garsiajam
Ekvadoro salynui atstovaujantis
parlamentaras. „Jie visi buvo paimti iš karto, visi 123. Tai buvo apiplėšimas“, – ketvirtadienį telefonu
sakė Washingtonas Paredesas .

Parengta pagal BNS
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Darbą savivaldybėje vertina kaip
gyvenimišką pamoką

Veneta Veršulytė Juodkalnijoje, Taros kanjone.
(Atkelta iš 1 p.)
- Praėjo daugiau nei metai,
kai išėjote iš darbo Anykščių
rajono savivaldybėje, kurioje
ėjote administracijos direktorės
pareigas. Kaip vieną iš išėjimo
priežasčių įvardijote autokratišką valdymo stilių. Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas, pakeitus
darbo aplinką? Ką gyvenime
veikiate dabar?
- Būtų galima sakyti, kad grįžau prie veiklos socialinėje srityje. Dirbu su įvairiais socialinės
srities projektais, prisidedu prie
metodikų rengimo, tyrimų atlikimo, vedu mokymus. Tenka dažnai
lankytis Lietuvos savivaldybėse,
socialines paslaugas teikiančiose
įstaigose. Per pastaruosius metus,
būdama Lietuvos socialinio darbo tarybos, kuri yra patariamasis
organas Socialinės apsaugos ir
darbo ministrui, nare, turėjau galimybę prisidėti prie nacionalinių
socialinei sričiai aktualių klausimų sprendimo.
- Ar nesigailite, kad 2015-aisiais sutikote būti savivaldybės
administracijos vadove? Jei ne
šis sprendimas dabar ramiai
vadovautumėte administracijos
Socialinės paramos skyriui, kurio vedėja buvote iki praėjusių
savivaldos rinkimų...
- Na, drįstu abejoti dėl Jūsų
vartojamo žodžio „ramiai“. Tiesą
sakant, nemanau, kad būčiau likusi savivaldybės administracijoje,
nes jau kuris laikas viduje brendo sprendimas pokyčiams. Tad
netikėtai gautas pasiūlymas tapti
administracijos vadove sutapo su
apsisprendimu gyvenimo poky-

rezonansas

Dar būdamas mero patarėju ne
kartą sakiau, kad reikia tvarkyti miesto parko takus ir tiltelius,
įrengti modernų apšvietimą, bet,
deja, jis to nenorėjo girdėti. Nors
dalis projektų - naujas „skeit“ parkas, renovuota krepšinio aikštelė,
vaikų žaidimo aikštelė (nors įranga buvo numatyta geresnė) - buvo
įgyvendinti, padedant administracijos tarnautojams.
Gaila, kad nesimato veloparko
projekto įgyvendinimo rezultatų,
nors projektas seniai parengtas.
Ko gero, bus apkaltinti projektuo-

čiams. Kad šį pasiūlymą priėmiau,
niekada nesigailėjau. Nors ir teko
susidurti su nemažai sunkumų,
visa tai priimu kaip neįkainojamą
patirtį.
- Po to, kai su kolegomis mero
patarėju Kęstučiu Indriūnu ir
savo pavaduotoju Sauliumi Rasalu išėjote iš Anykščių rajono
savivaldybės, apie savo potyrius
darbovietėje viešai papasakojote ir savo ,,Facebook“ paskyroje
– galbūt vėliau sulaukėte tokias
pat problemas, spaudimą darbe
patiriančių žmonių klausimų?
Kaip dabar vertinate šią patirtį?
- Sulaukiau daugybės žmonių
palaikymo tiek viešai, tiek privačiomis žinutėmis, žymūs anykštėnai išreiškė didelį palaikymą.
Žmonės situaciją puikiai matė, ir
tai, kas vyko vėliau ir tebevyksta
dabar, nestebina. Net ir tie, kurie
abejojo ir stebėjosi, kad tos patirtys yra tikros, netruko tuo įsitikinti kiek vėliau. Vėliau iš darbo išėję buvę kolegos vienas paskui kitą
pasakojo savo patirtis, nors viešai
mažai kas įvardijo tikrąsias išėjimo priežastis. Na, o aš visą šią patirtį vertinu tiesiog kaip tam tikrą
gyvenimo etapą, iš kurio pasiimu
daug išmoktų pamokų ateičiai.
- Kaip, Jūsų nuomone, galima išlaikyti darbo santykius
su kolegomis, darbdaviais profesionalius? Ar įstaiga, kurioje
dirbate dabar, sukuria saugesnę
emociškai darbo aplinką?
- Tikrai taip. Darbo santykiai
gali būti profesionalūs tada, kai
tiek vadovai, tiek darbuotojai, supranta daugybę dalykų apie organizacijos kultūrą. Tai, kokia aplin-

