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asmenukė
Visuomenė rajono biudžetu 
nesusidomėjo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, vasario 6-ąją, Anykščių kultūros centro mažojoje salėje vyko 2019 metų Anykščių 
rajono biudžeto pristatymas gyventojams. Planuojamos šių metų rajono biudžeto pajamos - 27 mln. 
196,6 tūkst eurų.  Pygintsu su 2018-iaisiais, rajono biudžetas šiek tiek auga, tačiau rajono valdžios 
tai nedžiugina. 

13 psl.Aykščių rajono 2019 metų biudžeto pristatymu domėjosi tik valdininkai ir politikai.

Nušalintam merui Kęstučiui Tubiui
panaikinta teisinė neliečiamybė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) panaikino nuo pareigų 
nušalinto, korupcine veika įta-
riamo Anykščių mero Kęstučio 
Tubio teisinę neliečiamybę. 

Trims mėnesiams nuo mero 
pareigų nušalintas K.Tubis pra-
leido septynių dienų terminą, 
per kurį aukštesnės instancijos 
teismui galėjo skųsti Panevėžio 
apylinkės teismo sprendimą 
dėl kardomųjų priemonių jam 
taikymo.

6 psl.Nuo Anykščių rajono  mero pareigų nušalintas Kęstutis Tubis teigia, kad teismo sprendimo dėl kar-
domųjų priemonių taikymo neskundė todėl, kad nenori vilkinti ikiteisminio tyrimo.

Šeštas pojūtis

Yra penki pojūčiai, kuriais 
žmonės pažįsta pasaulį, – rega, 
klausa, skonis, kvapas ir lytėji-
mas. 

Politikai turi vienu pojūčiu 
daugiau. Jie jaučia, kada jų va-
das kaltas, o kada nekaltas.

Dėl to, idant pasaulio pažini-
mas taptų platesnis, ir verta tapti 
politiku.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Tapti globotojais 
ryžtasi vis 
daugiau šeimų

2 psl.

Audronė 
Pajarskienė jau 
gavo įdomių 
karjeros 
pasiūlymų

3 psl.

Radvilų rūsyje 
besikūrenanti 
krosnis

5 psl.

Taupymas. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija paviešino, kiek 
šalies savivaldybės nepanaudojo 
lėšų, skirtų pašalpoms ir kompen-
sacijoms.Anykščių rajono savi-
valdybėje tokių lėšų nepanaudota 
49,3 proc. Įstatymas įpareigoja 
piniginei socialinei paramai su-
taupytas lėšas skirti kitoms socia-
linėms reikmėms: socialinę riziką 
patiriančių žmonių reabilitacijai, 
pagalbai vaikams, neįgaliesiems, 
senyvo amžiaus žmonėms, smur-
to, savižudybių, priklausomybių 
prevencijai, užimtumo didinimui, 
socialinių paslaugų plėtrai ar soci-
alinių darbuotojų atlyginimo didi-
nimui ir panašiai.

Nuomonės. Agentūros „Vip 
communications“ („VIP Viešosios 
informacijos partneriai“) ir jos sa-
vininko Dariaus Gudelio konsulta-
cijos konkuruojantiems šalies poli-
tikams vertinamos neigiamai, nes 
tokia veikimo praktika yra ydinga, 
pareiškė Ryšių su visuomene agen-
tūrų asociacija. D. Gudelio įmonė 
„vipcommunications” Ryšių su vi-
suomene agentūrų asociacijos kri-
tiką vadina nepagrįsta ir teigia, kad 
ši organizacija tapo konkurencinių 
kovų įrankiu.

Automobilis. Anykščių rajo-
no visuomenės sveikatos biuras 
Annykščių rajono tarybos prašo 
leidimo įsigyti naują lengvąjį auto-
mobilį.Planuojama, kad transpor-
to priemonė kainuotų ne daugiau 
kaip 24 tūkst.eurų. Didžioji dalis 
už jį būtų sumokėta Europos Są-
jungos fondų lėšomis (18086,56 
eurų). Įsigytu automobiliu naudo-
sis Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro dar-
buotojai, kurie ves užsiėmimus 
sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, 
ligų prevencijos, sveikos gyvense-
nos skatinimo temomis Anykščių 
rajono savivaldybės kaimo ben-
druomenėse.

Patarėjas. Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos deleguotas mero 
patarėjas Dominykas Tutkus atleis-
tas iš darbo. Jis pareiškimą išeiti iš 
darbo parašė dar prieš Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio sulai-
kymą, tačiau meras jo nespėjo vi-
zuoti. Iš darbo mero patarėją atlei-
do vicemeras Sigutis Obelevičius.
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spektras

Temidės svarstyklės

Mirtis. Vasario 7 dieną,  apie 
14.13 val., Viešintų seniūnijos Jur-
giškio kaime, laukuose, rastas  vyro 
(g. 1944 m.), gyvenusio Sviesteliš-
kio kaime, kūnas be išorinių smur-
to žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Vasario 7 dieną buvo 
įsibrauta į moteriai (g. 1943 m.) 
priklausantį namą Traupio seniū-
nijos Levaniškių kaime, Sodų g., iš 
vidaus pagrobta 60 eurų bei juve-
lyriniai dirbiniai. Padaryta 660 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Klasta. Vasario 6 dieną , apie 
15.20 val,. gautas VĮ Regitra Pa-
nevėžio filialo Anykščių skyriaus 
specialisto pranešimas, kad į VĮ 
Regitra  kreipėsi vyras (g. 1992 
m., kuris pageidavo registruoti 
automobilį BMW X5. Transpor-
to priemonės registravimo metu 
nustatyta, kad minėtos transporto 
priemonės identifikavimo numeris 
su klastojimo požymiais. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Anykščių rajono seniūnijose 
pernai gesinta 100 gaisrų (2017m. 
- 61), Anykščių mieste - 26 (2017 

