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šiupinys

asmenukė

Už 9 300 Eur MB „Komu-
nikuok LT“ Anykščių rajono 
savivaldybės administracijai 
parengė komunikacijos stra-
tegiją socialiniuose tinkluose. 
Nors strategija jau parengta, 
Anykščių savivaldybė su ja su-
pažindinti  atsisako.

Šiomis dienomis savivaldybės 
feisbuko paskyroje atsiradu-
sios lentelės, greičiausiai,  yra 
naujosios strategijos vaisiai. 

Įdomiausia, kad visuomeni-
nio komitetas „Anykščių kraš-
to labui”, kurį veda Anykščių 
meras Kęstutis Tubis, savo rin-
kiminei agitacijai taip pat pa-
sirinko tokias pačias spalvas, 
panašius grafinius elementus ir 
stilistiką.

Kas galėtų paneigti galimy-
bę, kad už devynių užraktų 
slepiama savivaldybės komu-
nikacijos strategija ir visuome-
ninio komiteto strategija yra tų 
pačių kūrėjų darbas?

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

5 psl.

Koncertas. Sausio 13 dieną 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje vyks 
Šeimų Mišios. Renginyje dalyvaus 
akustinio šlovinimo grupė „Viena 
diena“. Pradžia – 11 val.

Vakansijos I. Sausio 11-ąją buvo 
paskutinė diena, kai pretendentai į 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėjus galėjo kon-
kursui pateikti dokumentus. Likus 
mažiau nei dviem valandom iki 
darbo dienos pabaigos, konkursui 
nebuvo užsiregistravęs nei vienas 
pretendentas. Nevyks ir Viešintų 
seniūno konkursas – jam registra-
vosi du asmenys, tačiau vėliau abu 
nusprendė konkurse nedalyvauti.   

Vakansijos II. Paskelbtas 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vedėjo konkur-
sas. Kol kas šiam skyriui laikinai 
vadovauja vyriausioji specialistė 
Audronė Pajarskienė. 

Rinkimai. Internetiniame pusla-
pyje manomeras.lt vykstančiuose 
geriausio šalies mero rinkimuose 
Anykščių rajono vadovas Kęstutis 
Tubis aplenkė Varėnos merą Algį 
Kašėtą. Dabar pastarasis yra pa-
skutinis, jis įvertintas vidutiniškai 
1,7 balo (penkiabalėje sistemo-
je). K.Tubis pakilo į priešpasku-
tinę vietą (1,8 balo). Trečias nuo 
galo – Klaipėdos rajono meras 
Vaclovas Dačkauskas (2 balai). 
Pirmauja Ukmergės rajono meras 
Rolandas Janickas (4,6), Kupiškio 
rajono meras Dainius Bardauskas 
bei Kauno miesto meras Visvaldas 
Matijošaitis (abu po 4,5 balo).  

Apiplėšimas. Kurklių seniūnijos 
Kurklių I kaime, Kurklių 1-oji g., 
įsibrauta į negyvenamą namą (iš-
laužtos įėjimo durys) bei į naujos 
statybos pastatą (išlaužtas plasti-
kinis langas), kuriame išmontuota 
krosnelė, tačiau niekas nepagrobta. 
Padaryta žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

VALO SNIEGĄ. Valo sniegą 
individualių namų, sodybų, įstai-
gų kiemuose, teritorijose. Nuvalo 
takus, privažiavimus. Jei reikia, 
išveža sniegą. Kreiptis tel.: (8-686) 
59473, (8-606) 11211.

Gana keista, tačiau apie pačią šią strategiją rengusią, sostinėje 
registruotą mažąją bendriją, teikiančią komunikacijos paslau-
gas, informacijos nėra nei socialiniuose tinkluose, nei internete 
– ji net neturi savo veikiančios internetinės svetainės.

Savivaldybės feisbuko strategija - paslaptis

Merui Kęstučiui Tubiui aki-
vaizdžiai patinka savivaldy-
bės feisbuke naudojamas 
komunikavimo stilius.

Gautas vienintelis pasiūlymas

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
„Anykštai“ sakė, kad paskelbus 
viešąjį pirkimą parengti savivaldy-
bės komunikacijos strategijai so-

cialiniuose tinkluose, buvo gautas 
vienintelis MB „Komunikuok LT“ 
pasiūlymas.

„Pasiūlymas atitiko visus rei-
kalavimus“, - „Anykštą“ patikino 
R.Blazarėnas.

Apie pačią komunikacijos stra-
tegiją socialiniuose tinkluose sa-

vivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas R.Blazarėnas 
nieko negalėjo pasakyti ir išgirdęs 
apie tai klausimą teištarė: „Oi, ne-
žinau nieko“ ir prasitarė, kad ko-
munikacijos strategijos rengėjai 
Anykščių rajono savivaldybės spe-
cialistams jau surengė mokymus.

Fotosesija darbo metu „apiforminta“ 
tinkamai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Trečiadienį, sausio 9-ąją, 

prieš 15 valandą, gražiai pasi-
puošę ponai ir ponios rinkosi 
į Anykščių menų inkubatorių. 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio visuomeninis komi-
tetas „Anykščių krašto labui“ 
darbo metu surengė fotosesiją, 
artėjantiems kovo 3-osios rin-
kimams. 

Iš penkiasdešimties mero są-
rašo kandidatų į rajono Tarybą 
apie dvidešimt yra savivaldy-
bės įmonių ar įstaigų bei pačios 
savivaldybės darbuotojai. 

3 psl.Prie šio stalo, pasak Alfrydo Savicko, Kęstučio Tubio komitetas 
posėdžiavo.

Visas Kęstučio Tubio komitetas 
rinkimams fotografavosi darbo 
metu, o Alfrydas Savickas – po 
darbo. 

Yra toks tarybinis anekdotas, 
kaip kareivėlis, kilęs iš šiltos bro-
liškos respublikos, siuntė mamai 
nuotrauką. Ateljė jis užlindo už de-
koracijos ir fotografui liepė sprag-
telti mygtuką: „Bus mamai siurpri-
zas. Ji žvilgt į nuotrauką, aš srykt iš 
už medžio - „mama, štai aš!“ 

„Jūsų Alfrydas!“ – į kėdę šalia 
mero klestels A.Savickas, kai rin-
kėjas išpakuos lankstinuką.  

Gražina ŠMiGelskienĖ 

Mama, štai ir aš!

„Družbą“ išleis į 
„pensiją“

2 psl.

„Anykštos“ prenumeratos lo-
terijos pagrindinio prizo - mo-
topjūklo - laimėtojas Juozas 
Žalebinas pradėjo 90-uosius 
savo gyvenimo metus.

Kompensuojami 
vaistai dabar 
kainuos mažiau

4 psl.

Aštuoniasdešim-
tmetį švenčiantis 
rašytojas
dėkojo žmonai ir 
dukrai

12 psl.

Politiko žmonos 
automobilis – 
griovyje

2 psl.



 

KONKREČIAI 2019 m. sausio 12 d.

spektras

Kad negąsdintų buhalterinės apskaitos tvarkymo pokyčiai 
– dirbkite su patikimais partneriais!
Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė 

buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 
1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato 
daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jau žinoma, kad nuo 2020 m. 
keisis veiklos buhalterinės aps-
kaitos tvarkymas dvejybine aps-
kaitos sistema. Bus pakeistos 
finansinių ataskaitų formos, sąs-
kaitų planas. Pagrindinės veiklos 
rezultatą Pelno (nuostolių) atas-
kaitoje skaičiuosime nebe pagal 

bendrosios produkcijos rodiklį, 
o atsižvelgiant į pardavimo pa-
jamas, parduotos produkcijos 
savikainą, pardavimo ir bendrą-
sias ūkio sąnaudas. Kad ūkininkų 
ūkių ir žemės ūkio verslo įmonių 
balansuose būtų atskleista paly-
ginama ir lygiavertė informacija, 

ūkininko ūkio biologinis turtas 
balanse bus klasifikuojamas į il-
galaikį ir trumpalaikį. Finansinių 
ataskaitų formose numatyta ir 
kitų pakeitimų, pagal kuriuos bus 
pakoreguotas pavyzdinis ūkinin-
ko ūkio sąskaitų planas, ir kt.

„Nors pagal naujos redakcijos 
rekomendacijas dvejybinė buhal-
terinė apskaita bus tvarkoma tik 
nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarny-
ba tai numato daryti jau nuo 2019 
m. sausio 1 d. Tad 2020 m. mūsų 

klientai tikrai išvengs rūpesčių 
dėl atsiradusių pokyčių“, – sakė 
LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus 
vadovė Zita Sinickienė.

Kviečiame savo buhalterinę aps-
kaitą patikėti profesionalams. Su-
sitikime LŽŪKT Anykščių r. biure 
ir aptarkime bendradarbiavimo ga-
limybes. 

Mus rasite Dariaus ir Girėno g. 8, 
tel.  pasiteirauti (8 381) 58 914. 

lŽūkT inf.
Užsak.nr.44

Mieli Anykščių krašto 
žmonės, sausio 13-oji 
– mūsų pergalės diena. 
Šią dieną pagerbkime 
žuvusiųjų už lietuvos 
laisvę atminimą, būkime 
vieningi ir prasmingais 
darbais prisidėkime prie 
laisvos Lietuvos ateities 
kūrimo.

Sveikiname su Laisvės 
gynėjų diena!

Lietuvos Respublikos Seimo nariai anykštėnai 
Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša

sausio 13-oji laisvės gynėjų diena.
Tai diena pažymėta istorine perga-

le, kai buvo nutraukta dešimtmečius 
trukusi sovietų okupacija.

su didele pagarba prisiminkime 
žuvusiuosius kovoje, kurie vieningai 
kovojo vedini didelio ryžto, vienybės, 
tikėjimo lietuva ir kuriems „dangaus 
angelai vainiką iš deimantų pina“ 
(Maironis).

saugokime laisvę, nepriklausomy-
bę ir savąją visų Motiną Tėvynę!

Gerbiami Anykščių krašto 
žmonės,

Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis
Administracijos direktorius Audronius Gališanka

Kavarsko seniūnijos Vesalavos 
kaime gyvenantis J.Žalebinas pa-
sakojo, kad iki šiol ūkyje naudoja 
tarybinį benzopjūklą „Družba“. 
Jaunesnės kartos žmonėms naudo-
tis „Družba“ būtų sudėtinga – tary-
binis benzopjūklas ir įnoringas, ir 
kelis kartus sunkesnis, nei šiuolai-
kiniai pjūklai.

„Žmona mirė 2016-aisiais. Da-
bar gyvename dviese su šuniuku. 
Laikraštis ir televizorius - ir pra-
mogos, ir informacijos šaltiniai“ – 
kalbėjo J.Žalebinas. Nuolat akinių 

„Družbą“ išleis į „pensiją“
„Anykštos“ prenumeratos loterijos pagrindinio prizo laimėtojas 

Juozas Žalebinas pradėjo 90-uosius savo gyvenimo metus. Žurna-
listo paklaustas, ar prenumeratos loterijoje laimėtu benzopjūklu 
„Stihl“ malkas pjaus pats, stebėjosi tokiu klausimu – aišku, pats...

Juozas Žalebinas iš Kavarsko seniūnijos Vesalavos kaimo sako, 
kad „Anykštos“ prenumeratos loterijoje jam pasisekė jau antrąjį 
kartą – prieš dvejus metus vyras laimėjo šaliką, o šį kartą pa-
grindinį prizą – benzopjūklą.

vyras nenešioja, bet skaitydamas 
laikraštį užsideda. 

Visą gyvenimą mechanizatoriu-
mi dirbęs vyras (į pensiją jis išėjo 
1989-aisiais), sako, kad „Anykštą“ 
ir jos pirmtaką „Kolektyvinį darbą“ 
skaito visus septyniasdešimt metų, 
kai laikraštis leidžiamas – nuo pat 
1948-ųjų. „Anykštą“ J.Žalebinas 
visuomet prenumeruoja, o kartais 
paskaityti dar nusiperka ir „Vakaro 
žinias“.

-AnYkŠTA

Automobilio esant slidžiam ke-
liui nesuvaldė Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio patarėjo Do-

Politiko žmonos automobilis – griovyje Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienio, sausio 11-osios dienos pavakarę, prasidėjus pū-
gai, specialiųjų tarnybų automobiliai lėkė į Kurklių pusę. Griovy-
je, šalia posūkio į Šlavėnus, ant stogo gulėjo automobilis. 

minyko Tutkaus žmona. 
Laimei, per avariją moteris ne-

nukentėjo, automobiliu ji važiavo 

viena.
Įvykio vietoje dirbo du ugniage-

sių gelbėtojų ekipažai, policija bei 
„greitosios“ komanda. Gelbėtojai 
svarstė, kokiu būdu automobilį 

Skrydis į griovį baigėsi laimingai – per avariją sužeistųjų 
nebuvo.                                                                 Autoriaus nuotr.

ištraukti iš griovio, kaip įmanoma 
mažiau jį sulaužant.  

Beje, tuoj po specialiųjų tarnybų 
automobilių Kurklių keliu prava-
žiavo ir kelininkų automobilis.

Specialiosios tarnybos skubėjo į avarijos vietą.

Teismas. Konstitucinis Teismas 
penktadienį paskelbė, kad Lietuva 
turi suteikti leidimą gyventi užsie-
niečiui vyrui, kitoje valstybėje su-
dariusiam santuoką su tos pačios 
lyties lietuviu, nors Lietuva pati 
ir neleidžia homoseksualų santuo-
kų. Anot teismo, teisės susijungti 
šeimai ribojimas tarp tos pačios 
lyties asmenų nesuderinamas su 
diskriminacijos draudimu ir nuos-
tatomis, ginančiomis žmogaus 
orumą. „(...) negali būti pateisi-
namas toks teisinis reguliavimas, 
pagal kurį vien lytinės tapatybės 
ir (ar) seksualinės orientacijos 
pagrindu būtų neleidžiama užsie-
niečiui atvykti į Lietuvą ir joje 
gyventi kartu su kitu jo šeimos 
nariu“, – rašoma nutarime.

Parama. Seimas penktadienį 
neuždraudė savivaldybių kontro-
liuojamoms įmonėms bei jų an-
trinėms bendrovėms teikti paramą 
bei labdarą. Tokio draudimo siekė 
parlamentinis Audito komitetas. 
Parlamentarai pritarė kai kurių 
„valstiečių“ siūlymui leisti to-
kioms įmonėms paramą ir labdarą 
teikti ir toliau, tačiau pagal kitas 
taisykles. Parlamentarai Povilas 
Urbšys ir „valstiečiai“ Zenonas 
Streikus bei Guoda Burokienė 
pasiūlė diferencijuoti paramai 
skiriamą tokių savivaldos įmonių 
grynojo pelno dalį – kuo daugiau 
pelno uždirbtų įmonė, tuo mažes-
nę jo procentinę dalį galėtų skir-
ti paramai, o vienam gavėjui per 
metus būtų galima skirti ne dau-
giau kaip 200 tūkst. eurų.  

Įstatymas. Seimas penktadienį 
priėmė Psichikos sveikatos prie-
žiūros įstatymą, nustatantį mini-
malios intervencijos principą – kai 
įmanoma, gydant psichikos sutri-
kimus pirmenybė turės būti teikia-
ma nemedikamentiniam gydymui. 
Už naujos redakcijos įstatymą 
penktadienį balsavo 77 Seimo 
nariai, prieš buvo trys ir susilaikė 
aštuoni parlamentarai. Numatyta, 
kad jis įsigalios nuo gegužės. Įsta-
tymo nepalaikę Seimo nariai tei-
gė, jog jis suvaržo žmogaus lais-
ves, nes suvienodinant terminus 
dėl priverstinio gydymo be teismo 
leidimo pasirinktas ilgesnis – trys 
darbo dienos. Priverstinė psichi-
kos sutrikimų turinčio paciento 
hospitalizacija bus galima ne il-
giau kaip 3 darbo dienas, tik jeigu 
iš jo elgesio matyti, kad yra reali 
grėsmė paties asmens ar aplinki-
nių sveikatai, gyvybei ar turtui.

Teisėjai. Penktadienį Seimas 
pritarė Konstitucinio Teismo tei-
sėjo Gedimino Mesonio ir Aukš-
čiausiojo Teismo pirmininko 
Rimvydo Norkaus kandidatūroms  
į Europos Sąjungos Bendrojo 
Teismo teisėjus.

Ginčas. Lenkijos prezidento 
patarėjas Krzysztofas Szczers-
kis sako tikintis, kad Lenkijos ir 
Lietuvos vyriausybėms pavyks 
išspręsti ginčą dėl prekybos kiau-
liena. Pasak jo, Lenkijos draudi-
mą įvežti kiaulieną iš Lietuvos 
regionų, paveiktų afrikinio kiau-
lių maro, reikia vertinti platesnia-
me regioniniame kontekste. „Pir-
miausia, afrikinio kiaulių maro 
problema yra svarbi tiek Lietuvai, 
tiek Lenkijai, tiek visam regionui 
(...). Tai susiję su tuo, kaip verti-
nama mėsa iš šios Europos dalies. 
Čia svarbus bendras požiūris“, – 
sakė K. Sczerskis.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Ar žiūrite, ką 
rodo Anykš-
čiuose pastaty-
tas LED lauko 
ekranas?

Juozas TUMAS:
- Ekranas, manau, reikalingas, 

tačiau nemanau, jog jis naudoja-
mas kryptingai, manau, reikėtų jį 
„padaryti“ bent jau dvikalbį, jis 
būtų labai naudingas turistams. 
Be to, ekranas juk turėtų būti ne 
tik reklamos tikslams, bet ir vi-
suomenei informuoti. Mielieji, 
turime, tai ir džiaukimės, tik iš-
mokime tuo pilnavertiškai pasi-
naudoti.

Goda APČININKOVAITĖ:
- Lauko ekranas rodo vieną ir tą 

patį. Visiškai nieko įdomaus. Kyla 
klausimas – kam jis ten iš viso pa-
statytas?

Rūta DŪDĖNIENĖ:
- Manau, kad lauko ekranas 

Anykščiuose visai nereikalingas. 
Ekrane rodomi vaizdai labai aki-
na. Be to, nėra kada į jį žiūrėti.