Veneta Veršulytė yra aplankiusi 25 šalis, tačiau sako, kad tai visai nedaug, nes pasaulis labai didelis.
ka bus suformuota darbo vietoje,
didele dalimi, be abejo, priklauso
nuo vadovų, jų vadovavimo stiliaus ir apskritai bendro supratimo, kas yra „sveika“ organizacinė
aplinka. Ne veltui turime posakį
„žuvis pūva nuo galvos“.
- Ar palaikote santykius su buvusiais kolegomis iš Anykščių?
Kaip manote, ar jūsų išėjimas iš
darbo ir viešas kalbėjimas apie
patirtą spaudimą turėjo poveikį
Anykščiuose įsigalėjusiai santvarkai?
- Taip, bendrauju su buvusiais
kolegomis. Kai kurie iš jų taip pat
palikę darbą savivaldybės administracijoje. Manau, kad mano,
Sauliaus ir Kęstučio išėjimas buvo
labai netikėtas daugeliui. Mano
viešas pasisakymas taip pat turėjo
paskatinti žmones nebijoti kalbėti. Didelio rezonanso šie veiksniai
nesukėlė, bet iššaukė persekiojimo veiksmų antplūdį. Kiek vėliau
atsirado drąsių vadovų, kurie taip
pat kalba ir nebijo įvardinti, kas
yra kas.
- Ar buvo sunku pradėti naują
gyvenimo etapą kitame mieste?
- Tiesą sakant, visiškai ne. Laikau save pasaulio piliete, tad tiek
keliauti, tiek dirbti keliaujant po
Lietuvos miestus man labai patinka. Be to, Anykščiuose praleidžiu
tikrai daug laiko.
- Turite planų 2019-ųjų metų
savivaldos rinkimams? Jus
kviečia partijos į sąrašus?
- Nemeluosiu, kvietimų tikrai
sulaukiu. Be to, anykštėnai skatina apie tai pagalvoti, reikšdami
savo pasitikėjimą ir palaikymą.
Tačiau, manau, kad šiems sprendimams dar neatėjo laikas.

- Ne kartą esate minėjusi, kad
mėgstate egzotiškas keliones.
Kur lankėtės pastaruoju metu?
Kokia kelionė Jums buvo pati
įspūdingiausia?
- Apie keliones galėčiau pasakoti ir pasakoti... Naujuosius metus
sutikau Havanoje, Kuboje, o visai
neseniai lankiausi Juodkalnijoje.
Net sunku išskirti, kuri kelionė
buvo pati įspūdingiausia. Galiu
paminėti nuostabiai gražią Kostą
Riką, kur laukinės gamtos grožis,
gyvūnija gali atimti žadą. Upėje stebint per 40 krokodilų kojos
pradeda drebėti tikrąja to žodžio
prasme. Apskritai, visa kostarikiečių gyvenimo filosofija man labai
priimtina. Taip pat labai patiko
Sent Liusija, nedidelė sala Karibų jūroje, kur teko įkopti į vieną
iš dviejų Pitonų kalnų. Be abejo,
ir Kuba yra ta šalis, kuri įtraukia
į savo nuostabią kultūrą. Tie dalykai, kurie žavi užsieniečius, kubiečiams nėra didelio džiaugsmo
šaltinis. Tačiau žmonės ten žavi
gebėjimu džiaugtis mažais dalykais. Šiais metais paskaičiavau
– jau aplankiau 25 šalis. Ir galiu
pasakyti, kad „tik“ 25, o pasaulis
juk toks didelis ir atviras naujiems
atradimams.
- Žmonės iš kelionių mėgsta
vežtis įvairias smulkmenas –
magnetus, sniego rutulius, apyrankes.. Ką iš kelionių parsivežate Jūs?
- Mano kelionių trofėjai – magnetai. Kitokių daiktų nekolekcionuoju, kadangi apskritai nemėgstu
prie jų prisirišti. Be to, kelionės
metu sukti galvą, kaip rasti vieną
ar kitą „laimikį“ – tikrai ne man.
Svarbiausia – gyvi įspūdžiai.