Pernai rajone išaugo gaisrų skaičius
Pernai, lyginant su 2017 metais, Anykščių rajone išaugo gais-

rų skaičius.Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duome-
nimis, 2018 metais kilo 126 gaisrai, 72,6 proc. daugiau nei prieš 
dvejus metus, kai gesinti 73 gaisrai.

m. -12) gaisrai.
Pasak ugniagesių, daugiausia 

pernai gaisrų Anykščių rajone kilo 

dėl neatsargaus žmonių elgesio – 
72 gaisrai. 23 gaisrų priežastis 
buvo krosnių eksploatavimo tai-
syklių pažeidimai. Dėl neatsar-
gaus rūkymo ar buitinių atliekų 
deginimo kilo po vieną gaisrą.

Anykščių rajono ugniagesiai 
gelbėtojai per 2018 m. dalyvavo 

80 įvykių (2017 m.- 74), kuriuose 
atliko įvairius gelbėjimo darbus.

Pernai Anykščių priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba  surengė akciją  
,,Gyvenkime saugiai“, per kurią 
aplankyta 1215 gyvenamųjų būs-
tų, suteiktos rekomendacijos būs-
tų savininkams, kokių priemonių 
imtis, kad būtų išvengta gaisro 
pavojaus. 

-ANYKŠTA

Globėjų mokymais, jų paieška, 
vaiko nukreipimu į konkrečią glo-
bėjų šeimą rūpinasi kiekvienoje 
savivaldybėje esantis Globos cen-
tras. 

Anykščių Globos centro GIMK 
atestuota socialinė darbuotoja 
Inga Lackuvienė „Anykštai“ teigė, 
jog mokymus išklausė 5 šeimos 
(3 šeimos ir 2 asmenys). „Šiuo 
metu 3 (2 šeimom ir 1 asmeniui) 
šeimoms yra rengiamos bendros 
ir specializuotos įtėvių ir globė-
jų (rūpintojų) galutinės išvados. 

Tapti globotojais ryžtasi vis daugiau šeimų Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Sausio 7 dieną Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 
Anykščių rajone patarėja Laima Zukienė pasveikino šių metų 
pirmąsias 5 šeimas, išklausiusias visą GIMK mokymų programą 
ir pasidžiaugė, jog vaiko teisių apsaugos sistemos reforma atnešė 
daug pozityvių pokyčių: „Visuomenė tapo aktyvesnė, atsiranda 
vis daugiau žmonių, norinčių padėti, suteikti laikinus namus be 
tėvų globos likusiems vaikams.“

GIMK mokymų baigimas nereiš-
kia, kad asmenys privalo globoti 
vaikus. Tai yra jų apsisprendimo 
teisė. Tapti globėju nėra taip pa-
prasta. Net ir baigus mokymus 
nereiškia, kad tai šeimai ir bus 
leista globoti vaiką. Tik po išva-
dų pateikimo, kurios, žinoma, turi 
būti teigiamos, šeimai ar asmeniui 
suteikiama teisė globoti vaiką ar 
vaikus“, – kalbėjo I. Lackuvienė. 

Pasak pašnekovės, šiuo metu 2 
šeimos laukia galutinių išvadų ir 
yra išreiškusios pageidavimą glo-

boti po 1 vaiką. 
Paklausta, ar šios šeimos, kurios 

yra pasiryžusios laikinai suteikti 
vaikams namus, turi savo biologi-
nių vaikų, I. Lackuvienė  teigė, jog 
abiejose šeimose yra vaikų.

Portale anyksta.lt paskelbus ži-
nią, kad Anykščių rajone 5 šeimos 
išklausė GIMK mokymų programą 
ir nori suteikti bent laikinus namus 
be tėvų globos likusiems vaikams, 
pasipylė komentarai, kad vaikų 
globa užsiimama tik dėl pinigų.

„Žmonės, kurie suteikia vai-
kams laikinąją globą, dirba pagal 
individualios veiklos pažymą. 
Užmokestis, teikiamas už globos 
paslaugas, yra 555 Eur per mėnesį 
už kiekvieną globojamą vaiką, jei-
gu vaikas turi negalią, užmokestis 
yra didesnis ir siekia 832,5 Eur. 
Dar 304 Eur skiriami vaiko išlai-
kymui. O 50 Eur yra pervedama 

į vaiko asmeninę sąskaitą ir glo-
bėjai šiais pinigais nedisponuoja“, 
– sakė I. Lackuvienė. 

„Džiugu, kad mokymo progra-
mos baigimas nebuvo vien tik 
oficialus renginys. Į kursų baigi-
mo pažymėjimų įteikimo šventę 
pasikvietėme globojimo patir-
tį jau turinčią globotoją Ingridą 
Buitvydienę, socialinę darbuo-
toją-globos koordinatorę Dainą 
Rancevienę, kad jos pasidalytų 
su būsimais globotojais jau turi-
ma globos ir darbo su globotojais 
patirtimi. Susitikime taip pat daly-
vavo Valstybės vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnybos Utenos 
apskrities vaikų teisių apsaugos 
skyriaus atstovės Laima Zukienė 
ir Asta Palaimienė“, – kalbėjo I. 
Lackuvienė, kuri su kolege Elo-
na Berniūnienė ir organizavo šią 
šventę. 