Fotosesija darbo metu „apiforminta“ tinkamai

(Atkelta iš 1 psl.)
Anykščių menų inkubatorius 

praturtėjo 69 eurais 51 centu

Fotosesija truko daugiau nei dvi 
valandas, todėl valdininkai trečia-
dienį į darbą negrįžo. Matyt, kad 
renginys kandidatams neprailgtų, 
Anykščių menų inkubatoriaus sa-
lėje buvo pastatyti stalai, paruošta 
kavos, padėta saldainių ir pyragai-
čių. K.Tubio visuomeninis komi-
tetas į valdiškos įstaigos patalpas 
įleistas ne už „ačiū“. Už fotosesijai 
naudotas patalpas politinė organi-
zacija Anykščių menų inkubatoriui 
susimokėjo 69 eurus ir 51 centą 
– pagal nustatytus įkainius, po 23 
eurus 17 centų už vieną valandą. 
Taigi, Anykščių menų inkubato-
riaus salę politikai nuomojosi trims 
valandoms.

Buvo akivaizdu, kad „Anykštos“ 
žurnalisto pasirodymas Anykščių 
menų inkubatoriaus salėje mero 
K.Tubio nenudžiugino, tačiau jis 
ramiu tonu paaiškino, kad vyksta 
jo vadovaujamo komiteto fotosesi-
ja. „Jūs, tikiuosi, mums netrukdy-
site?“ – griežtokai paklausė meras. 
Patikinau, kad prasidėjus fotosesi-
jai ne tik, kad nesimaivysiu ban-
dymas pralinksminti kandidatus ir 
taip sugadinti nuotraukas, bet ir, 
apskritai, išeisiu iš salės...   

O Alfrydas Savickas dirbo...

Kitą dieną po fotosesijos, ke-
tvirtadienį, paskambinome UAB 
Anykščių komunalinis ūkis dir-
bančiam, Anykščių rajono tary-
bos nariui Alfrydui Savickui. Pa-
klausėme, kaip čia įvyko, kad jis 
– uolus tautos tarnas, darbo metu 
užsiėmė ne darbu, o pasiruošimu 
rinkimams. „Mes fotografavomės 
po darbo. Galite patikrinti – 17 
valandą 15 minučių“ – tikino po-
litikas. „Aš su jumis Menų inku-
batoriaus salėje sveikinausi 15 
valandą“ – priminiau A.Savickui. 
„Na, tai kas?“ -  atsakė politikas. 
„Išeiname ir važiuojame, ir nesi-
slapstome.  Ir pas mus važiuoja ir 
švenčia. Iš Birštono savivaldybės 
buvo visai dienai atvažiavę“ – jog 
darbo metu nedirbti yra nieko blo-
go, aiškino rajono Tarybos narys, 

į kurią jis išrinktas pagal Darbo 
partijos sąrašą. Tačiau, vėliau jis 
kalbėdamas su „Anykšta“ dar kar-
tą pakeitė taktiką. „Kaip Tarybos 
narys aš turėjau ir kitų klausimų. 
Sprendėme įvairius klausimus, 
buvo Tarybos nariai Donatas Tus-
ka, Arvidas Pajuodis. Kalba buvo 
visai kita, ir dėl Vikonių skundo 
kalba buvo“ – pasakojo politikas. 
„Anykštai“ lankantis Menų inku-
batoriuje, K.Tubio komiteto nariai 
vaikščiojo po salę, joje jau buvo 
fotografas Rokas Bužinskas, beje, 
dirbantis VšĮ „Sveikatos oazė“, 
kurios dalininku yra Anykščių 
savivaldybė. A.Savicko perklau-
siau, kaip vyko veiksmas nuo 15 
valandos iki 17 val. 15 min., jei 
komiteto nariai nesifotografavo iki 
darbo dienos pabaigos, tai ką jie 
veikė – daugiau nei dvi valandas 
vaikščiojo po salę? O gal susėdo 
ir buvo surengtas posėdis, kuriam 
kažkas pirmininkavo? „Įdomiai čia 
klausiate... Pats matėte, kad buvo 
stalai“ – paaiškino A.Savickas.

O planavo svarstyti biudžetą

Pagal pirmadienį, sausio 7-ąją, 
savivaldybės internetiniame pus-
lapyje skelbtą rajono vadovų sa-
vaitės darbotvarkę, Anykščių ra-
jono meras K.Tubis bei taip pat 
fotosesijoje dalyvavę savivaldybės 
administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka ir jo pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas trečiadienį, 
sausio 9-ąją, nuo 13 valandos ke-
tino svarstyti 2019 metų Anykščių 
rajono biudžeto projektą. Apie ra-
jono vadovų dalyvavimą renginy-
je Anykščių menų inkubatoriuje, 
kuriame, anot A.Savicko, svarstyti 
įvairūs svarbūs klausimai – darbo-
tvarkėje pranešta nebuvo. 

Savivaldybės administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka ke-
tvirtadienį dieną atsiliepęs į žurna-
listo skambuti ir išgirdęs klausimą 
apie fotosesiją, sakė negalįs kalbėti 
ir vargu ar iki darbo dienos pabai-
gos ras laiko atsakyti į žurnalisto 
klausimą. (Kai tuo tarpu trečiadie-
nį dvi valandas darbo laiko skyrė 
fotosesijai). Vis dėlto, jau po 17 
valandos, A.Gališanka žurnalistui 
perskambino pats.

Iki tol pasikalbėjome su pačiu 
meru K.Tubiu. Jis aiškino, kad 
administracijos vadovai turės pa-
sižymėti darbo grafike, kad tre-
čiadienį dvi valandas nedirbo, 
gydytojai – darbo grafiką su savo 
įstaigų vadovais susiderino iš anks-
to, o kiti biudžetininkai – taip pat 
turėjo susitarti su savo tiesioginiais 
darbdaviais. Merui persakėme, 
jog A.Savickas lyg ir nesiruošia 
atidirbti už fotosesijoje praleistą 
laiką. „Visi atidirbs. Ir A.Savickas. 
Jis dar ir su kaupu“ – regis, ben-
dražygio „vyniojimasis“ mero ne-
pradžiugino.

Ar ir kitoms politinėms jėgoms 
priklausantiems valdininkams nuo 
šiol darbo metu bus galima užsi-
imti rinkiminės kampanijos veikla, 
paklausėme mero K.Tubio? Meras 
į šį klausimą tiesaus atsakymo iš-
vengė. „Tiesioginiai vadovai de-
rina. Jei su vadovais nesuderina. 
Nepranešęs išvažiuoja... Turi būti 
nustatyta veikla“ – greičiau, jog 
kitiems politikuoti darbo metu ne-
galima, nei galima sakė meras.                    

Susitvarkė...

Žurnalistui perskambinęs Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorius A.Gališanka tikino, kad 
už fotosesiją jis ir jo pavaduotojas 
atidirbs kitą savaitę ir tos papildo-
mos darbo valandos bus nurodytos 
administracijos vadovų darbotvar-
kėje. „Ką, jūs galvojate, kad mes 
nesugebėsime susitvarkyti savo 
darbo laiko, kai kitus kontroliuoja-
me?“ – ramus buvo A.Gališanka. 

Mintį apie „susitvarkymą“ susti-
prino ir savivaldybės administraci-
jos Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė, K.Tubio kandidatų są-
rašo narė ir fotosesijos dalyvė Ni-
jolė Pranckevičienė. Ji „Anykštai“ 
teigė, jog pagal darbo tabelį trečia-
dienį nuo 15 iki 17 valandos nedir-
bo ir „prafotografuotas“ valandas 
atidirbs kitomis dienomis. 

Anykščių menų inkubatoriaus 
direktorės Daivos Perevičienės 
teigimu, vaišėmis rūpinosi pats 
K.Tubio komitetas. Menų inku-
batorius, pasak jos, politikams tik 
suteikė patalpas ir išrašė sąskaitą 
už jų nuomą.  

Anykščių rajono mero patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas bei Anykščių kultūros centro reži-
sierius Jonas Buziliauskas buvo iš mažumos 
K.Tubio komandos narių, kuri mielai pozavo 
„Anykštai“.

Alfrydas Savickas (kairėje) teigė, kad kartu su ki-
tais K.Tubio komiteto nariais fotografavosi jau po 
darbo. Pasak A.Savicko, nuo 15 val. iki 17 val. 15 
min. jis ir kiti politikai Anykščių menų inkubato-
riuje sprendė svarbius rajonui klausimus.

Kaip saugote architektų ar 
skulptorių autorinius darbus? 

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius, 
apie už mokesčių mokėtojų lė-
šas sukurtos komunikacijos 
strategijos neviešinimą:  

„Sukurta strategija yra Savival-
dybei skirtas dokumentas, kurio 
pagrindu bus komunikuojama in-
formacija visuomenei. Jos turinys 
yra paslaugos teikėjo autorinis 
darbas, todėl gali būti viešinamas 
tik gavus tiekėjo sutikimą“.

Kaip kitaip? Antrojo dublio 
gali nebūti...

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas ir politikas, apie Anykščių 
rajono valdžios viešinimosi 
strategiją:

„Neabejoju, kad mūsų valdžios 
atstovus matysim dažniau ir tei-
giamesnėje šviesoje – tuo  nea-
bejoju, meras su pataikūnais to ir 
siekia“.

Dar stokojama kalnų ir bent 
mažos jūros

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie savivaldybės žingsnius 
į priekį: 

„Žingsniams į priekį labai ken-
kia „užsiciklinimas“ ties turizmo 
sritimi, kur, mano manymu, sto-
kojama išmanios vadybos ir suba-
lansuotos kainodaros“.

Aptarėte kaklaraiščių madą?

Alfrydas SAVICKAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis dar-
buotojas, apie fotosesiją darbo 
metu: 

„Kaip Tarybos narys aš turė-
jau ir kitų klausimų. Sprendėme 
įvairius klausimus, buvo Tarybos 
nariai Donatas Tuska, Arvidas Pa-
juodis“.

Kai taps vicemeru 

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie A.Savicko „ki-
tus klausimus“ per fotosesiją:  

„Visi atidirbs. Ir A.Savickas. Jis 
dar ir su kaupu“.

Na, baikit, neabejojome, kad 
susitvarkysite...

Audronius GALIŠANKA, 
apie darbo laiko „susitvarky-
mą“:

„Ką, jūs galvojate, kad mes 
nesugebėsime susitvarkyti savo 
darbo laiko, kai kitus kontroliuo-
jame?“

Bet būna situacijų ir kai galite...

Valdas PALIONIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato Re-
agavimo skyriaus viršininkas, 
kalbėdamas apie kelių priežiūrą, 
teisino kelininkus: 

„Mūsų darbe taip pat būna situ-
acijų, kai negalime į visus įvykius 
sureaguoti tuo pat metu“.
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SVEIKATOS ABC

„Ar žinai, kad? Anykščių 
kraštas pakankamai patraukli 
teritorija šalies gyventojams, 
nes į Anykščių r.sav. teritoriją 
per 2017 m. atvyko daugiausiai 
gyventojų (daugiau gyventojų 
atvyko tik į Pasvalio r.sav.) 
2012-2017 m. gimusių skai-
čius, tenkantis 1000 gyventojų, 
išaugo 5,4 proc.“ – Anykščių 
savivaldybės feisbuko paskyroje 
parašė jaunasis Gebelsas. 

jaunasis Gebelsas mane, 
pagal išsilavinimą geografą 
(demografija yra geografijos 
sudedamoji dalis), pradžioje 
suerzino, bet kai geriau įsiskai-
čiau į žinutės formuluotę, jam 
pajutau pagarbą. Gudrus ir 
nachališkas jaunasis Gebelsas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

nors labiau nachališkas, nei 
gudrus...

Pirmoji žinutės dalis suponuo-
ja mintį, kad Anykščių rajone 
padaugėjo gyventojų. Gyventojų 
skaičius Anykščių rajone nuolat 
mažėja, tai aišku ir be lietuvos 
statistikos departamento, plika 
akimi matyti. Lietuvos statisti-
kos departamento duomenimis, 
2016 m. sausio 1 dieną Anykščių 
rajone gyveno 25 409, 2017 m. 
sausio 1 dieną - 24 455, 2018 
m. sausio 1 
d. - 23 866 
žmonės.

Išvyksta iš 
Anykščių ra-
jono kiekvie-
nais metais 
gerokai 
daugiau, nei 
į jį atvyksta, 
miršta – gero-
kai daugiau, 
nei gimsta. stabiliai, tvarkingai 
traukiamės. nykstam. 

Demografiją narstant įvairiais 
pjūviais – mūsų rajonas yra 
vienas iš neperspektyviausių 
lietuvoje. Ar tu gimstamumą, ar 
migraciją, ar medianinį gyven-
tojų amžių skaičiuosi... 

Visi demografiniai skaičiai 
tarpusavyje siejasi. Anykščių 
rajono gyventojų medianinis 
amžius – 50 metų. Šis skaičius 
reiškia, kad lygiai tiek pat 

gyventojų mūsų rajone yra iki 
50 metų amžiaus, ir per 50 metų 
amžiaus. Man, V.Šmigelskui, 
dabar 47-eri ir aš objektyviai 
save galiu, net privalau, priskirti 
prie Anykščių jaunimo. 

Pagal medianinį gyventojų 
amžių, už Anykščius vyresnė 
tik Visagino savivaldybė, o 
Birštonas ir ignalina – mūsų 
bendraamžės. kitose šalies savi-
valdybėse gyvena kiek jaunesni 
žmonės. 

„Ar žinai, 
kad? Anykš-
čių kraštas 
pakankamai 
patraukli te-
ritorija šalies 
gyventojams, 
nes į Anykščių 
r.sav. terito-
riją per 2017 
m. atvyko 
daugiausiai 

gyventojų (daugiau gyventojų 
atvyko tik į Pasvalio r.sav.)“ 
– kelintą kartą skaitydamas 
šį klausimą-teiginį bandžiau 
suprasti, kur jaunasis Gebelsas 
paslėpė šunį. Gal čia ne apie 
gyventojus, o apie turistus? 
Bet prie ko tada Pasvalys? jei 
savivaldybės „piarščikas“ kal-
bėtų apie turistus, tai lygintųsi 
su Palanga, Druskininkais ar 
bent kokiu Birštonu. kapsty-
damasis po duomenų bazes, 

Pasvalį ėmiau naudoti kaip 
savotišką slaptažodį. Pasirodo, 
2017 metais oficialiai į Pasvalio 
rajoną atvyko 677 gyventojai, o į 
Anykščių rajoną – 663. skaičiai 
žiauriai dideli ir žiauriai gražūs. 
Deja, bet jaunojo Gebelso for-
muluotė kiek netiksli – į daugelį 
kitų lietuvos savivaldybių atvyko 
gerokai daugiau gyventojų, nei 
į Pasvalį ir Anykščius, o į kai 
kurias ir daugiau, nei į abu 
šiuos rajonus kartu sudėjus. Bet 
problema ne šis jaunojo Gebelso 
melas, problema, jog ir iš gra-
žuolio Pasvalio, ir ne ką mažiau 
gražių Anykščių išvažiavo gero-
kai daugiau žmonių, nei į juos 
atvažiavo. ir taip ne tik 2017-
aisiais. Taip buvo ir ankstesniais 
metais, ir ne tik prie kęstučio 
Tubio, bet ir prie kitų merų.

kaip jaunasis Gebelsas gims-
tamumą 5,4 proc. išaugino, dar 
sudėtingiau išsiaiškinti. 2017 
metais Anykščių rajone gimė 
168 vaikai, kol kas tai mažiau-
sias skaičius Anykščių rajono 
gyvavimo istorijoje (palyginimui 
– 2013 m. rajone gimė 213, 2014 
m. – 210 vaikų). Prelimina-
riais duomenimis, 2018-aisiais 
vaikų Anykščių rajone gimė dar 
mažiau... Bus dar vienas naujas 
antirekordas. Už absoliutaus 
gimusių vaikų skaičiaus per-
skaičiavimą „1000 gyventojų“ 
jaunąjį Gebelsą turiu dar kartą 

pagirti. Mat tingiu lyginti ir per-
skaičiuoti, juolab, kad mirusių 
skaičiaus kaitą Anykščių rajone 
„piarščikams“ derėtų pateikti 
ne procentais, o absoliučiais 
skaičiais. Pernai Anykščių 
rajone mirė 469 žmonės, 2017 
metais – 491 (gimė 168), 2013 
m. – 516. jaučiat, kaip mažėja 
mirtingumas? k.Tubis, Alfry-
das savickas, o ypač Donaldas 
Vaičiūnas anykštėnus pavertė il-
gaamžiais, beveik nemirtingais. 

kaip didis geografas (beveik 
toks pats didis kaip ir rašytojas) 
galiu teigti, kad mirštančiųjų, 
kaip ir gimstančiųjų, skaičius 
Anykščių rajone (kaip, beje, ir 
Pasvalio) ateityje tik mažės, mat 
nyksta ne tik potencialių mamų, 
bet ir potencialių „nabašnikų“ 
skaičius. Žinia, Antarktidoje, 
nedaug kas iš vietinių žmonių 
miršta ir gimdo...

P.s.Vargu ar jaunasis savival-
dybės Gebelsas savo atžaloms 
duos vardus iš tos pačios T 
raidės... nors kas žino, kartais 
durni viešieji ryšiai būna ge-
riausiu keliu į pergalę. 

P.P.s. komunikacijos strategi-
ją socialiniuose tinkluose Anykš-
čių savivaldybės administracijai 
už 9 tūkts. 300 eurų parengė 
mažoji bendrija „komunikuok 
lT“. kažin, Pasvalio komunika-
cijos strategiją taip pat kūrė ši 
bendrija?  

...„Bet problema ne šis jau-
nojo Gebelso melas, proble-
ma, jog ir iš gražuolio Pas-
valio, ir ne ką mažiau gražių 
Anykščių išvažiavo gerokai 
daugiau žmonių, nei į juos 
atvažiavo“...

Paklausta, ar įsigaliojusio naujo-
jo Kompensuojamų vaistų kainyno 
pasikeitimus realiai pajus vaistus 
perkantys žmonės, Anykščių PSPC 
direktorė S. Steniulienė sakė, kad 
kompensuojamieji vaistai turėtų 
atpigti.

„Manau, kad pacientam nuo to 
bus tik geriau. Šis kainynas pasipil-

Kompensuojami vaistai dabar 
kainuos mažiau Daiva GOŠTAUTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Sausio 7-ąją įsigaliojo naujas Kompensuojamųjų vaistų kainy-
nas. Jis papildytas 138 prekinių vaistų pavadinimais, taigi jame iš 
viso yra įrašyti net 1 835 vaistai. 