Urbanistinis nihilizmas Anykščiuose tęsiasi
tojai arba rangovai. Juk meras tai
labai moka. Visų šių projektų rengimo užmačia ir buvo tokia, kad
kuo daugiau veiklų būtų koncentruota vienoje vietoje, kad miesto bendruomenės nariai rinktųsi
su vaikais ir bendrautų. Abejoju,
ar tipis su daržais pritrauks daug
žmonių...
Urbanistiniu požiūriu, apskritai,
tam reikėjo surasti kitą vietą. Miesto plėtra, miesto vizija, pagaliau
Anykščių miesto unikalus veidas
turėtų būti derinamas su profesionalais. Miesto parkas turi reprezentuoti Anykščių miestą, tai puiki
vieta miesto šventėms ir kitokiems
renginiams, tad, mano nuomone, ji
turėtų tokia ir likti.

Kęstutis INDRIŪNAS,
architektas, buvęs Anykščių
mero patarėjas

Architektas abejo, ar tipis su daržais miesto parke pritrauks daug
žmonių.
Kęstučio INDRIŪNO nuotr.

KELIONĖ
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Pasikratymai po Lenkiją...

Didysis lenkas Mikalojus Kopernikas didžiuosius savo atradimus padarė gyvendamas Fromborke.
(Tęsinys. Pradžia ,,Anykšta“
Nr. 73)
Ten, kur palaidota šiek tiek
Mikolojaus Koperniko
Fromborkas, mažas miestukas Lenkijos šiaurėje, ant marių
kranto. Gyventojų jame tik pora
tūkstančių. Miestelio puošmena Švnč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų ir Šv. Andriejaus archikatedra bazilika, kurioje per trisdešimt
metų dirbo viena žymiausių visų
laikų lenkų asmenybių - Mikolojus
Kopernikas. Fromborke jis parašė
ir savo garsiausią veikalą ,,Apie
dangaus sferų sukimąsi“.
Iš tarybinės mokyklos laikų man buvo užsifiksavę, kad
M.Kopernikas - šviesulys, tapęs
bažnytinės sistemos auka. Tačiau,
pasirodo, nieko panašaus. Jis gerbtas ir bažnyčios valdžios vertintas.
M.Kopernikas mirė 1543 metais,
tais pačiais metais išleistas ir jo
esminis gyvenimo veikalas ,,Apie
dangaus sferų sukimąsi“, kuriame išdėstyta heliocentrinės sistemos teorija. Jos esmė, kad visatos
centras - saulė, kad žemės ir kitos
planetos sukąsi apie saulę. Istorikai ginčijasi - matė M.Kopernikas
savo knygą ar nematė. Teoriškai
- lyg ir turėjo su ja šioje žemėje
,,susitikti“, bet teigiama, kad jis
paskutinius gyvenimo mėnesius
buvo atsidūręs komoje, kurią patyrė po insulto.
Dvasininkas
M.Kopernikas
aukštų bažnytinių postų neužėmė,
tačiau turėjo geras sąlygas ,,užklasinei veiklai“ - Fromborko katedros
bokšte buvo įsirengęs observatori-

Fromborko medicinos istorijos muziejuje.