„Aukštaitišką formatą“ skaitė iki paskutinio puslapio
Pirmajame  šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ nume-

ryje skaitytojų dėmesį patraukė Utenos kultūros centro direkto-
rius Erikas Druskinas, rodo portale anyksta.lt surengtos apklau-
sos rezultatai.

Pernai vasarą Utenos kultūros 
centro direktoriui E.Druskinui 
„Aukštaitiškas formatas“ uždavė 
„13 klausimų“. Šią paskutiniame 
žurnalo puslapyje spausdintą pu-
blikaciją pirmiausia perskaitė 18,8 
proc. skaitytojų.

Portalo anyksta.lt apklausos re-
zultatai atskleidžia, kad didžioji 
dalis skaitytojų žurnalą pradeda 
versti nuo pirmojo puslapio, tad 
neabejotina apklausos favorite tapo 
redaktorės Gražinos Šmigelskienės 

skiltis, kurią pirmiausia perskaitė 
31,3 proc. žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ skaitytojų.

Po 6,3 proc. skaitytojų balsų 
surinko trumposios „Aukšatitiš-
ko formato“ žinios iš apskrities, 
rubrika „Pliusai bei minusai“ ir 
publikacija „Moterys fiziškai sil-
pnesnės, todėl nukenčia daugiau ir 
dažniau“.

Vienintelio visai Utenos apskri-
čiai leidžiamo žurnalo „Aukštaitiš-
kas formatas“ viršelį šįkart puošia  

jaunosios klasikos atlikėjos Mildos 
Daunoraitės nuotrauka, redaktorė  
G.Šmigelskienė pasakoja apie sep-
tyniolikmetę muzikantę (,,Kelias 
juodai baltais klavyrais").

Žurnalas ,,Aukštaitiškas for-
matas" prenumeruojamas visoje 
Lietuvoje, o laikraštį ,,Anykšta” 
pusmečiui užsisakiusius  skaityto-
jus žurnalas pasiekia nemokamai. 
Žurnalas parduodamas visose 
Utenos apskrities prekybos vieto-
se bei Vilniuje, Panevėžyje, Ku-
piškyje ir Ukmergėje. Jis leidžia-
mas 3000 egz. tiražu, kainuoja 2 
eurus.

-ANYKŠTA

Atsiprašymas. „Valstiečių“ ly-
deris parlamentaras Ramūnas Kar-
bauskis sako laukiantis prezidentės 
atsiprašymo dėl sprendimo neskirti 
aplinkos ministre premjero teiktos 
kandidatės Irmos Gudžiūnaitės. Jis 
sakė laukiantis Dalios Grybaus-
kaitės „paaiškinimo, kodėl buvo 
pasielgta būtent taip, nes kandidatė 
buvo suderinta“.

Šokiravo. Kinija penktadienį pa-
reiškė esanti šokiruota dėl Lietuvos 
žvalgybos kaltinimų šnipinėjimu, 
o perspėjimą apie Kinijos keliamą 
grėsmę pavadino absurdišku. Kini-
jos ambasada Vilniuje nurodė, kad 
antradienį paskelbta ataskaita ir 
Lietuvos žvalgybų vadovų komen-
tarai ją „šokiravo ir nustebino“.

Paskyrė. Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijoje viceministrais 
paskirti Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininkas Valdemaras Razumas 
ir Ugdymo plėtotės centro laikinoji 
vadovė Monika Bilotienė. V. Ra-
zumas bus atsakingas už aukštąjį 
mokslą ir mokslą, M. Bilotienė – už 
bendrąjį ugdymą ir profesinį moky-
mą.

Gripas. Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro (ULAC) duomenimis, 
iki penktadienio registruota jau še-
šiolika patvirtintų mirčių nuo gripo 
atvejų. 

Pensijos. Sausį daliai žmonių lai-
ku negavus pensijų, „Sodra“ žada, 
kad vasarį visi pensininkai pinigus 
gaus laiku – iki 26-tos dienos. Di-
džioji dalis gyventojų, gaunančių 
pensijas į banko sąskaitą, jų sulauks 
vasario 11-13 dienomis, o į namus 
jos bus atneštos 9 ir 12–13 dieno-
mis, pranešė „Sodra“. Vasario 10-
oji, kai paprastai išmokamos pen-
sijos, šiemet yra sekmadienis. Kai 
kurios bendrovės pensijas atneš jau 
šeštadienį, vasario 9 dieną.

Pažeidė. Žiežmarių gimnazi-
jos pedagogė, prieš kelias savaites 
pakeltu tonu bendravusi su moks-
leiviais, pažeidė įstatymus bei Pe-
dagogų etikos kodeksą, konstatavo 
Kaišiadorių savivaldybės ir Švieti-
mo ministerijos komisija.