Pasak Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
direktorės Sonatos Steniulienės, šie pakeitimai pacientams yra 
naudingi – yra galimybė rinktis iš didesnio vaistų spektro bei įsi-
gyti medikamentų mažesnėmis kainomis.

do vaistais, skirtais kardiologinių, 
onkologinių, širdies ritmo sutriki-
mų gydymui, skausmą malšinan-
čiais bei antivirusiniais vaistiniais 
preparatais. Širdies ir kraujagyslių 
sistemą veikiantys vaistai turėtų at-
pigti, o šie susirgimai dominuoja ir 
Anykščių rajone, ir visoje Lietuvo-
je. Todėl, tai ypač aktualu minėtais 

susirgimais sergantiems pacien-
tams, - mano S. Steniulienė.

Anykščių (PSPC) direktorė 
mano, kad naujoji kompensuoja-
mųjų vaistų skyrimo tvarka bus 
palanki pacientams. 

„Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
skelbia, kad pacientų priemokos 
už kompensuojamus vaistus aki-
vaizdžiai mažės, todėl pacientai 
tikrai turėtų sutaupyti pinigų, ski-
riamų medikams įsigyti. O kaip 
žinia, minėtomis ligomis sergantys 
žmonės vaistams išleidžia tikrai 
nemažas sumas pinigų“, - sako S. 
Steniulienė. 

Valstybinės ligonių kasos speci-
alistai atkreipia dėmesį, kad visi į 
naująjį kainyną įrašyti kompensuo-
jamieji širdies ir kraujagyslių siste-
mą veikiantys vaistiniai preparatai 
pacientams gerokai atpigo. Taip at-
sitiko todėl, kad nuo šių metų pra-
džios padidintas tokių vaistų kom-
pensavimo lygmuo iki 100 proc. 
bazinės kainos. Tai vaistai skirti 
hipertenzinėms ligoms, miokardo 
bei smegenų infarktui, krūtinės an-
ginai, širdies veiklos nepakanka-
mumui, širdies ritmo sutrikimams 
ir kitoms ligoms gydyti. Skaičiuo-
jama, kad įvestos naujovės dėka 
daugiau nei 700 tūkstančių Lietu-
vos pacientų per metus sutaupys 
apie 4,5 mln. eurų.

Siekiant užtikrinti nenutrūksta-
mą pacientų gydymą, šįkart dalis 
vaistų – 257 – nors jie ir neatitinka 
paciento priemokai taikomų rei-
kalavimų, buvo palikti kainyne. 
Šie vaistiniai preparatai laikomi 
būtinaisiais ir jų negalima pakeisti 
kitais. Daugiausia tai vieno gamin-
tojo vaistai, biologiniai ir panašaus 
terapinio poveikio vaistai. Tarp jų 
– ir 7 sudėtiniai vaistiniai prepara-
tai, kurių negalima pakeisti atski-

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė 
Sonata Steniulienė teigiamai vertina naująjį Kompensuojamųjų 
vaistų kainyną. Pasak jos, šis kainynas padės žmonėms sutaupy-
ti bent šiek tiek pinigų, skiriamų medikamentams įsigyti. 

rais medikamentais.
VLK primena, kad priemoka 

už daugumos kompensuojamųjų 
vaistų vieną pakuotę negali viršyti  
4,11 eurų, kai vaistas kompensuo-
jamas 100 procentų bazinės kainos. 
Didesnė priemoka galima tik tokiu 
atveju, jei vaistą gamina vieninte-
lis gamintojas ir jo preparatas yra 
nepakeičiamas arba, jei gamintojas 
nesutiko mažinti Lietuvai taiko-
mos vaisto kainos.

 Ligonių kasų specialistai at-
kreipia dėmesį, kad išrašydamas 
receptą gydytojas gali nurodyti 
tik vaisto veikliąją medžiagą, bet 
ne konkretų vaisto prekinį pava-
dinimą. Tuo tarpu vaistininkas 
kiekvienam pacientui privalo mo-
nitoriuje parodyti visus turimus 
tos pačios veikliosios medžiagos 
skirtingų gamintojų kompensuo-
jamuosius vaistus, kiekvieno jų 
kainas ir priemokas. Taip pat, jis 
turi pirmiausia pasiūlyti įsigyti tą 
kompensuojamąjį vaistą, kuriam 
taikoma mažiausia priemoka. O 
jei reikiamo vaisto su mažiausia 
priemoka, vaistinė tądien neturi, 
vaistininkas jį privalo užsakyti ir 
pristatyti į vaistinę mieste per 2, o 
kaime per 4 dienas.

Ši tvarka pacientų vertinama 
nevienareikšmiškai. Vieni žmonės 
yra įsitikinę, kad galiojusi tvarka, 
kada gydytojas išrašydavo receptą, 
nurodydamas tikslų vaisto pava-
dinimą, o ne veikliąją medžiagą, 
buvo geresnė, nes žmogui būdavo 
„ramiau“, kad nusipirks tikrai rei-
kiamą vaistą. Kai pačiam pacientui 
reikia išsirinkti vaisto gamintoją, 
dažnai baiminamasi, kad pasirin-
kęs pigiausią vaistą, jis gali pra-
šauti pro šalį.

Vienoje Anykščių vaistinėje dir-
banti vaistininkė sakė, kad žmonės 

turėtų pasitikėti gydytojais: „Už-
tenka, kad gydytojas nurodo tik 
veikliąją medžiagą. Bent jau aš pa-
cientams siūlau rinktis pigiausiai 
kainuojančius vaistus – jie tikrai 
nėra blogesni už kartais net per 
pusę brangiau kainuojančius medi-
kamentus. Bet būna įvairiai – kar-
tais žmonės, bijodami nusipirkti 
„bet ką“, renkasi patį brangiausią 
preparatą. Tai žmogaus pasirinki-
mo teisė“ – kalbėjo vaistininkė. 

Lietuvoje Kompensuojamųjų 
vaistų kainynas sudarinėjamas ke-
turis kartus per metus. Tokiu būdu 
siekiama mažinti kompensuojamų-
jų vaistų kainas ir pacientų moka-
mas priemokas už juos.

Edvardui KAMINSKUI

Nuoširdžiai Jus užjaučiame 
dėl brolio Rimo mirties.

L. Valienė, L. Rudzinskienė, 
G. Kapšys, L. ir P. Grilauskai

užjaučia
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Socialiniuose tinkluose 
„medžios“ investuotojus

Anykščių rajono savivaldybės 
viešųjų pirkimų sąlygose buvo 
nurodoma, kad 12 mėnesių tru-
kmės Anykščių rajono savival-
dybės komunikacijos strategijos 
socialiniuose tinkluose tikslas – 
viešinti Anykščių rajono savival-
dybės veiklą ir sprendimus. Prieš 
kurdama komunikacijos strategiją 
socialiniuose tinkluose, MB „Ko-
munikuok LT“ gavo Anykščių ra-
jono savivaldybės nurodymą, ko-
munikacijos strategiją orientuoti 
į Anykščių rajono gyventojus, 
verslo subjektus, potencialius in-
vestuotojus ir į rajoną poilsio bei 
turizmo tikslais atvykstančius Lie-
tuvos gyventojus. Komunikacijos 
strategija apima visas Anykščių 
rajono savivaldybės kuruojamas 
sritis: kultūrą, turizmą, verslą, 
švietimą ir kt.

Su redakcija komunikavo 
A.P.

Kadangi Anykščių rajono savi-
valdybė dar tik mokosi komuni-
kuoti, o Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojui R.Blazarėnui šia 
tema tai daryti sekėsi sunkiai, 
eilę klausimų apie komunikacijos 
strategiją socialiniuose tinkluose 

pateikėme Anykščių rajono savi-
valdybės administracijai raštu.

Iš Anykščių rajono savivaldy-
bės „Anykštą“ pasiekė savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
Audroniaus Gališankos atsaky-
mas. Prie elektroninio laiško buvo 
prikabintas failas „A.P. atsakymas 
Anykštai“. Sprendžiant iš to, kad 
su komunikacija Anykščių savi-
valdybėje daugiausiai reikalų turi 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyrius, padarėme išvadą, 
kad A.P. greičiausiai yra laikinoji 
šio skyriaus vedėja Audronė Pa-
jarskienė.

„Atsakome į Jūsų pateiktus 
klausimus ir informuojame, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos užsakymu yra 
rengiama Anykščių rajono komu-
nikacijos socialiniuose tinkluo-
se strategija. Rengėjų paprašyta 
įvertinti Anykščių rajono savi-
valdybės ir 
savivaldybės 
i n s t i t u c i j ų 
komunikaci-
jos situaciją 
socialiniuose 
tinkluose, pa-
teikti siūly-
mus, pravesti 
mokymus ir 
konsultacijas 
a t i t i n k a m ą 
informaciją teikiantiems įstaigų 
ar įmonių atstovams. Šio užsa-
kymo tikslas – kuo efektyviau ir 

informatyviau pateikti visuome-
nei reikalingą informaciją apie 
įvairių savivaldybės administra-
cijai pavaldžių institucijų veiklą. 
Numatyti rezultatai – sklandžios 
komunikacijos palaikymas. Idėja 
– tobulinti informacijos sklaidą 
visuomenei. Kryptis – visuo-
menė. Sprendimai – artimiausiu 
metu numatyti komunikacijos 
strategijos rengėjų susitikimai 
(mokymai ir konsultacijos) su 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos ir pavaldžių ins-
titucijų atstovais, atsakingais už 
informacijos sklaidą“, - gana abs-
trakčiai atsakymus apie Anykščių 
rajono savivaldybės komunikaci-
jos strategiją socialiniuose tin-
kluose pateikė mįslingoji A.P.

Į viešuosius pirkimus atvedė 
Anykščių grožis

Anykščių rajono savivaldybei 
komunikacijos strategiją socia-
liniuose tinkluose parengusi MB 

„Komuni -
kuok LT“ 
yra regis-
truota 2017 
metais Vil-
niuje. Šios 
m a ž o s i o s 
b e n d r i j o s 
direktorius 
yra prieš 
porą metų 
žurnalistiką 

Vilniaus universitete baigęs Albi-
nas Keturka. Ne pilnus metus po 
studijų jis dirbo valstybės tarny-
boje, o vėliau įkūrė MB „Komu-
nikuok LT“. Moteriškų žurnalų 
skaitytojams šis vyras turėtų būti 
žinomas, mat jis yra vedęs muzi-
kos grupės „4 Roses“ narę Eglę 
Čepaitę.

„Anykštai“ susisiekus su MB 
„Komunikuok LT“ direktoriumi 
A.Keturka, iš pradžių pokalbis 
vyko telefonu, tačiau po kelių 
žurnalisto klausimų šis panoro 
bendrauti elektroniniu paštu.

„Gražus kraštas. Dauguma tur-
būt turi sąsajų su kraštu, gyven-
dami Lietuvoje“, - paklaustas, 
kas paskatino dalyvauti Anykščių 
rajono savivaldybės paskelbtame 
viešajame pirkime rengti komu-
nikacijos strategiją socialiniuose 
tinkluose, prisipažino A.Keturka.

Nusistebėjus, kad MB „Ko-
munikuok LT“, kuri patarinėja 
komunikacijos klausimais, pati 
yra sunkiai surandama interne-
to platybėse, A.Keturka aiškino: 

„Nebūtinai reikia turėti feisbuką.
Turime asmenines paskyras. O 
internetinę svetainę turime, tik ji 
šiuo metu rekonstruojama“.

Dirba neįvardijama
komanda

Toliau pokalbis su A.Keturka 
persikėlė į rašytinę formą. Ben-
dravome elektroniniu paštu.

Rekvizitai.lt skelbia, kad 2018 
06 07 keitėsi MB „Komunikuok 
LT“ juridinio asmens vadovas. 
A.Keturkos teiravomės, kas MB 
„Komunikuok LT“ vadovavo iki 
tol.

„Iki jūsų paminėto pasikeitimo 
buvau MB „Komunikuok LT“ 
atstovu, bendrija neturėjo vienas-
menio vadovo. Kaip matosi tuose 
pačiuose svetainės rekvizitai.lt 
duomenyse, keitėsi atstovas, t.y. 
pasikeitė bendrijos atstovavimo 
statusas ir nuo 2018 06 07 Albinas 
Keturka tapo nebe MB „Komu-
nikuok LT“ atstovu, o vadovu“, - 
paaiškino A.Keturka.

Pasidomėjome, ar anksčiau MB 
„Komunikuok LT“ yra dalyva-
vusi viešuosiuose pirkimuose ir 

rengusi komunikacijos strategijas 
kitiems užsakovams.

„Mūsų komanda viešųjų ry-
šių srityje yra sukaupusi didesnę 
nei 15 metų patirtį. Dalyvaujame 
tiek viešuosiuose pirkimuose, 
tiek ir privataus sektoriaus skel-
biamuose konkursuose“, - tikino 
tik prieš porą metų žurnalistikos 
studijas baigęs A.Keturka, kurio 
vadovaujama MB „Komunikuok 
LT“ viešai neskelbia, kiek turi 
darbuotojų, o rekvizitai.lt nurodo, 
kad pirmasis viešasis pirkimas, 
kuriame mažoji bendrija dalyva-
vo, įvyko šiemet Anykščių rajono 
savivaldybėje.

Paprašytas įvardinti, kiek dar-
buotojų dirba „Komunikuok LT“ 
ir koks jų išsilavinimas, A.Keturka 
tai kažkodėl slėpė: „Anykščių ra-
jono savivaldybės komunikacijos 
socialiniuose tinkluose strategijos 
konkursą laimėjome Viešųjų pir-
kimų įstatymo ir viešųjų pirkimų 
taisyklėse nustatyta tvarka. Įmonė 
ir visi jos specialistai atitinka vi-
sus konkursui keliamus reikalavi-
mus.

Anykščių rajono savivaldybėje, 
kaip „Anykštai“ minėjo savival-
dybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas R.Blazarėnas, 
MB „Komunikuok LT“ jau  vykdė 
su komunikacija susijusius moky-
mus.

„MB „Komunikuok LT“ paren-
gė Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos komunikacijos 
socialiniuose tinkluose strategiją. 
Ji buvo pristatyta už jos įgyvendi-
nimą atsakingiems specialistams, 
su kuriais pasidalinome sociali-
nių tinklų administravimo reko-
mendacijomis bei patirtimi, kuri, 
tikime, prisidės prie sėkmingo 
šios strategijos įgyvendinimo“, - 
nesukonkretindamas, kaip atrodė 
komunikacijos mokymai savi-
valdybės specialistams, aiškino 
A.Keturka.

(Nukelta į 6 psl.)

...„susisiekus su MB „Ko-
munikuok LT“ direktoriumi 
A.Keturka, iš pradžių pokal-
bis vyko telefonu, tačiau po 
kelių žurnalisto klausimų šis 
panoro bendrauti elektroni-
niu paštu“...

Mes suprantame, kad internete dažai nenaudojami iš skar-
dinės, bet šiuo atveju labai panašu, kad skardinė buvo ta pati. 
Kairėje - Anykščių rajono savivaldybės informacija iš feisbu-
ko sukurta už mokesčių mokėtojų pinigus, o dešinėje - mero 
Kęstučio Tubio komiteto politinė reklama.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka (kairėje), kuris taip pat yra Kęstučio Tubio visuome-
ninio komiteto sąraše, aiškina, kad komunikacijos strategija socia-
liniuose tinkluose yra ne viešas, o savivaldybei skirtas dokumentas, 
todėl rajono gyventojai laisvai su strategija susipažinti negali.

Savivaldybės feisbuko strategija - paslaptis
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spektras

Supažindinti su strategija
atsisako

Nors MB „Komunikuok LT“ 
direktorius A.Keturka „Anykštai“ 
sakė, kad Anykščių rajono savival-
dybės komunikacijos strategija so-
cialiniuose tinkluose jau parengta, 
„Anykštai“ spalį  paprašius su ja 
susipažinti, Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
rius A.Gališanka aiškino, kad ji dar 
nebaigta.

„Informuojame, kad komunika-
cijos strategijos planas nebaigtas 
rengti, tad negalime pateikti galu-
tinio varianto. Šiuo metu vyksta 
darbo grupių (Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus darbuoto-
jų, administracijos padalinių, rajo-
no įstaigų darbuotojų, atsakingų už 
informacijos sklaidą) susitikimai, 
mokymai ir konsultacijos. Tuo pa-
grindu konkretizuojamos tolesnių 
veiksmų kryptys, tikslinami apra-
šymai, numatomi materialiniai ir 
vidiniai bei išoriniai žmogiškieji 
ištekliai, reikalingi strategijai įgy-
vendinti kiekviename etape“, - at-
sisakymo supažindinti su komuni-
kacijos strategija motyvus pateikė 
savivaldybės administracijos di-
rektorius A.Gališanka.

Po mėnesio „Anykštai“ pakar-
totinai paprašius supažindinti su 
parengta komunikacijos strategija, 
redakcija iš Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus A.Gališankos ir vėl sulaukė 
neigiamo atsakymo.

„Sukurta strategija yra Savival-
dybei skirtas dokumentas, kurio 
pagrindu bus komunikuojama in-
formacija visuomenei. Jos turinys 
yra paslaugos teikėjo autorinis dar-
bas, todėl gali būti viešinamas tik 
gavus tiekėjo sutikimą“, - aiškino 
A.Gališanka.

Vietoje prašomos komunikacijos 
strategijos, vietoje dokumento ga-
vome tokią informaciją:

„Autoriui sutikus, supažindi-
name su bendrais komunikacijos 
strategijos principais:

1. Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos komunikacijos so-
cialiniuose tinkluose strategija pa-
rengta pagal iš anksto suformuotą 
užduotį bei pateiktą techninę spe-
cifikaciją. 

2. Parengta strategija apima 
vienerių metų komunikacijos so-
cialiniuose tinkluose laikotarpį, o 
joje numatyti sprendiniai gali būti 
kartojami, keičiami ir papildomi ar 
kitaip adaptuojami.

3. Pagrindinis šios strategijos 
tikslas yra sukurti ir įgyvendinti 
operatyvesnio, labiau patrauklaus 
ir efektyvaus Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos veiklos 
viešinimo socialiniuose tinkluose 
praktiką bei maksimaliai išnaudoti 
turimus resursus bei įrankius, sie-
kiant informuoti visuomenę apie 
priimamus sprendimus, aiškinti 
jų svarbą, reikšmę bei tiesiogiai 
bendrauti su gyventojais – pateikti 
jiems aktualias naujienas, atsakyti 
į paklausimus ir dalintis bei gauti 
informaciją, sulaukti nuomonių 
įvairiais klausimais. 