ją ir didžiulę asmeninio laiko dalį
skyrė dangaus kūnų stebėjimui.
Kaip ir daugelis viduramžių šviesuolių, M.Kopernikas buvęs neapsakomai įvairialypė asmenybė - ir
gydytojas, ir inžinierius, įrengęs
Fromborko vandentiekio sistemą,
ir ekonomistas, konsultavęs valdžią pinigų judėjimo klausimais.
Skaitinėdamas internete radau
informaciją, kad M.Kopernikui
1519-1521 metais buvo patikėtas ir
vyskupystės gynybos nuo vokiečių
ordino organizavimas, o po karo jis
buvęs ir vyriausiuoju derybininku.
M.Koperniko
heliocentrinės
sistemos teorija prieštaravo bažnytinėms dogmoms, tačiau knyga
,,Apie dangaus sferų sukimąsi“
uždrausta tik 1616 metais. Heliocentrinės sistemos teorija buvo
naudinga naujam popiežiaus kalendoriui. Grigaliaus kalendorius
pradėtas naudoti tik 1582 metais,
taigi, praėjus keliems dešimtmečiams po M.Koperniko mirties, bet
paruošiamieji darbai tęsėsi ilgai,
lenkų astronomas buvo kviečiamas į kalendoriaus kūrėjų grupę,
bet šio darbo mandagiai atsisakė.
Kita vertus, M.Kopernikui laisvės
astronominiams tyrimams suteikė
ir ... Martynas Liuteris. Bažnyčios
reformacija popiežiui buvo nepalyginamai didesnis rūpestis nei
M.Koperniko teorijos.
Beje,M.Liuteris M.Koperniką,
švelniai tariant, laikė keistuoliu...
Fromborko
arkikatedra,
M.Koperniko muziejus ir planetariumas - esminiai miesto turistiniai
objektai, bet jiems mūsų pavyko
išvengti. Kol siauru banguotu asfaltu pasiekėme pamario miestelį ir
lankėme Froborko medicinos istorijos muziejų - pagrindinis istorinis
kompleksas baigė darbą.
Kai kažkur pavėliuoji - gali pats
save tik guosti, kad nelabai ir reikėjo pamatyti tai, ko nepamatei.
Katedroje
palaidojas
M.Kopernikas... Tiksliau, palaidota šiek tiek M.Koperniko. 2005
metais, atliekant archeologinius
kasinėjimus, rasta žmonių kaulų ir
kaukolių, po DNR tyrimų nustyta,
kad viena iš rastų kaukolių bei vienas kojos kaulas - M.Koperniko.
2010 m. kaukolė ir kaulas iškilmingai palaidoti katedroje.
Nepamatėm ir Fuko švytuoklės,
bet ir be šio įrodymo tebetikiu, kad

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Žalgirio mūšyje Lietuvos ir Lenkijos jungtinė kariuomenė karių skaičiumi pranoko vokiečius. Kariuomenių dydžiai pagal interneto šaltinius gali skirtis net keletą kartų, tačiau, regis, neabejojama, kad mūsiškių buvę daugiau, bet vokiečiai
buvę geriau ginkluoti.

žemė sukasi aplink savo ašį.
Įpūdingai katedra atrodo ir iš išorės - lyg pilis galingomis gynybinėmis sienomis. Gal dėl tų katedros
sienų didybės internete galima aptikti žinių, kad M.Kopernikas turėjo nuosavą pilį. Negaliu teigti, kad
įrašai apie M.Koperniko turtus yra
nesąmonės, tačiau turiu įtarimų,
kad jam katedra, kaip nuosavybė,
kartais yra priskiriama.
Mažame jaukiame pamario
miestelyje veikia žuvų turgus, vasaromis atplaukia turistų laiveliai
iš Krynica Morska kurorto. Yra
ir viena kita kavinė. Vienoje iš jų
sėdome valgyti. Ant kavinės sienos - užrašas kirilica: matyt, rusakalbių į ją nemažai užsuka. Tačiau
padavėjai tradiciškai nekalbėjo nei
rusiškai, nei juo labiau - angliškai.
,,Aptarnaujantis personalas labai
depersyvus,“ - burbėjau meniu
ieškodamas ,,guliašovos“ sriubos.
Dukra subarė, jog keliu nepadorius
reikalavimus - Fromborkas dydžiu
- lyg mūsų Troškūnai (su Smėlynės ir Vaidlonių aglomeracija), iš
kurio iki artimiausio Panevėžio, jei
nejauti neapykantos savo automobiliui, turi kratytis kelias valandas
vidutiniu 20 km/h greičiu...

bėjo, kad radęs informacijos, įrodančios, jog Žalgirio mūšis vyko
visai kitoje vietoje nei ją paženklino lenkai.
Žalgirio mūšio vietoje lankiausi
trečią, o gal ketvirtą kartą. Didelis,
gražiai nušienautas laukas, kuriame yra paminklinių kompozicijų,
kariuomenių išsidėstymo maketai,
yra ir statinys, kuriame įrengtas
muziejus bei kino salė.
Gal tik Malborke tiek daug automobilių lietuviškais numeriais,
kiek jų Žalgirio mūšio vietoje.
Bet lenkai ir muziejinėje ekspo-

zicijoje, ir mūšio aprašymuose, ir
filme apie Žalgirio mūšį lietuvius
nuvilia. Mes esame giliai įsitikinę, kad 1410 metų liepos 15 dieną
Vytautas Didysis ir lietuviai sutriuškino vokiečių riterius. Jogaila
poteriavo, lenkai krūmuose sėdėjo,
o mes, lietuviai, šienavome vokiečius... O lenkai, aiškindami, koks
buvo Žalgirio mūšis, lietuviams
dėmesio skiria ne daugiau nei totoriams. Kažkur, matyt, užsimena
apie Vytautą ir lietuvius, bet tik
tarp kitko.
(Bus daugiau)