-BNS
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Apie buvusios laikinosios Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėjos pasitraukimo iš 
pareigų priežastis „Anykšta“ pir-
miausia pasiteiravo Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojo Ramūno Blazarėno (klausti 
Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus Audroniaus Gališankos 
būtų nekorektiška, nes jis yra A. 
Pajarskienės pusbrolis). Pašneko-
vas teigė: „Dėl kokių priežasčių 
laikinai Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriui vadovavusi A. 
Pajarskienė atsisakė savo pareigų, 
reikėtų klausti jos pačios. Darbuo-
tojai tai buvo papildomas darbas, 
kurį ji buvo sutikusi atlikti. Parašė 
atsisakymą – mes jį patenkinom. 
Šiuo metu yra paskelbtas konkursas 
į šio skyriaus vedėjo pareigas“. 

Šiuo metu nuolatinių vedėjų ne-
turi Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir ur-
banistikos, Statybos ir jau minėtas 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyrius. Architektūros ir urbanisti-
kos skyriui laikinai vadovauja Vida 
Jakniūnienė, Statybos skyriui – Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas Virman-
tas Velikonis.

Savivaldybės administracijos di-
rektorius R. Blazarėnas, paklaustas, 
ar vienas žmogus gali profesiona-
liai ir kokybiškai vadovauti dviem 
skyriams, sakė: „Ar asmuo gali tin-
kamai ir profesionaliai atlikti savo 
darbą, kiekvienu atveju priklauso 

Audronė Pajarskienė jau gavo 
įdomių karjeros pasiūlymų

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.ltNuo sausio vidurio Anykščių rajono savivaldybės administra-

cijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius turi naują lai-
kinąją vedėją – jam vadovauja Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė. Iš laikinosios vedėjos pareigų pasitraukusi Audronė Pa-
jarskienė liko dirbti vyriausiąja specialiste.

nuo konkretaus žmogaus gebėjimų, 
jo patirties, charakterio savybių. 
Aišku, tokia situacija nėra gerai. 
Laikinieji skyrių vadovai skiriami 
laikotarpiui iki įvyks konkursas ir 
bus paskirtas nuolatinis vedėjas. Jei 
neatsiranda norinčių eiti nuolatines 
vedėjo pareigas, laikinieji skyrių 
vedėjai dirba ilgiau“.

Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriui laikinai vadovaujanti 
Švietimo skyriaus vedėja J. Banie-
nė, „Anykštai“ paklausus, kaip su-
spėja vadovauti dviem skyriams ,– 
dirba viršvalandžius, darbą „nešasi“ 
namo, o gal taip dirbti visai nesudė-
tinga, kalbėjo: „Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
tapau tik laikinai, yra paskelbtas 
konkursas, dokumentai priimami 
iki 2019 metų sausio 29 dienos. 
Pagrindinė mano užduotis yra už-
tikrinti sklandų skyriaus darbą iki 
tol, kol atsiras nuolatinis vedėjas. 
Susitvarkyti su padidėjusiu darbo 
krūviu geranoriškai padeda tiek 
Švietimo, tiek Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriuose dirbantys 
specialistai, tiek ir Savivaldybės 
administracijos vadovai“.

„Anykštai“ susiekus su pačia A. 
Pajarskienė ir pasiteiravus, kodėl at-
sisakiusi ir toliau vadovauti skyriui, 
ji kalbėjo: „Iki tol vykdžiusi Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos vyriausiosios specialistės 
(kultūrai ir turizmui) funkcijas, nuo 
2018 metų liepos 1 dienos tapau 

naujai įsteigto Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausiąja 
specialiste, kuriai buvo pavesta ku-
ruoti kultūros sritį. Administracijos 
vadovų prašymu, tuomet sutikau 
laikinai atlikti ir minėto skyriaus 
vedėjo funkcijas. 2019 metų sau-
sio 14 dieną parašiau pareiškimą, 
kuriuo atsisakiau toliau vykdyti 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus laikinai atliekančio vedėjo 
funkcijas.  Apsisprendimo motyvai 
– asmeniniai.  Šiuo metu esu minėto 
skyriaus vyriausioji specialistė, ku-
ruojanti kultūros sritį“.

Į klausimą, gal sprendimą pa-
sitraukti iš laikinosios skyriaus 
vedėjos pareigų priėmė sulaukusi 
pasiūlymų dalyvauti konkursuose 
į aukštesnes pareigas ir nebūtinai 
Anykščių rajono savivaldybėje, A. 
Pajarskienė teigė: „Apie tolesnes 
savo veiklos perspektyvas Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijoje šiuo metu negaliu nieko pa-
sakyti. Neslėpsiu – pasklidus žiniai 
apie mano savanorišką pasitrauki-
mą iš vieno Anykščių savivaldybės 
padalinio laikinojo vadovo pareigų, 
gavau keletą įdomių kūrybinių bei 
karjeros pasiūlymų“.

Prieš pradėdama dirbti Anykš-
čių rajono savivaldybėje, A. Pa-
jarskienė, kuri Vilniaus kultūros 
mokykloje baigė dramos režisūros 
kursą ir įgijo saviveiklinio teatro 
režisierės specialybę, o po studijų 
Lietuvos valstybinės konservatori-
jos, Lietuvos muzikos akademijos 
Klaipėdos filiale, kur gavo liaudies 
teatro režisierės išsilavinimą, dirbo 
Anykščių kultūros centro režisie-
re bei filmavosi vienos televizijos 
humoro seriale „Miesčionys“ (re-
žisierius Jonas Buziliauskas, dabar 
dirbantis Anykščių kultūros centro 
režisieriumi).  