4. Strategija apima visas Savi-
valdybės kuruojamas sritis pagal 
jai priskirtas funkcijas: kultūros, 
švietimo, sveikatos priežiūros, inf-
rastruktūros plėtojimo, turizmo, 
sporto ir kitas. 

5. Komunikacijos socialiniuose 
tinkluose strategija parengta atsi-
žvelgiant į viso rajono strateginius 
tikslus ir juos atkartoja. Ji skirta 
tiek rajono gyventojams, tiek ir 
visos šalies bei užsienio socialinių 
tinklų vartotojams. 

6. Strategija parengta pirmiau-
siai atlikus esamos situacijos ana-
lizę. Jos metu buvo įvertinta pusla-
pių, priklausančių Anykščių rajono 
savivaldybės administracijai bei 
jai pavaldžioms įstaigoms, lanko-
mumo statistika, vartotojų elgsena, 
puslapių administratorių veikla, 
vizualiniai sprendimai, pranešimų 
turinys, jų skelbimo dažniai, lai-
kas, pobūdis, stilius, turinys, ko-
kybiniai parametrai bei vartotojų 
reakcijos į juos. 

7. Strategija numato pakeitimus, 
pasiūlytus atsižvelgiant į analizės 
išvadas. Joje taip pat suplanuoti 
unikalūs turinio sprendimai, kurie 
turėtų paskatinti vartotojus labiau 
įsitraukti į savivaldos procesus, po-
puliarinti Anykščių kraštą, skatinti 
verslumą, turizmą ir kitaip gerinti 
gyvenimo kokybę. 

8. Didelis dėmesys strategijoje 
skirtas gerinti turinio kokybę: pa-
teiktos techninės jo rengimo reko-
mendacijos, įrankiai, pasiūlyti prin-
cipai, turintys padėti informaciją 
pateikti patraukliai, aiškiai ir koky-
biškai bei operatyviai. 

9. Strategijos autoriai sukūrė ir 
perdavė vizualinius sprendimus, 
kurie skirti padėti geriau identifi-
kuoti skelbiamas naujienas pagal 
sritis, vartotojams aiškiai atskirti 
skelbiamas naujienas pagal atitin-
kamą konkrečią temą. 

10. Strategijoje veiksmai supla-
nuoti pagal kalendorių, sukurtas 

komunikacijos planas, kurį savi-
valdybės darbuotojai, atsakingi už 
viešinimą, gali koreguoti atsižvelg-
dami į jos įgyvendinimo pradžią, 
vykstančius įvykius bei esamas 
konkrečias situacijas. 

11. Visuomenė su visais strate-
gijoje esančiais sprendimais bus 
supažindinama palaipsniui, tuos 
sprendimus įgyvendinant ir vieši-
nant jos įgyvendinimo laikotarpiu.

Strategijos įgyvendinimas yra 
antrasis strategijos panaudojimo 
žingsnis, kurį vykdo už viešinimą 
atsakingi savivaldybės ir jos įstaigų 
specialistai.“

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius 
A.Gališanka taip pat informavo, 
kad su strategiją rengusia MB „Ko-
munikuok LT“ buvo atsiskaityta 
praėjusių metų vasarą.

„Paslaugų priėmimo-perdavimo 
aktas pasirašytas įvykus viešajam 
pirkimui pagal nustatytą tvarką. 
Aktą pasirašė Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos direkto-
rius Audronius Gališanka 2018 m. 
liepos mėnesį. Patvirtinus paslaugos 
tinkamumą ir pasirašius priėmimo-
perdavimo aktą per 30 dienų buvo 
pervestas numatytas paslaugos mo-
kestis“, - informavo A.Gališanka.

Jaučiasi, kad artėja rinkimai

Anykščių rajono Tarybos narys 
Lukas Pakeltis „Anykštai“ sakė 
neabejojantis, kad Anykščių rajono 
savivaldybės užsakyta komunikaci-
jos strategija socialiniuose tinkluo-
se yra susijusi su šių metų pavasarį 
vyksiančiais savivaldos rinkimais.

„Trumpai tariant, jaučiasi, kad ar-
tėja rinkimai. Mieste atsiranda ku-
bas (šalia Anykščių kultūros centro 
pastatytas LED lauko ekranas, - red.
pastaba), paskui viešinimo strategi-
ja per socialinius tinklus. Neabe-
joju, kad mūsų valdžios atstovus 
matysim dažniau ir teigiamesnėje 
šviesoje – tuo  neabejoju, meras 
su pataikūnais to ir siekia“, - sakė 
L.Pakeltis.

Nors savivaldybės komunikaci-
jos strategija socialiniuose tinkluo-
se parengta praėjusių metų vasarą, 
L.Pakeltis sakė iki šiol nepastebėjęs 
kažkokių jos nešamų pokyčių.

„Kažkokių strateginių žingsnių 
ar įdomesnės, kitaip pateikiamos 
informacijos nepastebėjau – kaip 
buvo skelbiama einamoji infor-
macija, taip ir liko. Nieko daugiau 
interaktyvaus ar išskirtinio tikrai 
nepastebėjau“, - savivaldybės ko-
munikaciją įvertino L.Pakeltis.

Gerų darbų net nereikia 
viešinti 

Skeptiškai Anykščių rajono sa-
vivaldybės leidžiamus tūkstančius 
komunikacijos strategijų įrengimui 
įvertino Anykščių rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis.

„Galbūt nesu tas, kuris leidžiu 
laiką vien sekdamas socialinę erdvę 
ir momentaliai reaguoju į bet ko-
kią minimalią naujieną, bet... tikrai 
seku naujienas ir reaguoju į negero-
ves. Nepastebėjau jokių triuškinan-
čių pasikeitimų, netgi nežinojau, 
kad bus metami tokie dideli biudže-
to pinigai piarinimuisi. Gerų darbų 
viešinti per prievartą nereikia, jie 
žmonėms ir taip matosi. Kai dar-
bų nėra, reikia bandyti bet kokia 
kaina kad ir kitų padarytus darbus 
prisiskirti savo nuopelnams, tą ei-
liniams žmonėms kažkaip bandyti 
įrodyti, juk savivaldos rinkimai ne 
už kalnų. Tad tokie čia ir viešieji 
ryšiai už rajono biudžeto pinigus, o 
galima būtų buvę juos nukreipti kad 
ir kokio nebepravažiuojamo kaimo 
žvyrkelio kapitaliniam remontui, 
bet...“, - kalbėjo D.Žiogelis.

Įžvelgia paslėptus tikslus

Anykštėnas Juozas Ratautas pa-
stebėjo, kad aktyvindama veiklą so-
cialiniuose tinkluose, Anykščių ra-
jono savivaldybė vargu ar pritrauks 
investuotojus.

„Kad pritraukti investuotojus, 
rajono vadovai turi sistemingai ir 
tiesiogiai su jais dirbti. Nepakan-
ka paskelbti norus ar ketinimus 
socialiniuose tinkluose ir laukti re-
zultato. Taip nebūna. Žingsniams į 
priekį labai kenkia „užsiciklinimas“ 
ties turizmo sritimi, kur, mano ma-
nymu, stokojama išmanios vadybos 
ir subalansuotos kainodaros. Ar 
duos naudos investicija į socialinius 
tinklus, sunku pasakyti, nes nepa-
kankamai aiškus tikrasis ir, gal-
būt, paslėptas tikslas“, - pastebėjo 
J.Ratautas.

Pašnekovas taip pat pastebėjo, 
kad savivaldybė jau turi pakanka-
mai kanalų informacijos sklaidai: 
„Atrodytų, jog savivaldybė savo 
darbo viešinimui turi pakankamai 
įrankių. Yra viešųjų ryšių specialis-
to etatas, sudaryta sutartis su žinias-
klaidos priemone, veikia sprendimų 
priėmimų tiesioginės transliacijos 
įrenginys, dar gali būti organizuo-
jami susitikimai su verslo atstovais, 
gyventojais ir t.t“

Dažniausiai matomas – meras

Šiuo metu populiariame sociali-
niame tinkle „Facebook“ Anykščių 
rajono savivaldybė turi virš 3 000 
sekėjų. Po to, kai buvo parengta 
komunikacijos strategija sociali-
niuose tinkluose, Anykščių rajo-
no savivaldybės paskyroje jokių 
žymesnių pokyčių nematyti. Čia, 
kaip ir anksčiau, skelbiama ta pati 
informacija, kurią apie savivaldy-
bės kuruojamas sritis galima rasti 
ir Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje. Tiesa, kiek aktyvesnis 
feisbuke tapo Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. Jo paskyroje 
vis dažniau pasirodo trumpi prane-
šimai su nuotraukomis iš renginių, 
kuriuose jis dalyvavo. Likusieji 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai socialiniuose tinkluose 
pasyvūs, o kai kurie jų, apskritai, 
feisbuko net neturi.

Anykščių rajono Tarybos 
narys Lukas Pakeltis sako, 
kad Anykščių rajono savi-
valdybei komunikacijos stra-
tegijos parūpo dėl artėjančių 
savivaldos rinkimų.

Anykščių rajono Tarybos na-
rys Dainius Žiogelis mano, 
kad lėšas, išleistas komuni-
kacijos strategijos parengi-
mui, buvo galima nukreipti 
reikalingesniems rajono rei-
kalams spręsti.

Anykštėnas Juozas Ratautas 
abejoja, kad per socialinius 
tinklus Anykščių rajono sa-
vivaldybė į rajoną privilios 
investuotojų.

Leido. Gyvenantiems parduo-
damuose tarnybiniuose butuose 
asmenims Seimas leido juos įsigyti 
lengvatine tvarka. Už tokias „vals-
tietės“ Virginijos Vingrienės su ke-
liais kolegomis inicijuotas pataisas 
penktadienį balsavo  46 Seimo na-
riai, prieš buvo keturi ir susilaikė 
38 parlamentarai. Numatyta, kad 
pataisos įsigaliotų nuo kovo.  Pa-
taisų iniciatorė V. Vingrienė patvir-
tino, jog jos parengtos, kad po miš-
kų reformos parduodant urėdijoms 
nereikalingą turtą tarnybiniuose 
butuose gyvenantys žmonės ga-
lėtų juos įsigyti su lengvata. Pa-
gal įstatymą, fiziniams asmenims, 
kuriems darbo santykių pagrindu 
buvo suteiktos valstybės gyvena-
mosios paskirties patalpos, prieš 
parduodant šį turtą turi būti pasiū-
lyta jį įsigyti už pradinę aukciono 
kainą. Vienintelė sąlyga – toks as-
muo pastaruosius 5 metus neturėjo 
savo būsto.

Konkuruos. Lietuvos eksprem-
jerui konservatoriui Andriui Ku-
biliui dėl Europos Tarybos gene-
ralinio sekretoriaus pareigų teks 
konkuruoti su Belgijos, Graikijos 
ir Kroatijos politikais. Kandidatū-
ras pateikė Belgijos užsienio rei-
kalų ministras Didier Reyndersas, 
buvusi Graikijos užsienio reikalų 
ministrė Dora Bakoyannis ir Kroa-
tijos užsienio reikalų ministrė Ma-
rija Pejčinovič Burič. Lietuvos vy-
riausybė A. Kubiliaus kandidatūrą 
iškėlė gruodžio mėnesį. Jo kandi-
datūrą remia Europos dešiniuosius 
vienijanti Europos liaudies partija, 
tačiau A. Kubiliui gali būti sunku 
gauti balsus iš Rusijai palankiau 
nusiteikusių Europos Tarybos  ša-
lių. Parlamentinė Asamblėja dėl 
kandidatų balsuos birželį.

Kompensuos. Nepriklausomy-
bės gynėjai nuo 2020 metų galės 
siekti valstybės paramos, apmo-
kant dalį jų daugiabučio atnauji-
nimo išlaidų.  Seimas penktadienį 
priėmė tai numatančias Valstybės 
paramos daugiabučiams namams 
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 
pataisas – už balsavo 90 Seimo na-
rių. Pataisos leis asmenims, nuken-
tėjusiems 1991 metų  sausio 11–13 
dienomis ir po to vykdytos SSRS 
agresijos metu, pasinaudoti valsty-
bės parama apmokant daugiabučio 
renovacijos projekto parengimą, jo 
vykdymo priežiūrą ir ekspertizę, o 
taip pat administravimo, statybos 
techninės priežiūros išlaidas, kre-
dito draudimo įmoką, kiekvieno 
mėnesio kredito ir palūkanų įmo-
kas.

Atlyginimai. Penktadienį Sei-
me prisiekęs naujasis kultūros mi-
nistras Mindaugas Kvietkauskas 
teigia, kad šiemet, kaip ir žadėta, 
kultūros darbuotojų vidutinis atly-
ginimas turėtų didėti apie 90 eurų. 
Premjeras Saulius Skvernelis taip 
pat tvirtina, kad kultūrininkų darbo 
užmokestis didės. „Pinigai skirti 
nemaži kultūros darbuotojų atly-
ginimams didinti. Jie tikrai turėtų 
pasiekti įvairius kultūros darbuoto-
jus – ir ministerijos, ir savivaldy-
bių lygmens. Mes tikrai stebėsime, 
kaip tai vyksta savivaldybėse, kad 
tas laukiamas padidėjimas būtų re-
alus“, – po priesaikos Seime sakė 
M. Kvietkauskas. „Jei neklystu, 
apie 90 eurų turėtų didėti kultūros 
darbuotojų vidutinis darbo užmo-
kestis. Tai, aišku, svarbus pokytis, 
didelis augimas“, – pridūrė jis.

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

pirmadienis 2019 01 14

sekmadienis 2019 01 13

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
07:00 Šventadienio mintys.  
07:30 Klausimėlis.lt. 
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 
kartu.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
10:00 Laisvės gynėjų dienai. 
Iškilmingas minėjimas ir Laisvės 
premijos įteikimo ceremonija 
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje.  
11:30 Laisvės dainos. 
12:00 Valstybės vėliavos pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje, Vilniuje.  
12:25 Laisvės dainos. 
12:55 Pavojingoji žemė. Ledas 
13:50 Puaro N-7Trečioji mergina  
15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai.  
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Laiškai Sofijai N-7 
23:10 Tūkstantį kartų labanakt N-14 
01:10 Pavojingoji žemė. Mažieji 
kalnų gyventojai (kart.).

 
06:30 Dienos programa. 
06:35 “Madagaskaro pingvinai” (k)  
07:00 “Nepaprastas Gumuliuko 

gyvenimas”  
07:25 “”Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė”  
07:50 “Neramūs ir triukšmingi”  
08:15 “Riterių princesė Nela”  
08:40 “Tomo ir Džerio pasakos”  
09:05 Tomas ir Džeris Marse  
10:30 Muzikinė kaukė (k).  
12:45 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu  
14:30 Pamišę dėl šokių N-7 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.   
21:30 Sąskaitininkas N14 
23:50 Išleistuvių naktis N14 
01:25 Nenormalūs (k) S

 
06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
07:00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” N-7 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
08:30 “Mamyčių klubas”.  
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.  
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.  
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.  
10:30 “Svajonių sodai”.  
11:30 “Meškiukas Padingtonas” N-7 
13:20 “Šoklusis bičiulis” N-7 
15:05 “Dantukų fėja 2” N-7 
16:55 “Havajai 5.0” N-7 
18:00 “Raudonas kilimas”.  
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “X Faktorius”. N-7 
22:30 “Nužudyk mane tris kartus” 
N-14 
00:05 “Bado žaidynės. Ugnies 

medžioklė” N-14 (kart.)

 
06:40 Ultimate Strongman Pasaulio 
komandinis čempionatas (k). 2018 
m. 
07:30 “Žemė - dykumų planeta” (k)  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas televitrina.  
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Žemė - dykumų planeta”  
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandy-
mai” N-7 
12:40 “Geriau vėliau, negu niekada” 
N-7 
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
16:00 “Amžiaus nusikaltimai” N-7 
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis - 
Žalgiris.  
19:30 Pono Septimo restoranas N-7 
21:15 “Antrininkas” N14 
22:20 “Kortų namelis” N14 
23:20 “Dakaras 2019”  
23:50 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena (k) N14 
01:40 Anakonda 3. Palikuonis (k) 
N14

 
06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Akloji” (k)  
07:20 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu”  
07:45 “Džekas Hana kviečia į gamtą”  
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:25 “Būrėja” (k)  
11:30 “Akloji” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai”  
12:30 “Silvijos itališki valgiai”  
13:00 “Laukiam svečių su Reičele 
Alen” 
13:30 Sveikinimai.  
15:45 “Širdele mano” N-7 

17:45 “Akloji”  
18:50 “Būrėja”  
20:00 “Visa menanti” N-7 
21:00 “Modus” N14 
22:50 Privatus detektyvas N-7 
00:45 Kongas (k) N-7. 

 PLIUS 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Amerikiečių klasika ir džiazas. 
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 
07:55 Džeronimas 
08:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.).
08:45 Nepaprastas žmonių ir gyvū-
nų ryšys. Lokio beieškant (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Projektas Pi. (kart.).
13:40 Pasaulio lietuvių žinios. (kart.).
14:05 Dauntono abatija 1 N-7 
(kart.).
15:10 Nepaprastas žmonių ir gyvū-
nų ryšys. Delfinų apsuptyje 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Scientologijos šnipai. 
Specialiųjų reikalų biuras – OSA 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Janas Husas N-14
22:55 Dainos galia. Lionginas 
Abarius. (kart.).
23:30 Istorijos detektyvai. 

00:15 DW naujienos rusų kalba.

 
06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Kultūra+”.  
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”  
(kart.) N-7 
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai”  
08:30 “Nanetės vaikystė”.  
09:00 “Benas Tenas”. 
09:30 “Mano mažasis ponis”  
10:00 “Lego Nindžago”.  
11:00 “Senis ir gervė” (kart.) 
11:10 “Namas, kurį statė visi” (kart.) 
11:25 “Lietus” (kart.) 
11:35 “Na, palauk!”. (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
12:00 “Reindžeris Robas”  
13:00 “Taisiukai”. 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”. 
N-7 
15:00 “Sveikatos medis”.  
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių”  
17:00 “Detektyvė Klara” N-7 
18:05 “Ir tada atėjo meilė” N-7 
20:00 “Šarman, šarman”  
20:10 “Trobelė” 
20:25 “Talentas ir gerbėjai”  
20:35 “Na, palauk!”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”  
21:00 “Atsitiktinės sužadėtuvės” N-7 
22:40 “Auroros Tygarden detekty-
vai. Trys kambariai, vienas lavonas” 
N-7 (kart.) 
01:00 “Ir tada atėjo meilė” N-7 (kart.)