Žalgirio mūšį laimėjo lenkai
Lankantis šiaurės Lenkijoje vienas iš ,,būtinų“ aplankyti dalykų - Žalgirio mūšio vieta. Šventa
vieta lietuviams... Tiesa, vienas
kolega tiesiog šventvagiškai kal-

Totorių vadas Dželal ed - Dinas, Žalgirio mūšyje, anot lenkų
pateikiamos versijos, nebuvęs mažiau reikšmingas nei Vytautas
Didysis.
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Savivaldybės administracija pateikė skundą dėl laikraštyje
„Anykšta“ paviešintos klaidingos informacijos
Vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymu, Anykščių rajono
savivaldybės administracijos raštą (,,Dėl informacijos išspausdinimo“
2018-10-03 Nr. 1-SD-2825) UAB ,,Anykštos redakcija“ pripažįsta
atsakomąja nuomone.
Redakcija pripažįsta, kad rengiant laikraštį spaudai buvo padaryta
korektūros klaida - Anykščių rajono savivaldybė atsisakė tik 0,2 milijono eurų investicijos Anykščių lopšelio - darželio „Eglutė” modernizacijai, o ne 2 milijonų eurų, kaip buvome rašę rugsėjo 29 dienos 77
- ajame „Anykštos” numeryje.
Dar kartą atsiprašome dėl savo neatidumo skaitytojų ir Anykščių
rajono savivaldybės administracijos.
Ši Anykščių rajono savivaldybės administracijos parengta informacija skelbiama nemokamai.
PagarbiaiGražina Šmigelskienė,
„Anykštos“ redakcijos vyriausioji redaktorė

Anykščių rajono savivaldybės
administracija kreipėsi į Lietuvos
visuomenės informavimo etikos
komisiją dėl laikraštyje „Anykšta“ pateiktos klaidingos informacijos įvertinimo profesinės etikos
požiūriu. Šių metų rugsėjo 29 d.
(šeštadienio) laikraščio „Anykšta“
pirmame puslapyje publikuojamas
Roberto Aleksiejūno straipsnis
skaitytojus klaidinančiu pavadinimu „Atsisakė 2 milijonų paramos
vaikų lopšeliui-darželiui sutvarkyti“, kuriame pateikiama informacija apie rugsėjo 27 dieną Anykščių rajono savivaldybės tarybos
posėdyje nagrinėtą klausimą dėl

lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizacijos.
„Mums 2 milijonų niekas nežadėjo ir apie tokius pinigus nebuvo
jokios kalbos. Žinoma, labai laukiame renovacijos, nes šiandien
vaikų ir bendruomenės poreikių
pilnai patenkinti neturime galimybės“, - vertindama laikraštyje paskelbtą informaciją teigia Anykščių lopšelio darželio „Eglutė”
direktorė Jolanta Šaučiūnienė.
Informuojame rajono gyventojus,
kad Anykščių rajono savivaldybės
tarybos sprendimu laikinai atsisakoma darželio modernizacijos,
kuriai buvo skirta 174 149 Eur Eu-

ropos Sąjungos (ES) ir 15 366 Eur
valstybės biudžeto (VB) paramos.
Netrukus po publikacijos laikraštyje pasirodymo „Anykštos“
redakcija savo interneto portale,
vėliau kitame (antradienio) laikraščio numeryje trumpa žinute
atsiprašė už klaidingos informacijos pateikimą minėtame straipsnyje, pavadindama tai korektūros
klaida, nors minėtame šeštadienio
„Anykštos“ numeryje yra pateikta
ir kito asmens, t. y. šio laikraščio
redaktorės Gražinos Šmigelskienės „asmenukė“ ,,Kabinetų tuštėjimo metas‘‘, kurioje, jau nevartojant skaičių, tiesiog rašoma,
kad savivaldybė ,,atsisako dviejų
milijonų eurų paramos, kuri buvo
skirta vaikų lopšelio-darželio modernizacijai‘‘.
(Nukelta į 14 p.)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio Anykščių
rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Anykščių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo
teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, III aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono pradžia – 2018 m. spalio 29 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus
ir užsiregistravus.
Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2018 m. lapkričio 2 d. 10 val.
Parduodamo turto apžiūra – 2018 m. spalio 24–26 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedimu, į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 (dešimt) eurų. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab.
Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, audrone.savickiene@anyksciai.lt.
Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.
Administracijos direktorius 													
Audronius Gališanka
Užsak. Nr. 1019

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie
butų pirkimą Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372,
faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių butai su visais patogumais Anykščių mieste.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikia pateikti iki 2018 m. spalio 15 d.
10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje
(patalpinta 2018-10-01) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete.
										