Paklausta, gal palikusi laikino-
sios skyriaus vedėjos pareigas ke-
tina daigiau laiko skirti kūrybinei 
veiklai, A. Pajarskienė „Anykš-
tai“ sakė: „Jau penkeri metai, kai 
Anykščiuose darbą pradėjo mano 
kolega Jonas Buziliauskas, aš vi-
suomeniniais pagrindais aktyviai ir 
kūrybingai vaidinu Anykščių kul-
tūros centro teatro pastatymuose 
„Daukantas“ (pagal. J. Marcinke-
vičių) ir „Prieblandoje“ (pagal A. 
Vienuolį). Džiaugiuosi, kad šiuo 
metu esu pakviesta vaidinti viena-
me iš naujai statomų J. Buziliausko 
spektaklių pagal J. Tumą-Vaižgantą 
„Žemės ir moters...“

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriui laikinai vadovavusi, o dabar vyriausiąja spe-
cialiste dirbanti Audronė Pajarskienė apie tolesnes veiklos perspek-
tyvas Anykščių savivaldybėje teigė nieko negalinti pasakyti.

Laikinai Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriui vadovaujanti Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė sakė, kad susitvarkyti su išau-
gusiu darbo krūviu jai padeda kolegos.  

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarė-
nas sakė, kad situacija, kai savivaldybės admi-
nistracijos skyriai neturi nuolatinių vedėjų, 
nėra gera.

O kas nutiko, kad jis ir vėl 
atsirado?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
per biudžeto pristatymą gyven-
tojams, kalbėjo:

„Man vienu metu buvo praėjęs 
noras siekti mero posto“.

Svarbu, kad būtų žaidimų, o 
duonos atsiras 

Danuta GRUZINSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Finansų ir aps-
kaitos skyriaus vedėjo pava-
duotoja, apie biudžetą:

„Žmonės išsirinks geriausią 
merą, išgyvensime mes su tuo 
biudžetu...“

Ir vieną elektromobilį...

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, apie modernius 
Anykščius:

„Esame šiuolaikiški – Anykš-
čiai turi dvi elektromobilių įkro-
vimo vietas“.

Nesistebėkit, juk „komunalinis“ 
neturi nuolatinio vadovo

Bronė LUKAITIENĖ, visuo-
menininkė, buvusi trijų Anykš-
čių merų patarėja kultūrai, 
apie Anykščių „išvaizdą“:

„Ypatingai praėjusią vasarą pa-
stebėjau, kokie Anykščiai netvar-
kingi, purvini...“

Komitetas „Anykščių krašto 
merui“ irgi neblogai skamba

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie tai, kaip jautėsi išgir-
dęs apie mero suėmimą:

„Mus turi neraminti tai, kad K. 
Tubio visuomeninis komitetas 
„Anykščių krašto labui“ pamažu 
nepavirstų mero gelbėjimo bri-
gada“.

„Turim“ – jūs čia tik apie 
save, ar ir dar kas nors turi?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie tai, kodėl 
neskundė aukštesniam teismui 
sprendimo dėl jam taikomų 
kardomųjų priemonių:

„Turim leidimą dalyvauti Ta-
rybos posėdyje, netrukdau tyri-
mo...“

Ir bloga reklama yra 
reklama 

Algimantas DAČIULIS, bu-
vęs Anykščių rajono valdyto-
jas, apie mero suėmimą:

„Aš tikrai nesmerkiu žmogaus, 
bet garsas apie Anykščius paskli-
do ne iš gerosios pusės“.

Ar reikia rotuoti  
klebonus, 
policininkus, 
prokurorus juos 
perkeliant iš 
vieno rajono
į kitą?

Leonas  ALESIONKA,  buvęs 
Anykščių meras, buvęs Vyriau-
sybės atstovas Panevėžio aps-
krityje : 

„Čia yra gerai, nes paprastai 
žmogus nenukenčia, jis aprūpina-
mas gyvenamąja vieta, jeigu rei-
kia. O prievarta niekas nerotuoja. 
Ar su žmogumi derinami paskyri-
mai, jeigu perkeliama į lygiaver-
tes pareigas ar aukštesnes. Rotaci-
ja yra nauja patirtis.

Alma AMBRAŠKAITĖ,
muziejininkė: 

„Nežinau, kokia pasaulyje 
praktika. Pavyzdžiui, kai iškelia 
kunigą, žmonės dažnai liūdi, bet 
paskui pripranta ir būna gerai. O 
ar reikia rotuoti, pavyzdžiui, poli-
cijos komisariatų vadovus žinant, 
kad gyvename pakankamai jauno-
je valstybėje, sunku vertinti“.

Vytautas  BAGDONAS,
muziejininkas, žurnalistas: 

„Mano nuomone, ne.  Reikia 
gerai pažinti aplinką, žmones, kad 
galėtum gerai dirbti. Naujas žmo-
gus sugaišta daug laiko, kol įsigi-
lina į problemas. Kiti sako, kad  
ilgai užsibuvęs vienoje vietoje 
vadovas apauga žalingais ryšiais, 
bet aš manau, kad tai priklauso 
nuo sąžiningumo.“
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rievės

Laisvė nuolaidoms Babilone!

Vasario 16-oji – proga linksmai 
švęsti Lietuvos nepriklausomybę. 
O kas gali būti linksmiau už apsipir-
kimą ir dar su įspūdingomis nuolai-
domis? Po šventinio maratono atsi-
pūsti jau spėjusius panevėžiečius ir 
miesto svečius prekybos ir pramogų 
centras „Babilonas“ kviečia į Išpar-
davimų dieną.