 
06:15 “Televitrina”.  
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:25 “Auksaspalvio babuino slė-
nis” (kart.) N-7 
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:00 “Gyvūnų manija”.  
09:30 “Vienam gale kablys”.  

10:00 “Praeities žvalgas”. N-7 
10:30 “Savaitė su Kauno „Žalgiriu““.  
11:00 “100% Dakaro”. N-7 
11:30 “Sandėlių karai” N-7 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7 
13:00 “Vilkų kalnai” N-7 
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Jukono vyrai” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
20:00 “Dainų dvikova” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:55 “Orai”.  
22:00 “Dainų dvikova” N-7 
22:30 “X Faktorius”. N-7

 
07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.  
07.55 „Gluchariovas“ N-7. 
10.00 Šiandien kimba.  
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7. 
13.00 „Bitininkas“ N-7. 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
16.55 „Viltis ir stebuklas 
Balbieriškyje“.  
18.00 Žinios. 
18.28 Orai. 
18.30 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.23 Orai. 
20.25 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ N-7 
21.00 „24/7“.  
22.00 Žinios. 
22.28 Orai. 
22.30 „Detektyvas Morsas“ N-7 
00.45 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“ N-7 

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

06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:20 KK2 penktadienis (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7

14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “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 “Paveldėtoja 2” N-7. 
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Sakalo akis N14
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
11:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “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 “Patriotas” N-14
23:50 “Kvantikas” N-7
00:50 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Reali mistika” N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Rydiko kronikos. Sugrįžimas 
N14. 
23:15 “Dakaras 2019” 
23:45 Išdavikas (k) N14
01:35 “Antrininkas” (k) N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų” N-7
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7

21:00 Mano gyvenimo žuvis N-7
23:25 “Karalienė Izabelė” 
01:00 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Paslaptys ir šnipai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
(kart.). 
06:55 Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų) bažnyčia. 
07:05 Linija, spalva, forma. (kart.). 
07:30 Grizis ir lemingai  
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.). 
08:50 Pasakojimai iš Japonijos 4  
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 Savaitė.  
12:55 Tomo Sinickio koncertas. 
(kart.). 
13:55 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.). 
14:20 Dauntono abatija 1 N-7 
(kart.). 
15:10 Nepaprastas žmonių ir gy-
vūnų ryšys. Mano draugas vilkas  
15:40 Grizis ir lemingai  
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2.  
19:00 ARTi. Veidai.  
19:15 Ar išliks krikščionybė 
Viduriniuose Rytuose?  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  

21:30 Janas Husas N-7 
22:55 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (kart.). 
23:20 Istorijos detektyvai.  
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:20 “Televitrina”
06:35 “Šarman, šarman” (kart.)
06:45 “Trobelė” (kart.)
06:55 “Talentas ir gerbėjai” (kart.)
07:05 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7
09:35 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Atsitiktinės sužadėtuvės” 
N-7 (kart.)
12:55 “Mano mažasis ponis” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Pagrandukas” 
20:10 “Mažylis šakalas ir kupra-
nugaris” 
20:25 “Beždžionėlės, pirmyn!” 
20:35 “Na, palauk!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Susižadėje, įsimylėję, susi-
painioję” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7

 
06:15 “Televitrina” 
06:30 “Dainų dvikova” (kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. 
09:30 “Elementaru” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7

11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina” 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras” 
18:00 “Moderni šeima” N-7
18:55 “Univeras” N-7
19:30 “Farai”. N-7
20:00 “Virtuvė” 
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
22:00 “Naša Raša” N-7
23:00 “Vizijos” S
00:35 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
07.00 „24/7“. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
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antradienis 2019 01 15
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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 
3 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 2 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7. 

10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “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 “Paveldėtoja 2” N-7. 
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Pagalbos šauksmas N14
00:15 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Maištas” N-14
23:50 “Kvantikas” N-7
00:50 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Baimės kaina N14
23:20 “Dakaras 2019” 
23:50 Rydiko kronikos. Sugrįžimas 
(k) N14
01:55 “Gyvi numirėliai” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7. 
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7

19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Prieš srovę N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:15 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Sistemos klaida N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja . 2014. (kart.).
07:00 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:55 Džeronimas 
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Delfinų apsuptyje 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
13:55 Mokslo ekspresas. (kart.).
14:10 Scientologijos šnipai. 
Specialiųjų reikalų biuras – OSA 
(kart.).
15:10 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Mano globojamas 
gyvūnas 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Premjera. Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
18:15 Euromaxx. (kart.).
18:50 Karaliaus Mindaugo krep-
šinio taurė. Ketvirtfinalis. „Šiauliai“ 
– Kauno „Žalgiris“. 
21:00 Kultūros diena.
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Strasbūro „SIG“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

23:30 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal. (kart.).
00:25 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Pagrandukas” (kart.)
06:40 “Mažylis šakalas ir kupranu-
garis” (kart.)
06:55 “Beždžionėlės, pirmyn!” 
(kart.)
07:05 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Susižadėje, įsimylėję, susi-
painioję” N-7 (kart.)
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Mergaitė ir lokys” 
20:10 “Riba” 
20:35 “Na, palauk!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Pavogta vasara” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina” 
06:30 “Virtuvė” (kart.)
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 

12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina” 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras” 
18:00 “Moderni šeima” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” 
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Fenikso skrydis” N-7
23:10 “Gaudynės” 
00:10 “Daktaras Hausas” N-14

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
07.10 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7. 

10:25 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “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 “Paveldėtoja 2” N-7. 
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Merginų kovos N14
00:30 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Nakties klajūnai 2” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 

22:30 TĘSINYS “Nakties klajūnai 
2” N-14
23:55 “Kvantikas” N-7
00:55 “Mikė” N-7

07:10 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Įkalinti laike N-7. 
23:05 “Dakaras 2019” 
23:35 Baimės kaina (k) N14
01:35 “Gyvi numirėliai” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų” N-7
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 

15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Rakštis N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:35 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Mažos malonės N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja . 2014. (kart.).
06:50 ARTi. Veidai. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:55 Džeronimas 
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:45 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Mano globojamas 
gyvūnas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Sausio mūšis. Lietuvos 
radijas ir televizija 1991 01 13. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15:10 Nepaprastas žmonių ir gy-
vūnų ryšys. Mergaitė ir drambliai 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Premjera. Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 

18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Bambergo „Brose Baskets“. 
21:00 Kultūros diena.
21:20 Elito kinas. Pusmėnulis N-7
23:00 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:25 “Televitrina”.  
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Mergaitė ir lokys” (kart.)
06:40 “Riba” (kart.)
07:05 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Pavogta vasara” N-7 (kart.)
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Visų galų meistras Foka” 
20:25 “Miško kronika” 
20:35 “Na, palauk!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Dar kartą - taip” N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
00:40 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina” 
06:30 “Virtuvė” (kart.)
07:00 “Žvejo nuotykiai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7

11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina” 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus “Rytas” - 
Berlyno “Alba”.
21:00 “Aš, kitas aš ir Irena” N-14
23:15 “Gaudynės” 
00:10 “Daktaras Hausas” N-14 

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
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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 
4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Prieš audrą 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 

12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “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 “Monikai reikia meilės” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 “Prezidentės pagrobimas” 
N-7
02:00 Merginų kovos (k) N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai” 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Rembo. Pirmasis kraujas 
2” N-14
23:55 “Kvantikas” N-7
00:55 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Skiriamoji juosta N-7
23:00 “Dakaras 2019” 
23:30 Įkalinti laike (k) N-7
01:20 “Gyvi numirėliai” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-

ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Paryžiaus paslaptys. 
Vandomo aikštės paslaptis N14
22:50 “Karalienė Izabelė” N14
00:20 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Ilgapirštis N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja 2014. (kart.).
06:40 Mokslo ekspresas. (kart.).
07:00 Pažinimo džiaugsmas. 
Zoologijos sodas – laukinės gam-
tos vizija 
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:55 Džeronimas 
08:20 Į sveikatą. (kart.).
08:45 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Mergaitė ir drambliai 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. (kart.).
13:15 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (kart.).
14:30 Dainos galia. Lionginas 
Abarius. (kart.).
15:10 Erdvės menas. Architektūra 
ir gamtos jėgos: ateities pastatai 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Premjera. Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Mados aukos 
20:10 Kultūros diena.

20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Iš kur tas švytėjimas. 
22:30 Anapus čia ir dabar. 
23:15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Visų galų meistras Foka” 
(kart.)
06:55 “Miško kronika” (kart.)
07:05 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Dar kartą - taip” N-7 (kart.)
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Benas Tenas” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” 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 “Pelenė” 
20:35 “Na, palauk!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Meilės įrodymas” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina” 
06:30 “Dainų dvikova” (kart.) N-7
07:00 “Žvejo nuotykiai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)

12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Jukono vyrai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina” 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
18:00 “Moderni šeima” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” 
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Mano geriausio draugo 
mergina” N-14
23:05 “Gaudynės” 
00:20 “Daktaras Hausas” N-14 

 
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Čempionai. 
07.30 4 kampai. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Žmogus su plieniniais 
kumščiais N-14
00:30 Klausimėlis.lt (kart.).

06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7

10:25 KK2 (k). N-7. 
10:55 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Mano likimas” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Pramogų pasaulio apdova-
nojimai “Žmonės 2019”. 
23:00 Amerikietiška pastoralė 
N14. 
00:55 “Prezidentės pagrobimas” 
(k) N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Kung Fu Panda 3”. N-7
21:15 “Egipto dievai” N-7
23:45 “Infiltruoti” N-14
02:35 “Maištas” N-14 (kart.)

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7

09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 NKL čempionatas. Šakių 
“Vytis” - Vilniaus “Perlas”. 
20:00 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7
22:00 Juodojo angelo skrydis N-7
00:10 “Dakaras 2019. Savaitės 
apžvalga” 

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 “Kol mes gyvi” N14
23:15 Amžinos meilės laiškai N14
01:35 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Svarbūs žmonės N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Akacijų alėja . 2014. (kart.).
06:45 Mokslo sriuba. 
07:05 Projektas Pi. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:55 Džeronimas 
08:20 Garsiau. Muzikinė laida. 
(kart.).
08:45 Erdvės menas. Architektūra 
ir gamtos jėgos: ateities pastatai 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 ARTi. Veidai. (kart.).
13:45 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
14:15 Mados aukos (kart.).
15:10 Erdvės menas. Nuo 
Ciuricho iki Tokijo: naujų būsto 
idėjų beieškant 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19:20 Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis verty-
bėmis. Ypatingas šventiko Mioe 
palikimas. Kosandži ir Džingodži 
šventyklos 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Virpantys kūnai N-14
23:10 Gražiausia filmų muzika. 
00:15 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.

06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
(kart.)
06:45 “Pelenė” (kart.)
07:05 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.) 
N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”. 
(kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Meilės įrodymas” N-7 
(kart.)
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Benas Tenas” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Pasaka” 
20:25 “Sidabrinė kanopa” 
20:35 “Trys varliukai” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Viliojimo menas” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”
06:30 “Virtuvė” (kart.)
07:00 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina” 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras” 

18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Atėnų 
“Panathinaikos”.
00:00 “Aš, kitas aš ir Irena” N-14 
(kart.)

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ 
N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 K-9. Privatus detektyvas 
N-7
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gamtos pasaulis. Tobula 
partnerystė 
12:55 Metų laikai. Pavasaris 
13:50 Džesika Flečer 6 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Teisė žinoti. Ved. Rita 
Miliūtė.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Eurovizija 2019“. 
23:00 Lopas Adamsas N-14
00:55 Žmogus su plieniniais 
kumščiais N-14 (kart.). 

06:25 Dienos programa.
06:30 “Madagaskaro pingvinai” (k) 
06:55 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 
07:45 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos” 
09:05 “Ogis ir tarakonai” 
09:25 “Ponas Bynas” 
09:50 Stebuklų namai 

11:30 Naujokė N-7
13:30 Gyvenimas ant ratų (RV). 
N-7. 
15:30 Seni bambekliai 2 N-7
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tarzanas 
21:15 Keistuolis Deivas N-7
23:00 Mano kaimynė - porno-
žvaigždė N14
00:55 Amerikietiška pastoralė (k) 
N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Dinozauras” N-7
12:05 “Meilė keliauja laiku. Safyrė” 
N-7
14:20 “Galiūnas Džo” 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 “Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis” N-7
21:20 “Bado žaidynės: strazdas 
giesmininkas, I dalis” N-14
23:50 “Redirected/Už Lietuvą!” S

06:15 “Vaikai šėlsta” (k) 
08:29 „Top Shop“ televitrina.

08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Ultimate Strongman 
Pasaulio veteranų čempionatas. 
2018 m.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Žemė - dykumų planeta” 
11:40 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7
12:40 “Geriau vėliau, negu nieka-
da” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Amžiaus nusikaltimai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - 
Lietkabelis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Pabėgimo planas N14
00:10 Bijok jo vardo S

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu” 
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” 
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k) 
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:10 “Akloji” 
13:45 “Nekviesta meilė 3” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena Dorn. 
Trečia mergina N14
22:55 Beverli Hilso policininkas 
N-7
01:05 Amžinos meilės laiškai (k) 
N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo. 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. Meno ir kultūros 
žurnalas 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau. (kart.).
10:00 Į sveikatą. 
10:30 Garsiau. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Mindaugas Urbaitis. Baletas 
„Procesas“. 
13:10 Legendos. 
14:00 Bravo! 2 
15:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. Belgijos rinktinės 
istorija. 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 
18:15 Napoleonas Kitkauskas. 
Kertiniai akmenys. 
19:15 Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Sala N-14
22:50 Merūnas: itališkų operų 
perlai.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” 
08:30 “Nanetės vaikystė” 
09:00 “Benas Tenas” 

09:30 “Mano mažasis ponis” 
10:00 “Lego Nindžago” 
11:00 “Pasaka” (kart.)
11:25 “Sidabrinė kanopa” (kart.)
11:35 “Trys varliukai” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
12:00 “Reindžeris Robas” 
13:00 “Taisiukai” 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
15:00 “Tavo augintinis”. 
15:30 “Menų sala”. 
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių” 
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Tikra meilė” N-7
20:00 “Funtikas ir agurkai” 
20:25 “Katinas - žvejys” 
20:35 “Trys varliukai” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Auroros Tygarden detekty-
vai. Džiulijusų namas” N-7
22:45 “Viliojimo menas” N-7 (kart.)
00:20 “Tikra meilė” N-7 (kart.)

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Vilkų kalnai” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Gazas dugnas”. N-7
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Laukinė Kroatijos gamta” 
N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Rizikingiausi skrydžiai 
pasaulyje” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7

19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nesunaikinami 3” N-14
00:25 “Mano geriausio draugo 
mergina” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos“. 
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
13.00 „Šeimininkė“ N-7
15.10 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7.
15.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos“. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ (73 tęs.; 74). 
N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Medžioklė.“ 
N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Medžioklė.“ 
N-7.
23.10 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.
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šiupinys

Dabartinis skyriaus
pirmininkas „užaugo“

„Stebėjau D. Žiogelio, kaip 
politiko, augimą. Vos pradėjęs 
politiko karjerą, jis gal buvo kiek 
nedrąsus, ramesnis, tylesnis, ta-
čiau labai greitai įgijo naujų žinių, 
patirties. Dabar jis, drąsiai galiu 
sakyti, stiprus, išmanus politikas, 
drąsiai reiškia savo nuomonę, ne-
bijo oponuoti ir tai daro pagrįstai. 
Merą įsivaizduoju ne kaip dikta-
torių, o protingą diplomatą – toks 
Dainius ir yra. Neabejoju, kad jo 
pergalė kovo 3-iąją vyksiančiuose 
tiesioginiuose mero rinkimuose 
būtų naudinga ne tik mūsų, soci-
aldemokratų, partijai, bet ir visam 
Anykščių rajonui“ – apie socialde-
mokratų kandidatą į merus Dainių 
Žiogelį kalbėjo partijos bičiulis D. 
Krikštaponis.

Paklaustas, ar užleidęs D. Žio-
geliui skyriaus pirmininko par-
eigas, o vėliau ir suteikęs jam 
šansą tapti meru, D. Krikštaponis 
nežada trauktis iš politikos, sakė: 
„Amžius turi savų pliusų, savų 
minusų. Su amžiumi įgauni išmin-
ties... Tačiau, mano pozicija tokia 
– ateitis priklauso jaunimui, kuris, 
noriu pasidžiaugti, mūsų partijoje 
yra labai aktyvus, turintis novato-
riškų idėjų. O aš niekur nesitrau-
kiu – visada esu pasiruošęs padėti 
savo patarimais, palaikymu. Jeigu 
man kažkas nepatinka, jeigu ma-
tau, kad galima padaryti geriau, 
savo nuomonę visada pareiškiu. 

Po vidinio partijos reitingavimo 
manęs daug kas klausė, kodėl ne-
siekiau užimti pirmųjų sąrašo po-
zicijų, kodėl sutikau su 8-ąja vieta. 
Mūsų partijos reikalavimas buvo, 
kad į pirmą dešimtuką patektų ati-
tinkamas procentas moterų, jauni-
mo, ypač tai akcentuojama pirmam 
penketukui. 

Aš galvoju, kad teisingai pada-
riau – esu 8 vietoje ir man atrodo, 
kad toliau jau žmonių reikalas – jei-
gu jie mane prisimins, tai išreitin-
guos, o jeigu ne – aš toliau padėsiu 
tiek skyriaus veikloje, tiek, jeigu 
gausiu pasiūlymų, kitose pareigo-
se. Tikiu, jog nusprendžiau teisin-
gai – aš Dainiumi Žiogeliu pasiti-
kiu ir tikiu, jog laimės rinkimus, 
nes ir jo programa, ir nuostatos bei 
įsitikinimai, ir darbai, aktyvumas, 
sukaupta patirtis jam leidžia tikėtis 
šio posto. 

Noriu Dainiui palinkėti sėkmės 
ir pakviesti visus, atėjusius į rin-
kimus, palaikyti Dainių Žiogelį, 
o jeigu žmonės manys, kad 8 są-
rašo numeris taip pat dar yra rei-
kalingas, atitinkamai jį pažymėti“ 
– šypsojosi D. Krikštaponis. 