Anykščių rajono savivaldybės informacija
Užsak.Nr.1018
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Savivaldybės administracija pateikė skundą dėl laikraštyje
„Anykšta“ paviešintos klaidingos informacijos
(Atkelta iš 13 p.)
„Abejotina, ar galima dviejose
skirtingų autorių publikacijose pateikiamą tokią pačią informaciją
vertinti kaip korektūros klaidą, todėl darytina išvada, kad ši žinomai
melaginga, tikrovės neatitinkanti
informacija pateikta sąmoningai,
galimai siekiant suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie
Savivaldybės institucijų veiklą.
Administracija nemano, kad tai
korektūros klaida dėl to, kad, jeigu
tai būtų korektūros klaida, tai būtų

įrašytas tik klaidingas skaičius, o
ne kartu su skaičiumi ir šalia einantis žodis „milijonų“ (jei buvo
suklysta įrašant skaičių, tai kito
žodžio linksnis turėjo būti „milijono“), - rašoma Anykščių rajono savivaldybės administracijos skunde
Lietuvos visuomenės informavimo
etikos komisijai.
„Pristatytas
modernizacijos
projektas yra kur kas tinkamesnis
Kauno ar Vilniaus miestų darželiams, kur mažesnėse patalpose
turi būti sutalpinta žymiai didesnis skaičius vaikų. Darbo grupės,

kuri buvo sudaryta ištirti lopšeliodarželio „Eglutė“ modernizavimo
projekto įgyvendinimo tikslingumą, išvadose teigiama, kad tvarkyti Anykščių vaikų lopšelį-darželį „Eglutė“, pasinaudojant ES ir
VB parama, pagal priemonę ekonomiškai nenaudinga, nes vien savivaldybės biudžeto lėšomis, kurios reikalingos norint įgyvendinti
projektą ir įrengti patalpas dviem
grupėms, reikėtų 342 tūkst. 879
Eur. Už šias lėšas būtų galima sutvarkyti didesnį grupių ir patalpų
plotą nei atsisakytame projekte, o

įvairūs

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos

Perka obuolius. Didesnį kiekį paima iš namų, sodo. Reikalingi obuolių
supirkėjai.
Tel. (8-618) 25497.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.

Anykščiuose valo kaminus ir pečius, mūrija kaminų galvutes ir jas
skardina. Atlieka kitus statybos
darbus.
Tel. (8-685) 10959.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą su gyvenamuoju
namu ir ūkiniais pastatais Leliūnų
km.
Tel. (8-659) 51404.
Nebrangiai žemės ūkio paskirties žemės sklypą su mišku 8,80
ha dydžio Kavarsko seniūnijoje
Šovenių kaime.
Tel. (8-683) 31490.
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-679) 38961.
Namą Anykščių mieste.
Tel. (8-647) 28694.
Anykščiuose pusę geros būklės
medinio namo.
Tel. (8-601) 43008.
3 kambarių butą Anykščių m.
Tel. (8-678) 59793.
Naują, rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Automobiliai, ž. ū. technika
Nebrangiai FORD MONDEO
(1999 m., 1,8 D, universalas, TA
iki 2019-05).
Tel. (8-675) 32101.
Traktorių T-25 su kabina (1994
m., techniškai tvarkingas, kaina
2 600 Eur), MTZ-82 UK (1995 m.,
geros buklės, kaina 5 500 Eur).
Tel. (8-641) 57036.

(iki A4 formato). Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

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.