Tik vieną dieną ir tik „Babilone“, 
vasario 16-ąją daugiau nei septynios 
dešimtys parduotuvių ir kavinių iš-
laisvins savo prekių kainas. Jos žada 
pirkėjus pasitikti su didžiulėmis 
nuolaidomis ir ypatingais pasiūly-
mais.

Dosniausiai Išpardavimų dieną 
švęsti žada sporto prekių ir drabužių 
parduotuvės. Jose jau seniai nusi-

žiūrėtą sportinę aprangą ar patogius 
laisvalaikio drabužius vasario 16-ąją 
galėsite įsigyti pigiau. Nuo 30 iki 50 
procentų nuolaidas asortimentui ra-
site HIATUS parduotuvėje (yra pa-
pildomų sąlygų). Papildoma net 30 
procentų nuolaida žiemos prekėms 
ir papildomais 20 procentų visoms 
kitoms prekėms pasinaudoti galė-
site PUMA OUTLET parduotuvė-
je. Patogios ir visiems nuotykiams 
tinkančios avalynės ar aprangos 
įsigyti galėsite REGATTOJE, čia 
visam asortimentui bus taikomos 
nuo 30 iki 70 procentų nuolaidos. 
Puikių pasiūlymų ir patrauklių nuo-
laidų rasite ir SPORTS DIRECT bei 
SPORT OUT1ET parduotuvėse.

Net iki 70 procentų nuolaidomis 
pažymėtoms prekėms pasinaudo-
ti lankytojus kvies visų pamėgtas 

BATŲ KALNAS. Mėgstančių ko-
kybę ir klasiką lauks parduotuvės 
PIERRE CARDIN ir GENTLE-
MAN. Ieškantieji kokybiškų džinsų 
turėtų užsukti į DŽINSŲ CENTRĄ, 
čia žiemos sezono prekėms bus tai-
koma net 50 procentų nuolaida. Par-
duotuvėse MATOMA, SIDONAS 
ir KIETAS STILIUS visoms nenu-
kainotoms prekėms bus taikoma 20 
procentų nuolaida.

Mažųjų lankytojų džiaugsmui 
parduotuvėje FUNTASTIK bus 
taikomos nuo 20 iki 50 procentų 
nuolaidos visam asortimentui. Vai-
kiškoms prekėms ir drabužėliams 
nuolaidas vasario 16-ąją taikys ir 
BABY CITY bei KIKI RIKI par-
duotuvės. Smagurių, paruošę sal-
džiausius pasiūlymus, lauks kavinės 
BUBBLE WAFFLE, VASARIS ir 

PIACETTO bei parduotuvės RŪTA, 
MAJAI ir ANYŽIUS.

Atsinaujinus spintą norisi atsi-
naujinti ir namus – tad nepraleiskite 
progos įsigyti malonią smulkmeną ar 
naują akcentą namams už žemesnę 
kainą. Indų salonas ŽANA taikys net 
nuo 25 procentų nuolaidas visoms 
prekėms (yra papildomų sąlygų), 
GERDUVOJE jūsų lauks nuo 20 
iki 30 proc., METALO AMŽIUJE 
20 proc., o SAVEX GALERIJOJE 
25 proc. nuolaidos visoms nenukai-
notoms prekėms. Ieškantieji buitinės 
techniko turės puikią galimybę pasi-
naudoti net iki 30 procentų nuolai-
domis pažymėtoms prekėms TOPO 
CENTRE.

Pamažu artėjantis pavasaris kvie-
čia skirti laiko sau ir pasirūpinti 
savo grožiu! Tai padaryti bus visai 

nesunku apsilankius Babilone esan-
čiose sveikatos ir grožio prekių par-
duotuvėse. Čia ypatingas nuolaidas, 
galiojančias tik vasario 16 dieną, 
taikys VITRINA PRO, VIVI, SVEI-
KATINĖ, MARTINA ir OPTIKOS 
PASAULIS.

Dar daug staigmenų ir puikių pir-
kinių žada galanterijos, dovanų, ke-
lionių ir kitų laisvalaikio pramogų 
pardavėjai. O kad jėgos neišsektų 
ieškant geriausių kainų, užkąsti, pa-
pietauti ir maisto įsigyti kvies dau-
gybė Babilono kavinių, restoranų ir 
maisto parduotuvių.

Daugiau informacijos, pasiūlymų 
ir staigmenų rasite Babilono interne-
to svetainėje www.pcbabilonas.lt ir 
Facebook paskyroje: www.facebo-
ok.com/babilonaspanevezys 

Užsak. Nr. 153

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Po to, kai žiniasklaidos prie-
monėse buvo paskelbta apie 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio sulaikymą, komentatoriai 
siautėjo – aišku, vieni reiškė gi-
lią užuojautą merui ir keikė STT 
pareigūnus sakydami, kad jie ne 
darbu užsiima, o politiniais žaidi-
mais, kiti – džiaugėsi, kad atitin-
kamų institucijų darbuotojai pro-
fesionaliai atlieka savo užduotis 
ir nepaisydami, kokios pareigos 
nurodytos lentelėje prie kabineto 
durų, drąsiai užeina ir pasako: 
„Pasisvečiuosim...“