Socialdemokratų meras nebūtų
diktatoriumi
„Protingas vadovas turi siekti sau užsiauginti gerą pamainą. 

Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių rajono skyriui vado-
vavau 12 metų. Nors jėgų ir energijos dar tikrai turėjau ir turiu, 
tačiau manau, kad ateitis vis dėlto priklauso jaunimui, todėl šias 
pareigas 2015 m. balandžio mėnesį užleidau tada vos keturias-
dešimtmetį perkopusiam partijos kolegai, Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui Dainiui Žiogeliui“ – 
kalbėjo buvęs Anykščių rajono vicemeras, ilgametis socialdemo-
kratų partijos Anykščių skyriaus pirmininkas, dabar Anykščių 
rajono tarybos narys Donatas Krikštaponis.

Ilgametis rajono socialdemokratų vadovas sakė, kad jam garbė 
yra svarbiau už postus. D. Krikštaponis kvietė visus kovo 3- iąją 
atlikti pilietinę pareigą dalyvauti rinkimuose ir išsirinkti tokią 
valdžią, kuri teisingai atstovautų žmones.

Rajonas garsėjo profesionaliais 
specialistais 

Socialdemokratų partija – senas 
tradicijas turinti, ilgiausiai vei-
kianti partija Lietuvoje. „Ne veltui 
mūsų partijos šūkis yra „Svarbiau-
sia – žmogus“, socialdemokratai 
visada palaikė eilinius žmones, 
darbo liaudį, kovojo už jų teises, 
pagrindiniu uždaviniu laikė žmonių 
socialinę gerovę. Šie įsitikinimai ir 
dabartiniams socialdemokratams 
yra esminiai. Todėl, į valdžią ir turi 
ateiti šias vertybes propaguojan-
tys, tokiomis tiesomis besivado-
vaujantys žmonės. Mūsų partijai 
buvo prognozuojama liūdna atei-
tis, kalbėta apie skilimą, senųjų 
socialdmeokratų atsitraukimą, bet 
taip neįvyko. Mūsų skyrius liko 
100 proc. nepasikeitęs - nė vienas 
iš skyriaus nepasitraukė ir nenuėjo 
į Lietuvos socialdemokratų darbo 
partiją (LSDDP), nors labai akty-
viai buvo bandoma agituoti, ypač 
per vyresniuosius narius“ – teigė 
D. Krikštaponis.

Paklaustas, ar dabartinė valdžios 
pozicija, kad viena svarbiausių 
Anykščių vystymosi krypčių yra 
turizmas, turistų vilionės į mūsų 
rajoną bei visos infrastruktūros 
pritaikymas, pirmiausiai, turis-
tams, yra teisinga, D. Krikštaponis 
kalbėjo: „Vystant turizmą Anykš-
čiuose jau toli nueita. Sukurta inf-
rastruktūra, žinomumas, tik gaila, 
kad mūsų jau sudėlioti akcentai, 
kaip Anykščiams tapti kurortu, 
kažkur „išgaravo“. Atėjus naujai 
valdžiai, nors turizmas ir buvo de-
klaruojamas kaip prioritetinė sritis, 
dėl įvairių priežasčių, dėl kai kurių 
specialistų pakeitimo, išėjimo, pla-
nai taip ir nebuvo įgyvendinti.

Atrodytų, kad ši valdžia tik tęsia 
arba baigia vykdyti mūsų pradėtus 
projektus, o kas padaryta nauja..? 
Kokie nauji projektai įgyvendinti? 
Sutvarkytos kelios gatvės? Pradėta 
statyti žiedinė sankryža? Dešiniojo 
Šventosios upės kranto tako ir Bež-
džionių tilto vizijos, Tilto g.  pro-
jektavimai buvo padaryti dar anoje 
kadencijoje, o įgyvendinimams 
pradėti prireikė trejų metų (kažko-
dėl), o Tilto gatvė iš viso stringa 
dėl neatsiradusio rangovo... 

Labai svarbus buvo anoje kaden-
cijoje pradėtas ir beveik padarytas 
biokuro katilinės statybų projektas, 
kurį tik pabaigė dabartinė valdžia. 
Ypač svarbu, kad iš Vyriausybės 
jam buvo gauta ženkli parama. Taip 
pat labai svarbūs buvo ir papildo-
mai gauti Kurklių vandentvarkos 
projekto pinigai, bet ši koalicija 
net nesugebėjo per kadenciją šio 
projekto įgyvendinti – vis dar rau-

siamos Kurklių gatvės...“
Paprašius D. Krikštaponį paban-

dyti įvardinti priežastis, dėl kurių 
minėti projektai stringa, o naujų 
lyg ir nematyti, jis svarstė: „Išsa-
kysiu savo nuomonę... Kaip gali 
būti įgyvendinami projektai, kai 
strateginiai savivaldybės adminis-
tracijos skyriai – Architektūros ir 
urbanistikos, Investicijų ir projektų 
valdymo bei Statybos – neturi nuo-
latinių vedėjų. Kai buvau viceme-
ru, net negalėjau įsivaizduoti tokios 
situacijos – ne tik rajono vadovai 
dirbome sutartinai, bet turėjome ir 
labai stiprią komandą administra-
cijoje – tiek buvusi rajono vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiūnienė, 
tiek Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėjas Albertas Miškinis, 
tiek Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja Lina Blažytė buvo 
labai stiprūs, profesionalūs specia-
listai. Jie turėjo idėjų, suprato, ko 
reikia, kad Anykščiai eitų teisinga 
kryptimi, veržliai imdavosi naujų 
darbų... Kartais reikėdavo net juos 
pristabdyti. O kas vyksta dabar? 
Vis skelbiami konkursai, bet taip 
tinkamų specialistų ir neatsiranda. 
Ką kalbėti apie svarbiausių skyrių 
vadovų nebuvimą, kai net staty-
binės organizacijos nenori dirbti 
Anykščiuose. O kažkada tarp jų 
buvo konkurencija“.

D. Krikštaponis prisiminė ir sun-
kiausius, bet vis dėlto pavykusius 
projektus – Lajų tako statybos bei 
kairiojo Šventosios upės kranto su-
tvarkymas. „Šiuos projektus gali-
ma pavadinti grandioziniais. Buvo 
labai sunku, bet mes juos sėkmin-
gai įvykdėme. Ir tai ne tik rajono 
vadovų, bet ir visos komandos 
nuopelnas. 

Esu labai dėkingas Anykščių re-
gioninio parko direktoriui Kęstu-
čiui Šerepkai, Valstybinės saugo-
mų teritorijų tarnybos direktoriaus 
pavaduotojai Rūtai Baškytei ir, ži-
noma, buvusiai vyriausiajai rajono 
architektei Daiva Gasiūnienei. Ji 
padarė labai daug, kad Anykščiai 
atrodytų tokie, kokie yra dabar. Ir 
šios specialistės paslaugų atsisaky-
mas mūsų rajonui yra didelė netek-
tis“ – dėstė D. Krikštaponis.

Pasiteiravus, gal nereikėtų gailėti 
prarastų specialistų, juk dabartinis 
meras itin aktyviai mezga ryšius su 
Kinija, todėl galbūt tik laiko klau-
simas, kada į Anykščius pradės 
plūsti ne tik turistai iš Kinijos, bet 
ir reikalingi specialistai, D. Krikš-

taponis nedaugžodžiavo: „Man 
atrodo, užtenka, kad Anykščiai 
bendrauja su Latvija, Baltarusija, 
Čekija, Lenkija... Jeigu didieji Lie-
tuvos miestai nesugeba užmegzti 
bendradarbiavimo ryšių su galin-
gosiomis pasaulio valstybėmis, tai 
ką kalbėti apie mus – reikia situa-
ciją vertinti realiai. Na, o pakeliauti 
po svečias šalis – visada įdomu“.

Garbės žodis svarbiau už postą

Anykščių socialdemokratai buvo 
ta partija, kuri dvi kadencijas po-
zicijoje dirbo su konservatoriais, 
D. Krikštaponis vicemeru buvo ir 
rajonui vadovaujant Leonui Ale-
sionkai, todėl, kas gi nutiko, kad 
socialdemokratai po praėjusių mero 
rinkimų nerado bendros kalbos su 
liberalais?

„Jau po pirmojo rinkimų turo 
mes buvome sukirtę rankomis su 
„valstiečiais“ ir su konservatoriais, 
tačiau konservatoriai pirmieji nulė-
kė pasveikinti liberalus su pergale. 
Meras gal pasirinko tuos žmones, 
kurie yra truputį nuolankesni, ku-
riuos lengviau valdyti. Čia mano 
nuomonė... 

Aš manau, kad socialdemokra-
tams yra svarbus garbės žodis. Savo 
laiku, t.y. antrą kadenciją dirbdamas 
vicemeru, buvau iškviestas į Vilnių, 
į susitikimą su Rolandu Paksu, Vik-
toru Uspaskichu ir kitais. Buvau 
įkalbinėjamas „patraukti“ konser-
vatorius iš valdančiosios koalicijos, 
man siūlytas mero postas. Tačiau, 
tokie žaidimai man buvo nepriim-
tini. Man garbės žodis yra svarbiau 
už postą. Taip galvojau ir apie kon-
servatorius, deja, blogai galvojau... 
Iš kitos pusės, nesmerkiu žmonių, 
kurie eina iš vienos partijos į kitą, o 
iš tos kitos – į komitetą. Jie galvoja 
apie savo ateitį, savo ir savo šeimų 
gerovę. Tik ar jie patikimi, čia jau 
kitas klausimas...“ – kalbėjo D. 
Krikštaponis.

Pašnekovas taip pat paragino vi-
sus anykštėnus kovo 3-iąją atlikti 
savo pilietinę pareigą ir ateiti į rin-
kimus. „Paskui nereikia verkti, kad 
išrinkta ne tokia valdžia. Ateikim, 
dalyvaukim, rinkim tuos, kuriais 
galima pasitikėti“ – pabrėžė buvęs 
rajono vicemeras. 

Politinė reklama. Bus ap-
mokėta iš lsDP rinkiminės 

sąskaitos. Užsak. nr. 51

Buvęs rajono vicemeras, Anykščių rajono tarybos narys, ilga-
metis Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus pir-
mininkas Donatas Krikštaponis sako, kad su amžiumi žmogus 
įgauna patirties, bet ateitis priklauso jaunimui: „Nusprendžiau 
teisingai – aš Dainiumi Žiogeliu (kairėje) pasitikiu ir tikiu, jog 
jis laimės rinkimus. Noriu pakviesti visus, atėjusius į rinkimus, 
palaikyti Dainių, o jeigu žmonės manys, kad 8 sąrašo numeris, 
kuriuo esu įrašytas, taip pat dar yra reikalingas, jį pažymėti“.

Pasiekimai. Traupio pagrindinė 
mokykla pranešė, kad 9 klasės mo-
kinė Indrė Musteikytė trečią kartą 
tapo Lietuvių kalbos Kengūros Ly-
derių turo nugalėtoja. Konkursui 
Indrė pateikė rašinį „Kada patei-
sinamas karas?“. Vaikų kūrybinės 
iniciatyvos fondas Lyderių turo 
nugalėtojus apdovanoja diplomais 
ir kelione į vieną Europos šalį.

Pirkinys. UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis už 53 240 Eur įsi-
gijo naują ratinį traktorių „Zetor“ 
su sniego peiliu. Naują technikos 
priemonę komunalininkai įsigijo iš 
UAB „Specagra“.

Karjera. Sausio 3 dieną darbą 
pradėjo Kultūros ministerijos su-
rengtą konkursą laimėjusi Pane-
vėžio apskrities Gabrielės Petkevi-
čaitės-Bitės viešosios bibliotekos 
direktorė Jurgita Bugailiškienė. 
Komunikacijos ir informacijos ma-
gistro (knygotyros studijų progra-
mos) kvalifikacinį laipsnį Vilniaus 
universitete įgijusi J. Bugailiš-
kienė yra dirbusi projektų vadove 
Anykščių rajono savivaldybės L. 
ir S. Didžiulių viešojoje bibliote-
koje, kūrybinių ir plėtros projek-
tų vadove bendrovėje „Bugiris“. 
Nacionalinius projektus ji taip pat 
vykdė Ugdymo plėtotės centre, yra 
dirbusi  Anykščių rajono savival-
dybės mero Sigučio Obelevičiaus  
patarėja kultūros klausimais.

Sniegas. Sausio 9-ąją ir 10-ąją 
Anykščiuose, aplink A.Baranausko 
aikštę, vyko mūsų miestui (ir lietu-
viškoms žiemoms) neįprasti darbai 
– į sunkvežimius buvo krauna-
mas sniegas. Sniego dangos storis 
Anykščiuose kol kas tik keliolika 
centimetrų, tačiau, nuo gatvių ir 
šaligatvių nuvalius sniegą, sufor-
muoti solidūs kalnai.

Patikra. Po gaisro viename 
Lenkijos pabėgimo kambaryje, kai 
žuvo penkios paauglės, bus tikri-
nami Lietuvoje esantys pabėgimo 
kambariai. Du pabėgimų kamba-
riai veikia ir Anykščių mieste. Vie-
nas iš jų – avarinės būklės buvusio 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato pastate.

Idėja. Anykščių rajono savi-
valdybė grįžta prie daugiau nei 
prieš dešimtmetį iškeltos idėjos 
Anykščiuose įkurti Pasakų parką. 
Apie tokius siekius yra skelbia-
ma Anykščių rajono savivaldybės 
strateginiame plėtros plane iki 
2025-ųjų metų. Anksčiau kalbėta, 
kad pasakų parką sudarys muzie-
jus ir pamažu plečiami atrakcio-
nai, įrengti pagal lietuviškas pa-
sakas. Parke turėtų veikti vaikų 
teatras ir kinas, galėtų atsirasti net 
nedidelis botanikos ir zoologijos 
sodas.

Bėgimas. Skiemonių seniūni-
jos Mačionių kaimo bendruomenė 
skelbia, kad sausio 13-ąją, Laisvės 
gynėjų dieną, šiemet neįvyks tradi-
cinis bėgimas nuo apžvalgos bokš-
to Bijeikiuose iki kaimo kultūros 
centro skyriaus. Bėgimas „perke-
liamas į šiltesnius orus“. 

Veikla. Šią savaitę Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai be-
veik visą savaitę svarstė 2019 
m. Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžeto projektą bei vertino 
Administracijos padalinių vadovų 
veiklą.
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Gimnazijos aplinka pasikeitė – mokytis,
gyventi ir sportuoti tapo dar mieliau

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastatas ir jo aplinka 
akį traukia pagražėjusia išvaizda, o mokiniai džiaugiasi re-
novuotomis klasėmis, sutvarkytomis aktų ir sporto salėmis, 
biblioteka bei bendrabučiu. Per porą metų įgyvendintus po-
kyčius inicijavo ir iš dalies finansavo Anykščių rajono savi-
valdybė.

Anykščių rajono savivaldybės 
lėšomis įgyvendinti gimnazijos 
pastato atnaujinimo darbai atlikti 
per 2015-2016 metus ir kainavo 
144 683,39 Eur. savivaldybės 
biudžeto lėšų. 

„Gimnazija „aprengta“ energi-
ją taupančiu rūbu. Dabar gimna-
zijoje šilta, jauku, geros darbo są-
lygos. Atnaujintas pastatas ne tik 
gerokai sumažino jo išlaikymo 
išlaidas, bet ir papuošė Anykščių 
urbanistinį vaizdą. Akivaizdus 
komfortas ir lėšų taupymas“,- at-
naujinimo darbų privalumus var-
dija J. Biliūno gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė. 

Didelio Savivaldybės dėmesio 
bei investicijų sulaukė ir gimna-
zijos stadionas: įrengta futbolo 
aikštės dirbtinės žolės danga, 
įrengti bėgimo takai padengti 

sportine danga, įrengta univer-
sali (krepšinis, tinklinis, tenisas) 
žaidimų aikštelė, šuolių į tolį 
sektorius, paplūdimio tinklinio 
aikštelė, gimnastikos aikštelė bei 
kitos įvairių sporto šakų mėgė-
jams, kurie džiaugiasi 198 vietų 
žiūrovų tribūna, reikalingos prie-
monės. Stadiono atnaujinimui 
atlikta darbų už 696 302,20 Eur, 
iš kurių savivaldybės biudžeto 
lėšos 534 519,18 Eur. (t. sk. VIP 
lėšos - 161 783,02 Eur).

Kūno kultūros mokytojų Da-
liaus Repečkos ir Ramūno Šližio 
teigimu, renovavus gimnazijos 
sporto aikštyną padidėjo vaikų 
motyvacija sportuoti, pagerėjo 
pamokų kokybė. Džiaugsmo at-
sinaujinusiu aikštynu neslepia ir 
patys gimnazistai. „Atnaujintas 
stadionas, kurio atidaryme teko 

dalyvauti ir man, tebelieka viena 
populiariausių miesto jaunimo 
aktyvaus laisvalaikio vietų, kur 
patogu sportuoti, žaisti ir daly-
vauti kūno kultūros pamokose. 
Užtektinai treniruoklių net ir 
miesto gyventojams, yra krepši-
nio ir tinklinio aikštelės, moder-
ni futbolo danga, vyksta sporto 
turnyrai“, - galimybes jauniems 
žmonėms aktyviai leisti laiką 
vardija gimnazijos mokinių pre-
zidentas Šarūnas Grigonis.

Be Savivaldybės vadovų dėme-
sio neliko ir mokinių bendrabu-
tis, kurio sutvarkymui ir atnauji-
nimui skirta 102 000 Eur  rajono 
biudžeto lėšų. Už šias lėšas su-
remontuoti bendrabučio 2 ir 3-io 
aukštų kambariai, visos laiptinės, 
pakeisti langai ir durys, nupirkti 
nauji baldai. Už papildomas lė-
šas (5 866,27 Eur savivaldybės 
biudžeto lėšų) 2018 metais prie 
bendrabučio įrengtas šaligatvis ir 
suremontuotas apšvietimas. 

„Mūsų tikslas – iš esmės, kom-
pleksiškai tvarkyti miestą. J. Bi-
liūno gimnazijos aplinkos sutvar-
kymas – tai tik vienas iš daugelio 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų inicijuotų ir  įgyventų 
projektų, keičiančių Anykščių 
krašto veidą“, - teigia rajono me-
ras Kęstutis Tubis.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr.43    

Burbiškio gyventojų žiniai
2018 m. gruodžio mėn. konkurso būdu parinktas rangovas 

Burbiškio gyvenvietės Vandens gerinimo įrenginių statybos 
darbams. Pasirašyta rangos darbų sutartis.