SPAUDŽIA SULTIS

AKCIJA
5 L TIK 2 Eur

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.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Medžio pjuvenų briketus, medžio granules, lietuviškus durpių
briketus. Pristato į namus. Veža
krovinius mašina su kranu iki 10
tonų, savivarčiu iki 6 tonų.
Tel. (8-612) 93386.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Kita
Vokiečių Aviganio šuniukus, gimę
rugpjūčio 6 d. paskiepyti, nukirminti,
tėvai gero charakterio. Anykščių r.
Tel. (8-626) 53400.
8 metų darbinį arklį.
Tel. (8-671) 85336.
Bulves (0,20 Eur/kg). Šieną rulonais.
Tel. (8-678) 73465.
Bulves. 0,23 Eur/kg. Gali atvežti.
tel. (8-684) 14841.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
220-380 V grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo
aparatus, bulvių sodinamąsias,
šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000 l
plasmasines talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

dovanoja

Mažą šuniuką. Augs nedidelis.
Tel. (8-615) 47417.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 510346.

Geriausia pagalba perkant ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be jokių
rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą. Garantuojame kokybę ir
pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra “21 Amžius”.
Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

Tel. 867586867.

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

Alksnio, beržo ir klevo malkas
kaladėlėmis. Turi ir spygliuočių
sausuolių. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

Anykščių r. savivaldybės
informacija

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms

Nuoširdžiai dėkoju Vitalijui VIETKINUI, jo motinai
Paulinai VIETKINIENEI, kaimynams, giminėms,
artimiesiems visiems užjautusiems ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydint Fevrusią KALEINIKOVĄ.
Sesuo

ir dviejų grupių ugdytiniams būtų
sukuriamos išskirtinės sąlygos lyginant su kitų grupių ugdytiniais.
Laiko atžvilgiu nieko nepraradome, dar ir sutaupėme 35 tūkst.
Eur, kurių paprašė projektuotojai
už projekto pakeitimą. Šiais metais Anykščių rajono savivaldybės
biudžete numatyti 17 tūkst. 800
Eur bus panaudoti lopšelio darželio „Eglutė“ vidaus vandentiekio
tinklų rekonstravimui, kuris yra
neatidėliotinas. Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizaciją pradėsime 2019 m. Vertinant UAB

„Anykštos redakcija“ žurnalistų
publikacijas ir akcentuojant tai,
kad ta pati, tikrovės neatitinkanti
informacija pakartota dviejų žurnalistų, dviejose publikacijose,
galima teigti, kad ją vertinti kaip
korektūros ar kitą techninę klaidą
reikėtų skeptiškai. Visos išdėstytos aplinkybės leidžia manyti,
kad tekstai buvo pasirinkti sąmoningai ir kryptingai, tokiu būdu
pažeidžiant Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą,
siekiant suklaidinti skaitytojus,“
- teigia Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
A. Gališanka.

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

Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650
Eur. Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 7 d. (sekmadienį) prekiausime
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-45-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35,
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50,
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

Vištos, Vištaitės!
Spalio 9 d. (antradienį)
prekiausime Kaišiadorių raj.
paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
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.

PATIRTIS IR GARANTIJA!
PREKYBOS TINKLAS LIETUVOJE-DIRBANTIS 19 METŲ!
NESTANDARTINĖS VISŲ RŪŠIŲ DURYS !
Kokybiškai ir kruopščiai gaminame, prekiaujame ir
projektuojame pušines, eglės, ąžuolo, uosio, vidaus bei
lauko duris. Suteikiame garantiją. Nemokamos
profesionalų konsultacijos, mažos kainos, suderintos
su maksimalia kokybe! Nemokamai atvyksime ir
išmatuosime būsimą gaminį, į bet kurią kaimo vietovę.

Tel. (8-688) 75856.

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

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

2018 m. spalio 6 d.

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.

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

Nekilnojamas turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.
Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-683) 94708.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.

Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius.
Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Vieno kambario bendrabučio tipo
butą Anykščiuose.
Tel. (8-652) 35103.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.

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

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

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.   
“Kaišiadorių agrofirma” karves,
jaučius, telyčias. Sveria, greitai
paima, atsiskaito vietoje, moka
PVM.
Tel. (8-650) 13594.

siūlo darbą
Reikalingi kelio darbininkai, vamzdynų montuotojai.
Tel. (8-610) 14904.
UAB “Termoskalė” siūlo darbą
inžinieriui-konstruktoriui.
Reikalavimai:
-Techninis aukštasis išsilavinimas,
darbo įgūdžiai su „SolidWorks“ programa.
-Anglų ir rusų kalbų mokėjimas (būtina),
Siūlomas atlyginimas po bandomojo laikotarpio 1000 Eur „į rankas“
CV siųsti saulius@termo.lt
Tel. (8-614) 31225.
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UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

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

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.

Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Reikalingi
E-kategorijos
vairuotojai.
Tel. (8-686) 23411.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679)
14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3200 egz.					
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vardadieniai
šiandien
Brunonas, Budvydas, Vytenė.
spalio 7 d.

2018 m. spalio 6 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė renka aukas antrojo Anykščių bažnyčios bokšto auksavimui

Morkus, Renatas, Butrimas,
Eivina, Justina.
spalio 8 d.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Benedikta, Marcelis, Sergijus,
Daugas, Gaivilė, Brigita,
Demetras, Aina.

mėnulis

Miestas ruošės jubiliejui Auksu bokštas suspindėjo.
Baranauską prisiminę,
Skladkę darom su kaimyne.

delčia

oras

Aukas prabangu, gražu,Dievo garbei reik aukų.
Su Marcele pasitarę,
Sąskaitą mes atidarėm.

+16

Dar pakalbinsim Kaziuką Tegul šitą veiklą suka.
Kas po eurą, kas – po du,Bus Anykščiuose gražu.
Bonės čia spindės it žvaigždės
Mūsų meilė miestui skleidžias.
Prisidėt kiekvienas nori
Didesnei Anykščių šlovei.
Netgi jei pilies nebus,
Tai Anykščiai nepražus.
Grožiui nesam abejingi,Pensininkai dirbt netingi.

+10

Visų pamėgtas ir tradiciniu tapęs sporto ir laisvalaikio prekių išpardavimas vėl BABILONE!
Spalio 13-14 dienomis Babilone vyks sporto ir laisvalaikio prekių išpardavimas.
Sportas ir aktyvus laisvalaikis padeda palaikyti gerą
fizinę formą, pakelia nuotaiką ir nuskaidrina ilgus rudens
vakarus. O kad sportuoti būtų
dar lengviau ir smagiau, kad
rudeninis lietus negąsdintų patogi apranga tiesiog būtina!
Spalio 13-14 dienomis kviečiame pasinaudoti ypatingomis ir tik šį savaitgalį galiojančiomis nuolaidomis sporto
ir laisvalaikio prekių parduotuvėse Babilone!
Mėgstantiems aktyvų lais-

valaikį bet kokiu oru HIATUS
parduotuvė siūlys nuolaidas
net iki 50 procentų! Šios parduotuvės konsultantės padės
išsirinkti ir patars, kokią aprangą ir aksesuarus rinktis vėstant
orams. Kokybiškus laisvalaikio
drabužius su nuolaida įsigyti
kvies ir parduotuvė OKSALIS,
čia jūsų lauks nuo 20 procentų nuolaidos pažymėtoms prekėms.
Neįsivaizduojantys laisvalaikio aprangos be stilingų ir
kokybiškų džinsų bus laukiami

DŽINSŲ CENTRE, kur naujos
kolekcijos prekėms bus taikoma 20, o pažymėtoms prekėms
net 50 procentų nuolaidos!
Sportinę aprangą, batelius
ar krepšį galėsite išsirinkti ir
pigiau įsigyti SPORTS DIRECT, REGATTA IR PUMA
OUTLET parduotuvėse – čia
bus taikoma papildoma 20 procentų nuolaida visoms prekėms
(yra papildomų sąlygų). O iš
plataus SPORT OUT1ET asortimento prekes šio savaitgalio
metu rinktis galėsite net su 25

procentų nuolaida. HUMMEL
parduotuvė taip pat kviečia atsinaujinti ir pasinaudoti tik šį
savaitgalį galiojančiomis nuolaidomis - nuo 20 iki 50 procentų.
Sportuoti ir aktyviai leisti
laisvalaikį kviečia ir Babilone
esanti SVEIKATINĖ, šioje parduotuvėje pigiau įsigyti galėsite mankštos prekių, vidpadžių
„Energy“ ir „Viva Sneaker“ bei
kompresinių kojinių.
„Spalio 13, pirmąją sporto ir
laisvalaikio prekių išpardavimo

dieną, nuo 14 iki 15 valandos
Babilone lankysis „Lietkabelio“ komanda. Galėsite susipažinti su nauja komandos
sudėtimi, nusifotografuoti su
žaidėjais ir paklausti jų nuomonės apie išpardavimo metu
įsigytus pirkinius!“
Daugiau informacijos apie
sporto ir laisvalaikio prekių
išpardavimą rasite Babilono interneto svetainėje www.pcbabilonas.lt ir Facebook paskyroje:
www.facebook.com/babilonaspanevezys
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