Suprantu, kad anonimiškam 
komentarui parašyti nereikia nei 

daug drąsos, nei proto, tačiau 
kodėl žmonės, save laikantys in-
teligentais, elitu arba bent jau 
protingais, išsilavinusiais asme-
nimis, bijo kalbėti garsiai. Savo 
pašnekovams, rengdama komen-
tarus, uždaviau labai paprastą 
klausimą – kaip jūs jautėtės iš-
girdę, jog sulaikytas kyšininka-
vimu įtariamas meras? Kokios 
emocijos užplūdo tą akimirką? 
Vertinu tuos, kurie nebijo apie tai 
kalbėti... Gaila, bet buvo ir tokių, 
kurie rinko žodžius: „Ai, ką čia 
aš komentuosiu... Tegul aiškinasi 
prokuratūra ir teismai...“

Betgi klausimas nebuvo – ar 
meras kaltas, ar nekaltas? Net 
nesugalvočiau to klausti – aišku, 
kad tai išsiaiškins teisėsaugos 
institucijos. 

Man keista, kad tie patys in-
teligentai deklaruoja didžiulę 
meilę Anykščiams, pasakoja, 
kaip gera ir patogu čia gyventi, 
kaip gražiai teka Šventoji, o jau 
Anykščių šilelio grožis... Rašytojų 
lopšys, miestas, nusipelnęs, tapti 
Europos kultūros sostine (tik tie 
ekspertai, parazitai, neįvertino, 
kaip čia gražu, ir paraišką atme-
tė)... Čia ir klausimas – o kaipgi 
jūs pasijutote, kai tas gražuolis 
miestas, apjuostas Šventosios kil-
pų, per visą Lietuvą nuskambėjo 
kaip miestas, kurio vadovas kal-
tinamas korupcija? Nesupykino? 
Nesuspaudė širdies? Nesukėlė 

pykčio? Aišku, geriau apie tai ne-
kalbėti, o geriausia pabrėžti, kad 
aš nuo to atsiriboju...

Manau, kad protingo žmogaus 
„požymis“ - matyti ir kalbėti ne 
tik apie kvepiančias rožes, bet 
ir apie šiukšles, kurios dvokia ir 
virsta iš konteinerių. Džiugu, kai 
kabinami ženkleliai, teikiami ap-
dovanojimai, giedami ditirambai 
– tada ir gera, ir gražu čia gyven-
ti. Atvažiuotų va tada žurnalistai, 
paklaustų, kaip jaučiatės, ot būtų 
apie ką pakalbėti. O dabar skam-
bina kažkokia žurnalistė ir klau-
sia nepatogių klausimų. Sąžinės 
ji turėtų, geriau rašytų apie savo 
katinus – juk reikia skleisti pozi-
tyvą (turiu 
pripažinti, 
kad mano 
tobulosios 
katės irgi 
gerai „vel-
nių priėdu-
sios“ – kar-
d o m o s i o s 
priemonės 
joms taip pat būna kartais pritai-
komos).

Bijančiais reikšti savo nuomo-
nę žmonėmis stebiuosi nemažiau, 
nei paskutinio Anykščiuose su-
kurto filmo aktoriais (dėl žodžio 
„paskutinis“ dabar suabejojau, 
nes dienų tikslumu nežinau, kas 
pirmas kūrė filmą - A. Baura su 
savo „valstiečiais“, ar K. Tubis 

su komitetu). Pamačiusi feisbuke 
K. Tubio ir jo komiteto susuktą fil-
mą, likau sužavėta. Ir jeigu jį tame 
pačiame socialiniame tinkle pla-
tinęs žurnalistas Andrius Tapinas 
liepė silpnų nervų savininkams jo 
nežiūrėti, tai sakyčiau – žmonės, 
žiūrėkit, mokykitės ir įsiminkit. To 
šiame šimtmetyje galite daugiau 
ir nepamatyti. Apie kokybę aš 
nekalbu – gal dabar kokia nauja 
mada taip filmuoti, gal operato-
riui rankos drebėjo, pagaliau - 
susukti geros kokybės net ir labai 
trumpą filmuką kainuoja didelius 
pinigus – nei meras, nei jo žmonės 
tikrai tiek „laisvų“ pinigų neturi. 

Man, kalbant apie šį filmą, įdo-
miau, kaip vyko 
p a r u o š i a m i e j i 
darbai, o kad jie 
vyko – tai tikrai. 
Be ilgų repetici-
jų tokio vaizdo 
nebūtumėm išvy-
dę. O gal kažkas 
stovėjo filma-
vimo aikštelės 

priekyje ir komandavo – „sukitės 
į kairę“, „dabar - į dešinę“ ir ... 
„viens du trys – vėl visi į kairę“! 
Aišku, buvo ir tokių aktorių, ku-
rie režisieriaus neklausė arba 
repeticijas labai jau atmestinai 
lankė (žinant, kad surepetuoti 
viską reikėjo maksimum per porą 
dienų-naktų, tai tempas buvo di-
džiulis). Vienas nespėjo nutaisyti 

merą palaikančiojo veidą, tad pa-
sirodė kaip kankinys, kitas – per 
visą K. Tubio monologą šypsojosi 
(būta ko šypsotis). O labiausiai 
nokautuojantis momentas,  kai 
visa kompanija atsistoja ir pra-
deda ploti. Panašiai taip daro 
susižavėjusios tetos, kai mergytė 
su dviem kasytėm užsilipusi ant 
taburetės be klaidų padeklamuoja 
„Eglutė skarota, eglutė žalia...“

Man atrodo, puiku, kai gyveni-
me turi autoritetų – jau vien tam, 
kad jų surastum, turi nemažai 
paskaityti, išanalizuoti, įvertin-
ti. Puiku, kai yra žmonių, kurių 
darbais, idėjomis žaviesi. Pavyz-
džiui, man labai patinka japonų 
rašytojas Haruki Murakami – vi-
sas jo knygas „ryte praryju“, ta-
čiau, kad ir kaip jis man patiktų, 
turiu pastebėti, kad paskutinės 
jo knygos, palyginti su pačiomis 
pirmosiomis, šiek tiek suprastė-
jusios, gal kiek daugiau „popsi-
nės“. 