Šiuo metu jau vykdomi projektavimo darbai. Rangovas su-
tartyje įsipareigojo statybą užbaigti ir įrangą paleisti per šešis 
mėnesius.

Taigi, dar šių metų pirmame pusmetyje, Burbiškio gyven-
tojams bus tiekiamas visus kokybės reikalavimus atitinkantis 
vanduo. 

Projekto partnerė - Anykščių rajono savivaldybė.
Užsak.nr. 45

Atėjusieji pagerbti jubiliato ste-
bėjo filmą „Miško etiudai“, kuria-
me V. Račkaičio literatūrines minia-
tiūras įgarsino šviesaus atminimo 
aktorius Leonardas Zelčius, o vaiz-
dus kūrė muziejininkas anykštėnas 
Aloyzas Janušis. Nuščiuvusi salė 
klausėsi sukaktuvininko parašytų 
impresijų.

Renginį vedusi bibliotekos Krašto 
dokumentų ir kraštotyros skyriaus 
darbuotoja Judita Skačkauskienė 
auditorijai priminė, jog rašytojas 
V. Račkaitis su žmona Milda jau 
55-ius metus gyvena Anykščiuose. 

Aštuoniasdešimtmetį švenčiantis rašytojas
dėkojo žmonai ir dukrai Birutė VenTeRAiTienĖ

Sausio 10 dienos vakarą anykštėnai rinkosi į Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos salę, kur vyko rašytojo Vygando 
Račkaičio jubiliejinis vakaras bei naujos knygos „Palauk, žeme“ 
sutiktuvės. 

80-metį švenčiančiam V. Račkaičiui ir jo žmonai rašytojai Mil-
dai Telksnytei buvo užrištos tautinės juostos ir įteikti „Šimtmečio 
anykštėno“ ženklai.

„Į Anykščius atvažiavau jaunas ir 
žalias“, - prisiminė jaunystę sukak-
tuvininkas. „Čia įleistos šaknys, 
čia gimė dukra ir anūkai, čia visi 
užgyventi draugai, kurių, deja, jau 
daug ir Anapilyje...“, - pasakojo ra-
šytojas. 

Pristatydamas naują knygą „Pa-
lauk, žeme“, autorius prisipažino: 
„Esu dėkingas dviems brangiau-
sioms moterims: Mildai ir Skaidrei. 
Mano dukra savo subtiliais piešinu-
kais sušildė tos knygelės puslapius“. 
Kalbėdamas apie parašytus kūrinius 
jubiliatas sakė, jog nemažai knygų 

su žmona yra parašę dviese ir, jei ne 
sutuoktinės Mildos kruopštumas, 
tiek daug nuveikti nebūtų pavy-
kę. Prisimindamas laiką, kai su M. 
Telksnyte leido savaitraštį vaikams 
„Kregždutė“, rašytojas išsitarė, jog 
dažnai su žmona pagalvojantys, kas 
jų gyvenime yra svarbiau: parašytos 
knygos ar laikraštis. 

Renginio vedėja perskaitė kuni-
go poeto Justo Jasėno laišką-padė-
ką rašytojams Račkaičiams, leidu-
siems ir redagavusiems laikraštėlį 
vaikams „Kregždutė“ (buvo lei-
džiamas 1991-2009 m). V. Rač-
kaitis  drauge su M. Telksnyte 
dar redagavo žurnalą „Anykščiai: 
krašto kultūros istorijos puslapiai“ 
ir Anykščių šv. Mato parapijos 
laikraštį „Iš tiesų...“ V. Račkaitis 
daugelį metų dirbo ir „Anykštos“ 
pirmtake - laikraštyje „Kolektyvi-
nis darbas“.

Teko sukaktuvininkui paragauti 

ir politiko duonos, jis dirbo pirmo-
joje Anykščių rajono savivaldybės 
Taryboje, bet pasitraukė nebaigęs 
kadencijos, kai suprato, kad tos 
politinės aistros tik atima brangų 
laiką, kurį galėtų skirti kūrybai... 
Jis mano, kad  būdamas Taryboje 

prisidėjo kovojant dėl vietos  A. 
Baranausko paminklo statybai.

Miniatiūras iš naujausios V. 
Račkaičio knygos „Palauk, žeme“ 
perskaitė Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis,  Krašto dokumen-
tų ir kraštotyros skyriaus vedėja 
Audronė Berezauskienė, bibliote-
kininkės Ligita Matulienė, Birutė 
Venteraitienė ir J. Skačkauskienė. 
Haiku iš būsimos knygos skaitė 
pats sukaktuvininkas.

Sukaktuvininką sveikino bičiu-
liai, kaimynai iš Latavos kaimo 
ir daugelis anykštėnų. Rašytojas 
dėkojo sveikintojams, vakaro da-
lyviams, skaitovams ir muzikinius 
kūrinius grojusiam Robertui Čap-
kevičiui. Visi buvo pakviesti nusi-
fotografuoti bendrai nuotraukai. 

Rašytojas V. Račkaitis vienas 
ir kartu su žmona M. Telksnyte 
parašė ir išleido 27 knygas bei iš 
bulgarų ir rusų kalbų išvertė 12 
knygų. V. ir M. Račkaičiai išleido 
biografines knygas apie žymiau-
sius Anykščių krašto rašytojus: J. 
Biliūną („Į aukštą kalną“, 1986 
ir 2008 m.), L. Didžiulienę-Žmo-
ną („Kaip lašas mariose...“, 2004 
m.), A. Baranauską („... ir nera-
mu tapo“, 2014 m.). V. Račkaitis 
(kartu su žmona Milda Telksnyte) 
yra pirmasis Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatas (2001 
m.), jam suteiktas Anykščių rajono 
Garbės piliečio vardas (2009 m.).  „Neradau fotografijos, kurioje jubiliatą būčiau nufotografavęs 

vieną. Kaip abu, taip abu“, - Vygandui Račkaičiui dovanodamas 
nuotrauką, sakė fotomenininkas Alfredas Motiejūnas.

Rašytojas Rimantas Vanagas sakė, jog skiria kolegai Vygandui 
tuos pačius žodžius, kuriuos skaitė sukaktuvininkui prieš dešimt 
metų vykusį jubiliejų. „Esam įklimpę ton pačion vagon ir niekad 
iš jos neišlipsim“, - sakė R. Vanagas ir  padeklamavo eilėraštuką 
apie Vygandą ir Mildą.                         indrės RUkŠAiTĖs nuotr.
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Kodėl iš Anykščių bėga 
specialistai?

„Man ne tas pats, kas bus su 
Anykščiais. Ilgai svarsčiau, ar ver-
ta kandidatuoti, juk tai tas pats, kas 
kristi į drumstą vandenį nuo aukšto 
skardžio, kai nežinai, į ką pataiky-
si. Nenoriu patoso, bet tie žmonės, 
kurie kasdienėje veikloje turi rei-
kalų su dabartine rajono valdžia, 
jos sprendimais arba bent domisi 
Anykščių įvykiais supranta, kas 
rajono laukia ateityje. 

K.Tubis į valdžią ėjo deklaruo-
damas, kad bus griežtas, visiems 
lygiai teisingas ir niekam neleis 
vogti. Lyg ir gražios, geros idėjos. 
Tačiau, kadrų politika buvusi tokia 
aktyvi, jog iš darbo buvo atleisti 
arba patys išėjo dešimtys specialis-
tų, daugelis vadovaujančių pozici-
jų iki šiol yra neužimtos. 

„Senieji, tarkim, buvo užsisėdė-
ję, apkerpėję... Tačiau, atsakykit 
į klausimą, kodėl nemažai naujų 
žmonių Anykščiuose neužsibuvo? 
Savivaldybės administracijos Tei-
sės skyriaus vadovą, naują vyriau-
siąją architektę, Statybos skyriaus 
vedėją paskyrė dabartinė valdžia, 
bet ir jie padirbo po kelis mėnesius 
ir pabėgo. Komunaliniam ūkiui 
vadovauja jau antrasis laikinasis 
direktorius...“ – retoriškai klausė 
kandidatas į merus D.Vaiginas.

Nedainavo su meru duetu...

D.Vaiginas Anykščių rajono li-
goninei nevadovauja jau nuo praė-
jusių metų rugsėjo, tačiau jo veiklą 
tebetikrina Anykščių savivaldybės 
kontrolieriaus tarnyba, o Utenos 
apskrities vyriausiasis PK pagal 
Anykščių savivaldybės pareiškimą 
atlieka ikiteisminį tyrimą. Beje, 
policija tiria ir buvusio ligoninės 
direktoriaus ir gydytojo D.Vaigino 
darbo žiniaraščius, kuriuos para-
šais tvirtino pats meras K.Tubis.

Buvęs ligoninės vadovas dėl 
patikrinimų, sako, nesukąs galvos 
– tegul tikrintojai vargsta. Mat jis 
pats žinąs, kad nevogė, ligoninės 
turtą ir pinigus tausojo, sugebėjo 
išsaugoti visavertę ligoninę, o jam 
traukiantis iš pareigų, ligoninės 
sąskaitoje buvo beveik milijonas 
eurų sutaupytų lėšų.  Tuo tarpu li-
goninė buvo aprūpinta naujausia, 
moderniausia įranga, informaci-
nėmis technologijomis, slaugytojų 
atlyginimai buvo didžiausi šalyje, 
net lyginant su respublikinėmis 
ligoninėmis, gydytojų algos buvo 
tokios, kaip šalies gydytojų atly-
ginimų vidurkis. Ir svarbiausia 
– pacientai nebuvo verčiami savo 
lėšomis įsigyti slaugos priemonių 
ar vaistų. D.Vaigino vadovavimo 
ligoninei metais joje dirbo bemaž 
trisdešimties specialybių gydytojai, 
tarp jų neurochirurgai, kraujagyslių 
chirurgai, urologai ir kiti. Įsteigtas 
stacionarios reabilitacijos skyrius, 
toks, kokio kaimyninių rajonų, net 
regionų kai kurios ligoninės neturi. 

Dalis Vaiginas: „Banalių pažadų nebus“
Ilgametis Anykščių rajono ligoninės vadovas, gydytojas Dalis Vaiginas neslepia, kad kandidatuoti 

į Anykščių rajono merus jis buvo išprovokuotas. „Man, kaip ir kiekvienam normaliam žmogui, 
nemalonu būti apipiltam pamazgomis ar apsimesti, kad niekas nevyksta, kai esi voliojamas purve“ 
– „Anykštai“ kalbėjo D.Vaiginas, dabar dirbantis Anykščių rajono ligoninėje gydytoju ortopedu-
traumatologu. 

Kitas labai svarbus motyvas, kodėl D.Vaiginas ryžosi kandidatuoti į merus, - Anykščių ateitis. 
Banaliai skamba, bet gydytojas tikino, kad jam kartais labai skauda dėl to, kas mūsų krašte vyksta 
arba atvirkščiai – nevyksta. Juk Anykščiai gali geriau!

Eilių pas gydytojus ilgesnių, nei 
leidžia įstatymai – nebuvo.

„Buvau nusiteikęs pasibaigus li-
goninės vadovo kadencijai trauktis 
iš pareigų. Apie tokius savo ketini-
mus dar mero K.Tubio kadencijos 
pradžioje jam pranešiau. Tuomet 
Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninė buvo Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) dispozicijoje, o 
meras sugalvojo projektą – Troš-
kūnų ligoninę perduoti Anykščių 
ligoninei. Buvusi Anykščių PSPC 
direktorė Zita Neniškienė tuo liko 
nepatenkinta, neva, D.Vaiginas 
sugalvojo iš jos ligoninę perimti. 
Meras ją drausmino: „Nusiramink, 
o jei nenusiraminsi, tavo kadencija 
gali ir sutrumpėti“. Tuo tarpu, man 
meras kalbėjo, lyg ir su savotiška 
užuomina, kad galima galvoti ir 
apie kadencijos, kaip ligoninės va-
dovui, pratęsimą. Jam sakiau, kad 
nereikia man kadencijos pratęsti, 
kad, jei dar sugalvosiu vadovauti – 
tai dalyvausiu konkurse. Šie pokal-
biai vyko apie 2016 metų vidurį. 
2017 metų rudenį buvo suplanuo-
tas respublikinis medikų renginys 
– jau trečias meno mėgėjų festiva-
lis Anykščiuose. Meras užsiminė, 
kad galėtume duetu padainuoti 
šiame renginyje. Jo pasiūlymą pri-
ėmiau kaip pajuokavimą. Bet artė-
jant festivaliui Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė 
pasidomėjo, kodėl su meru nere-
petuojam. Paskui ir pats K.Tubis 
tiesiai paklausė – kada pradėsime 
repetuoti? Laiko mažai, gal kokią 
žinomą dainą reikėtų pasirinkti? 
Pasiūliau - „Man išaiškino dakta-
rai, kad žaloju savo sveikatą...“. 
Jis man sako, kad gal geriau, regis, 
„Ant melsvo ežero bangų...“ arba 
„Nuo saulės suskeldėjo lūpos...“ 
Bet pašnekėjom, ir tuo viskas pasi-
baigė. Mes nepasirodėme scenoje, 
o jis, apskritai, neatėjo į tą mūsų 
festivalį. 2018 metų rugsėjo 29 
dieną buvo numatyta rengti ketvir-
tąjį sveikatos apsaugos darbuotojų 
meno mėgėjų festivalį, tačiau dėl 
mįslingų priežasčių jam nebuvo 
lemta įvykti. “ – apie galimas ne-
santaikos su rajono meru K.Tubiu 
ištakas pasakojo D.Vaiginas. 

Nepaveikiamas, neparankus...

D.Vaiginas dėstė, kad tiesiogiai 
ar aplinkiniais keliais girdėjo, kad 
rajono vadovai jį apibūdina trimis 
„en“ – nepaklusnus, nesukalbamas, 
nevaldomas...  „Ministras Aureli-
jus Veryga „mygo“ ligonines di-
dinti atlyginimus darbuotojams, o 
Anykščių ligoninė ir dar 20 įstaigų 
pasakėme, jog, kai pinigai pasieks 
mus, jie tikrai bus skirti darbo už-
mokesčio didinimui. Bet kol nėra 
pinigų, iš ko mes galime atlygini-
mus didinti? 2017 metų finansinio 
rezultato „minusas“, dėl kurio iki 
šiol esu „kalamas prie kryžiaus“, 
būtų nepalyginamai didesnis, nei 
buvo. Bet ir tada mes dar draugiš-

kai su meru šnekėjomės, net kartu 
tarėmės, kaip atsakyti „Anykštai“ 
į klausimus apie atlyginimų didi-
nimą medikams. Jis sakė, kad su-
pranta, jog negalima kol kas algų 
kelti. Bet kai jam premjeras pa-
priekaištavęs – „kodėl tu nepriverti 
Vaigino tuos atlyginimus padidinti, 
kaip Veryga norėtų“, tada ir prasi-
dėjo... 

Su „valstiečiais“ eiti įkalbėjo 
Antanas Baura

Paklaustas, kodėl D.Vaiginas 
tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos, o ne kurios kitos parti-
jos kandidatu į merus, jis aiškino, 
kad pats neieškojo partijų, nors 
buvo kalbinamas įvairių politi-
nių jėgų. Tačiau, gavus pasiūly-
mą iš LVŽS Anykščių skyriaus 
pirmininko A.Bauros, atsakingai 
apsvarstęs, sutiko. „Didelę įtaką 
apsisprendimui turėjo ir A.Bauros 
asmenybė, jo sugebėjimas diplo-
matiškai spręsti iškilusias proble-
mas, kompromisų ieškojimas bei 
komandinis darbas. Be to, man 
priimtinos šios partijos daugelyje 
sričių daromos tam tikros refor-
mos (pertvarkos). Aš taip pat, ma-
nau, esu panašaus tipažo žmogus“ 
– tvirtino „valstiečių“ kandidatas į 
Anykščių rajono merus. 

Anykščių ligoninėje, vadovau-
jant D.Vaiginui, dirbo skirtingų 
politinių pažiūrų žmonės. Daug 
gydytojų skirtingu laiku buvo ir 
Anykščių rajono tarybos nariais. 
Skirtingos gydytojų politinės pa-
žiūros D.Vaiginui nebuvo kliūtis 
siekiant gerų ligoninės darbo re-
zultatų. „Nei aš kolektyvą politi-
zavau, nei stengiausi depolitizuoti. 
Visi kartu kapstėmės iš skolų ir iš 
bėdų prieš daugiau nei dvidešimt 
metų ir išsikapstėme. Ir visiems 
kandidatams durys visada buvo 
atviros“ – aiškino buvęs Anykščių 
rajono ligoninės vadovas.

Mokslai nebuvo kančia

D.Vaiginas gimė Biržų rajone, 
paprastų darbininkų šeimoje. Į 
VU Medicinos fakultetą jis pateko 
pirmuoju bandymu, pasirinkda-
mas pačią prestižiškiausią medi-
cinos profilį – chirurgiją, o pagal 
baigiamųjų egzaminų rezultatus 
buvo antras kurse. Po universi-
teto D.Vaiginas turėjo plačias 
galimybes rinktis, kur dirbti, – 
nusprendė keliauti į netoli tėviš-
kės Biržų esantį gražų Lietuvos 
miestelį Anykščius. Anykščiuo-
se D.Vaiginas – nuo 1978-ųjų, 
per dvidešimt metų jis vadovavo 
Anykščių rajono ligoninei, ku-
rioje dirbo apie 300 žmonių. Jo 
vadovavimo laiku vyko „didysis 
kraustymasis“, kai keliais etapais, 
vargais negalais, buvo įrengtos 
naujos ligoninės patalpos ir pa-
cientai bei darbuotojai pagaliau 
išsikraustė iš buvusių Anykščių 
parapijos arklidžių ir kitų pastatų. 

Ieškoti geriausių, o ne merui 
patogiausių sprendimų

Kandidato į merus įsitikinimu, 
gali būti gabus, daug išmanantis, 
net genialus, bet visų sferų neap-
rėpsi, visur nebūsi geriausias. Es-
minis dalykas, variklis, kuris suka 
bet kurį valdžios mechanizmą, yra 
komanda. Kandidato į merus tiks-
las – suformuoti visavertę savival-
dybės administraciją, savivaldybės 
įstaigų bei bendrovių valdymo ko-
mandas. „Pirmiausiai, sieksiu, kad 
nebūtų laikinųjų vedėjų ir laikinų-
jų direktorių, kurie lyg „pakabinti“ 
tarp žemės ir dangaus“ – dėstė gy-
dytojas.

D.Vaigino tikslas – rajono Tary-
bą iš rankų kilnojimo „agregato“ 
perdaryti į realius sprendimus prii-
mantį mechanizmą. „Reikia ginčy-
tis, diskutuoti, ieškoti geriausių, o 
ne merui patogiausių sprendimų“ 
– sakė kandidatas į Anykščių ra-
jono vadovus. „Ką dabar matome 
rajone? Kokie nauji projektai? Net 
ir tie senieji, ankstesnės valdžios 
pradėti, dabar buksuoja. Anykščiai 
gali turėti ir geriau!” – tvirtino kan-
didatas į Anykščių rajono merus.

Galų gale ir tas pačias visuome-
nines organizacijas – rajono Kultū-
ros tarybą ar Vadovų klubą, pasak 
D.Vaigino, juk galima protingai 
panaudoti bendram visų anykš-

tėnų tikslui. „Kuo daugiau galvų 
– tuo daugiau idėjų, tuo mažesnė 
rizika pridaryti klaidų“ – tikino 
D.Vaiginas. Jis teigė, kad konkre-
čių ūkinių sprendimų nežadės. 

D.Vaiginas turi didelę visuome-
ninės veiklos patirtį, yra jau mi-
nėto Anykščių vadovų klubo va-
dovas. Jis, nors Anykščių valdžiai 
nebereikalingas kaip Anykščių 
ligoninės direktorius, toliau atlie-
ka Lietuvos ligoninių asociacijos 
prezidento pareigas. Ši organiza-
cija atstovauja visų šalies regionų 
ligonių interesus. „Būdamas Ligo-
ninių asociacijos prezidentu ir dėl 
Anykščių, ir dėl kitų rajonų ligoni-
nių derėjausi su ministrais. Trečia-
jame restruktūrizacijos etape buvo 
numatyta, kad net 26 ligoninės bus 
minimizuotos. Dirbome, įrodinėjo-
me ir 16 iš jų pavyko išsaugoti“ – 
aiškino D.Vaiginas.

Derybų meną, diplomatiją, ben-
dravimą su įvairiais vadovais ir 
ministrais D.Vaiginas yra puikiai 
įvaldęs: „Aš kojomis durų neatida-
rinėju, kitaip esu auklėtas. Esu ne 
vieną straipsnį perskaitęs apie eti-
ketą, žinau, kas yra subordinacija“ 
– ironizavo kandidatas į Anykščių 
rajono merus D.Vaiginas.  

Politinė reklama. Bus ap-
mokėta iš lVŽs rinkiminės 

sąskaitos. Užsak. nr. 50

Ilgametis Anykščių rajono ligoninės vadovas, kandidatas į 
Anykščių rajono merus Dalis Vaiginas sako, kad jam nepa-
tinka pataikūnai.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
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siūlo darbą

MOZAIKA

Siūlo nuolatinį darbą
STATYBOS DARBŲ VADOVUI
Darbo pobūdis:
Inžinerinių tinklų, hidrotechninių 
statinių statyba, melioracijos darbai.
Išsamesnė informacija 
tel. (8-698) 87977 
arba kreiptis adresu:
Durpyno g. 2, 
Kavoliškio k., 
Rokiškio r.

Reikalingas traktorininkas. 
Darbas miške (MTZ + savikrovė 
priekaba). 

Tel. (8-687) 24197.

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.
Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Jų buvo tarsi akmenys sunkių.
Užtat šiandieną iš širdies mes linkim
Laimingų metų ir ilgų!

70-ojo jubiliejaus proga

Stasį MARKILEVIČIŲ sveikina 

Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas

Nežydi gėlės vidury žiemos,
Lengvai šarma pasidabruoja plaukus.
Tegul širdy ilgai pavasaris dainuos,
Garbingo jubiliejaus šio sulaukus.
Tegul darbuos prasminguos, dideliuos
Jaunatviškos energijos nestinga.
Geros sveikatos, nuotaikos geros,
Dar daugel metų linkim būt laimingais.

Genovaitę ir Vaclovą JUCIUS, gyvenančius
Pašilių kaime, 
55-ųjų - smaragdinių - vestuvių proga sveikina

dukra Gražina ir sūnus Gediminas su šeimomis

Lai šventė neša tyrą džiaugsmą,

Sveikatos, vilties, gėrio žiedą,

Nebūna niekad širdies skausmo,

Laimingos, šviesios dienos rieda.

Janiną KVIETINSKIENĘ, gyvenančią
Sintautų kaime,
75-ojo jubiliejaus proga sveikina 

Regina ir Valius Butrimavičiai

Dovanoja
Sekciją.
Tel. (8-672) 88755.

Rado

Rasti Dariaus Kadžionio doku-
mentai.

Tel. (8-646) 52878. 1,5 mėn. šuniukus.
Tel. (8-658) 35014.

Informacinis 
pranešimas dėl 
išmokų vaikams
Informuojama, kad nuo 2019 

m. sausio 1 d.  išmoka kiekvie-
nam vaikui didėja nuo 30,02 Eur 
iki 50,16 Eur, o kiekvienam ne-
įgaliam vaikui – iki 69,92 Eur. 
Išmokų dydžiai nuo 2019 m. 
sausio 1 d. bus perskaičiuoti 
automatiškai. Kadangi išmokos 
mokamos už praėjusį mėnesį, 
didesnio dydžio išmokas gausite 
2019 m. vasario mėnesį.

Vaiko pinigai mokami vi-
siems vaikams nuo gimimo iki 
18 metų. Išmoka vaikui gali būti 
mokama ir iki 21 metų, jeigu  
vaikas mokosi pagal bendrojo 
ugdymo programą, įskaitant ir 
besimokančius profesinio moky-
mo įstaigose, jeigu į mokymąsi 
įtraukta bendrojo ugdymo pro-
grama.

Paaiškintina, kad jei 2018 me-
tais kreipėtės dėl išmokos vaikui 
ir jos mokėjimo laikotarpis ne-
pasibaigęs, tai nuo 2019 m. sau-
sio 1 d. iš naujo teikti prašymo 
dėl universalios išmokos vaikui 
nereikia. Taip pat nereikia pa-
kartotinai kreiptis ir dėl univer-
salios išmokos vaikui skyrimo ir 
mokėjimo neįgaliems vaikams, 
kuriems ši išmoka 2018 metais 
buvo paskirta ir jos mokėjimo 

laikotarpis taip pat yra nepasi-
baigęs. 

Pažymima, kad naujas pra-
šymas turėtų būti teikiamas tik 
tais atvejais, jei šeimoje pasi-
keitė aplinkybės, pavyzdžiui, 
gimė dar vienas vaikas, šeima 
tapo gausi arba sumažėjo vidu-
tinės pajamos vienam šeimos 
nariui. Gausia laikoma tokia 
šeima, kuri augina 3 ir daugiau 
vaikų, nepasiturinčia – kai pa-
jamos vienam šeimos nariui per 
mėnesį yra mažesnės nei 183,00 
eurai (atkreipiame dėmesį, kad 
į pajamas neįskaičiuojami vai-
ko pinigai ir 15-35 proc. su dar-
bo santykiais susijusių pajamų 
priklausomai nuo šeimos sudė-
ties). 

Gausių ir nepasiturinčių šeimų 
vaikams prie vaiko pinigų bus 
mokama papildoma 20,14 Eur 
dydžio išmoka. Vadinasi, gausių 
ir nepasiturinčių šeimų vaikams 
išmoka kiekvienam vaikui sieks 
po 70,30 Eur, o neįgaliajam au-
gančiam gausioje ar nepasiturin-
čioje šeimoje – 90,06 Eur.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr.43

Olandijoje vyras 3,5 val.
gulėjo ant sode rasto nesprogusio 
sviedinio

Gulėti ant nesprogusio Antro-
jo pasaulinio karo laikų sviedinio 
yra „griežtai nepatartina“, vienam 
olandui, radusiam tokį užtaisą savo 
sode, ketvirtadienį sakė pareigūnai.

Pietiniame Venlo mieste gyve-
nantis vyras aptiko sprogmenį tre-
čiadienį vakare ir ant jos atsigulė, iš 
sviedinio pasigirdus švilpimui. Taip 
jis praleido pusketvirtos valandos.

Nors šis garsas vėliau nutilo, vyras 
neišdrįso pajudėti iš vietos ir savo 
mobiliuoju telefonu susisiekė su pa-
galbos tarnybomis, naujienų agen-
tūrai AFP pranešė saugumo tarnybų 
atstovė Veronique Klaassen.

Į incidento vietą buvo išsiųsti Gy-
nybos ministerijos bombų šalinimo 
tarnybos (EOD) specialistai.

„EOD komanda tikriausiai turė-
jo sukarti nemažą atstumą, nes jie 
atvyko (tiks) apie 1 val. išvaduoti 
vyro iš jo keblios padėties“, – sakė 

V. Klaassen.
Šalimais esantys pastatai buvo 

prevenciškai evakuoti, nors vėliau 
paaiškėjo, kad rastas sviedinys ne-
kėlė pavojaus.

Kelias valandas minusinėje tem-
peratūroje gulėjusį vyrą ištiko hi-
potermiją, jis buvo paguldytas į 
ligoninę.

„Gulėti ant bombos yra griežtai 
nerekomenduotina“, – pridūrė sau-
gumo tarnybų atstovė.

„Radus sprogstamąjį užtaisą ge-
riausia laikytis atokiau ir skambinti 
policijai“, – pridūrė ji.

Pasak V. Klaassen, radęs sviedinį 
vyras pamėgino vėl jį užkasti smė-
liu.

VU mokslininkai pagamino 50 
kartų už aguonos grūdą mažesnį 
Vytį

Vilniaus universiteto (VU) moks-
lininkai atspausdino apie 50 kartų 
už aguonos grūdą mažesnę Vyčio 
skulptūros kopiją.

Tai pavyko padaryti apjungus 
optinio 3D spausdinimo lankstumą 
ir terminio keramikos apdirbimo 
technologiją, pranešė VU.

„Nors pasaulio mokslininkams 
pavyksta mažinti mikroobjektų 
matmenis kaitinimo būdu, tačiau 
iki šiol medžiagos faziniai virsmai 
nuodugniai tirti nebuvo. VU moks-
lininkai atskleidė, kad kaitinant 
hibridinį polimerą aukštesnėje nei 
1000 laipsnių temperatūroje, jo or-
ganinė dalis išgaruoja, o likusi ne-
organinė dalis virsta iš stikliškos 
(amorfinės) į kristalinę“, – teigiama 
pranešime.

Naudodami fotopolimerą 
SZ2080, mokslininkai atspausdino 
apie 50 kartų už aguonos grūdą ma-
žesnį Vytį – 100 tūkst. kartų suma-
žintą prie Kauno pilies stovinčios 
Vyčio skulptūros kopiją.

„Termiškai apdoroję fotopolime-
rą tyrėjai išgavo gamtoje randamą 
kristalą – kristabolitą ir nustatė, kad 
3D objektai susitraukia iki 60 proc. 
savo pradinių matmenų, tačiau iš-
laiko savo pirminę geometriją – Vy-
čio skulptūra susitraukė, bet išlaikė 
savo pradinę formą“, – rašo VU.

-Bns



SKELBIMAI 2019 m. sausio 12 d.

perka

Vyr. redaktorė

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

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 25

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Miškus: brandžius, jaunuolynus, 
malkinius, išvartas. Domina ir 
maži plotai.

Tel. (8-608) 51317.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEžIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

Perku pienines
veršingas telyčias 

(sėklintas, veršingumas 
virš 6 mėn.). 

Tel. (8-655) 44667.

Statybinės įrangos nuoma 
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliumi-

nio bokšteliai, plovimo įranga, 
santechninės movų užspaudimo 
replės, beorio dažymo siurbliai, 
hugsvarnos, suvirinimo aparatai, 
skersavimo staklės ir kt.

Atliekame statybos, santechni-
kos, elektros bei dažymo darbus, 
konsultuojame.

Tel. (8-679) 90305, 
feisbukas: dailusnamas

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r., Rubikių k. gražią so-
dybą šalia Rubikių ežero (10 km iki 
Anykščių). 25 a., ūkinis pastatas, 
rūsys, su baldais. 24800 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 80037.

Gerą 3 kambarių butą Anykščių m. 
Tel. (8-678) 59793.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Skaldytos malkos už neskaldytų kainą.
Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
medienos atraižas pakais ir su-
pjautas.

Tel.: (8-609) 91007, 
(8-622) 44850.

Parduoda ir pristato kokybiškus 
durpių briketus iš Šepetos.

Tel.: (8-612) 93386, 
(8-615) 79101.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

MTZ 82 dalis: 2 varikliai, greičių 
dėžė, priekinis ir galinis tiltai, dar-
binis velenas, vairo kolonėlė, gali-
niai ratai, dokumentai.

Tel. (8-678) 73465.

Kviečius, miežius Kupiškyje. 
Tonos kaina 200 Eur. 

Tel. (8-618) 50787.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, 
(8-689) 97341.

Paslaugos

Kokybiškos durys ir kiti gaminiai 
iš natūralaus medžio pagal indivi-
dualų užsakymą.

Tel. (8-612) 19001,
el. p. info@medzioformule.lt

Meistras gamina laiptus ir visų 
tipų baldus, su drožybos elemen-
tais, iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamą-
jį turtą be jokių rūpesčių! Išsamios 
konsultacijos,vertinimas, atvykimas į 
vietą. Garantuojame kokybę ir patei-
siname lūkesčius! Nekilnojamojo turto 
agentūra „21 Amžius“.

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

įvairūs
Atlieka vidaus apdailos darbus: 

dažymas, gipso montavimas, 
dekoratyvinis tinkavimas, lami-
nato dėjimas ir kt. Gali atvykti už 
Anykščių ribų.

Tel. (8-679) 22360.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

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

Tel. (8-656) 24531.

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

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

Profesionalūs santechnikos dar-
bai. Šildymas, vandentiekis, kana-
lizacija. Kieto kuro ir dujinių katilų 
montavimas.

Tel. (8-679) 59495.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas. Pjauna, ka-
poja malkas. 

Tel. (8-644) 41260. 

Virina automobilių slenksčius, 
dugnus, duslintuvus. Senjorams 
nuolaidos.

Tel. (8-699) 65148.
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oras
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0

mėnulis
sausio 12 d. jaunatis,
sausio 13-14 d. priešpilnis

Veronika, Dargaudas, Gilvydė, 
Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, 
Vaigedas, Lingailė, Ernestas, 
Cezarė, Cezaris.

šiandien

sausio 13 d.

sausio 14 d.
Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams

redaktorei nežinantNNN

Teismas. Apklausiamas gydy-
tojas, daręs nužudyto žmogaus 
skrodimą. Advokatas klausia:

- Ar jūs tikrinote nužudytojo 
pulsą, kvėpavimą, kūno tempera-
tūrą, prieš įvykdydamas skrodi-
mą?

- Ne, netikrinau, atsako gydy-
tojas.

Advokatas:
- Tai ar negalėjo būti taip, kad 

iki jums padarant skrodimą, nužu-
dytasis dar buvo gyvas?

Gydytojas:
- Ne, negalėjo.
- Kuo remdamasis jūs tai teigia-

te?
- Na, jo smegenys buvo supiltos 

į dubenį ant mano stalo.
Advokatas:
- Aš klausiu ne apie tai, aš klau-

siu, ar jis dar galėjo būti gyvas.
- Taip, jis galėjo būti gyvas ir 

dirbti advokatu.

***

Ausų gydytojas kalbasi su pa-
cientu:

- Na, ir kaip, ar padėjo jums 
naujas klausos aparatas?

Žmogelis sako:
- Taip, labai padėjo. Jau tris kar-

tus testamentą pakeičiau.

***

- Kai žmona padaro skanius pi-
etus, aš prisivalgau ir užtraukiu 
dūmą...

- Bet rūkymas juk kenkia svei-
katai.

- Kelios cigaretės per metus?

***

Mergina sako vaikinui:
- Kai tu išgeri, tu būni toks fai-

nas...
- Kai aš išgeriu, tu taip taip pat 

tampi visai nieko...

Amiliutė gauna kvietimus balsuoti už politikus
Čiūdai dedas nuo pat ryto
Feisbuku žinia atskrido,
kad tuoj pat, dabar turiu
Tubį padaryt geru.

Per naujus rinkau sigutį,
kėliau reitingus truputį.
Mano jau tokia širdis.
Prašoma – neatsakys.

Dieve, kiek esu balsavus, 
net už Gretą agitavus.
spaudžiau ranką aš krivicko,
ir Donaldo, ir savicko.

liogę net savu laiku
Reitinge rašiau šeštu.
Paksą narsiai palaikiau,
Baurą aš seiman rinkau. 

jei galėčiau juos visus,
Grūsčiau kuo toliau nuo mūs.
Dinkit iš manų akių
nedarkykit Anykščių.

„Anykštos“ žurnalistams jau ke-
lis kartus einant per A.Baranausko 
aikštę kelią pastojo neveikiantis 
infoterminalas. Gali būti, kad jis 
sąmoningai „lūžta“, kai žurnalistas 
priartėja, pvz., per 20 metrų, da-
bartinės technologijos yra gudrios, 
išmanios, viską moka, viską žino. 
Tačiau, gali būti, jog terminalas ir 
kitiems anykštėnams bei turistams 
nenori rodyti informacijos. 

Paprastai, kai koks nors visiems 
reikalingas įrenginys sugenda, 
„Anykšta“ tuoj pat sulaukia skundų 
- pabandykit dieną išjungti švieso-

Tikrina, ar infoterminalas 
yra reikalingas?

Infoterminalas kartais tingi dirbti.

forą, vandenį ar „Maximą“ – žino-
sime po trijų minučių. Tuo tarpu dėl 
neveikiančio infoterminalo niekas 
nesiskundžia, todėl gal tas daiktas 
nėra labai ir reikalingas. 

Kita vertus, gal jo išjunginėjimas 
ir yra savotiškas savivaldybės tes-
tas, tikrinimas, ar šis įrenginys rei-
kalingas. Niekas nesiskundžia, kad 
neveikia, reiškia nelabai reikia, kad 
infoterminalas ir veiktų...

Prieš Naujuosius pastatytas info-
terminalas mokesčių mokėtojams 
kainavo tik 9 tūkstančius 456 euriu-
kų ir 15 centukų.