Ir tikrai netikiu, kad visi tie K. 
Tubio filmo herojai yra marione-
tės – kur pasuksi, ten pasisuks. 
Jokiu būdu nesakau, kad komiteto 
vadovas blogas ar jo rinkiminė 
programa bloga – kas kaip moka, 
tas taip šoka, - tačiau sunku pati-
kėti, kad net ir autoritetais gali-
ma aklai žavėtis ir jiems paklusti. 
O jeigu meras pripažins – aš kal-
tas, jūs atsistosit ir pradėsit rėkti 
- „kaltas“!?  

...„Manau, kad protingo 
žmogaus „požymis“ - maty-
ti ir kalbėti ne tik apie kve-
piančias rožes, bet ir apie 
šiukšles, kurios dvokia ir 
virsta iš konteinerių“...

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.



2019 m. vasario 9 d.IŠ ARTI

Raimondas GUOBISRadvilų rūsyje besikūrenanti krosnis
Nedidelio, tačiau ypatingos istorijos Svėdasų miestelio bažnyčia didelė, erdvi, medinė, su neįpras-

ta mūrine viena iš šoninių koplyčių. Žiema, vėjas, nešamas sniegas, durų varčia - ji visai be priean-
gio, o viduje keistas drungnumas, veik šiluma. Iš tiesų, tai, ko gero, vienintelė Anykščių rajone ir 
reta regione šildoma miestelio bažnyčia - Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo šventovė.

Erdvu ir vėsu

Buvo laikas, kai net žiemą ne-
būdavo ypač šalta - suolų bažny-
čioje vos keli  pasieniuose: visi 
melsdavosi atsistoję ir kiekvieną 
sekmadienį žmonių bažnyčioje 
prisirinkdavo tiek, kad jie susi-
spausdavo tarsi silkės statinėje 
ir, kailiniuotus kūnus suglaudę, 
nežinia, kokio ritmo supami, tie-
siog linguodavo tai į vieną, tai į 
kitą pusę.

Vėsioje patalpoje jų iškvėptas 
šiltas garas kildavo į palubes, vės-
davo, ant lubų virsdamas garuota 
drėgme, kuri lašais krisdavo že-
myn. Ūkiškas klebonas nusprendė 
išpjauti lubose plačias ventiliacijos 
angas.

Vėliau ir parapijiečių, ir uoliai 
lankančių bažnyčią smagiai suma-
žėjo, taigi, kad šaltas oras nesiverž-
tų į vidų, tas angas teko užtaisyti. 
Bažnyčioje, ypač atšiaurią, vėjuotą 
žiemą, būdavo labai šalta. 

Sumanusis klebonas Vladislovas

Palyginti dar jaunas, tačiau kaip 
reta sumanus, simpatiškas kun. Vla-
das Rabašauskas į Svėdasus atvy-
ko iš Panevėžio. Pakliuvo čia tuoj 
po vyskupo Romualdo Krikščiūno 
kanceliariją sudrebinusių skandalų. 
Tuomet neliko poste nei vyskupo, 
nei jo kurijos tarnautojų. Kancleriu 
tarnavęs V. Rabašauskas galėjo būti 
nublokštas į bausmės vietos vertą 
užkampį, tačiau svėdasiškiui, dide-
lį autoritetą dvasininkų tarpe turė-
jusiam Traupio klebonui Steponui 

Galvydžiui užtarus, pateko į didelėje 
kelių kryžkelėje esančius Svėdasus - 
uolių, gausiai bažnyčią lankančių ir 
dosniai remiančių katalikų parapiją. 
Įžvalgusis svėdasiškis matė, kad jo 
tėviškės bažnyčiai reikia rimto re-
monto, o Vladislovas buvo neeilinių 
gabumų statybininkas.

Greitai ėmėsi darbo. Buvo ka-
lamos lentomis sienos, iškaltas vi-
sas vidus, sudėtas parketas, senos 
,,lomkos“ pakeistos moderniais 
suolais, restauruoti, auksuoti visi 
altoriai, atnaujinti paveikslai. Taip 
pat sumanyta įrengti  bažnyčioje 
centrinį šildymą. Jau buvo patyręs 
- mat šildymą anksčiau buvo įtaisęs 
Viešintų bažnyčioje, kur šildoma 
buvo pučiant šiltą orą. Tuo metu 
pinigų pakako, tad be didesnio var-
go tokį šildymą įrengė ir Svėdasų 
šventovėje..

Rūsys...

Krosnys buvo įrengtos akmeninės 
koplyčios rūsyje, ten, kur, pasak pa-
sakojimų, buvo palaidoti kunigaikš-
čiai Radvilos bei grafai Marikoniai, 
požemyje, kuriame prasidėjo,anot 
legendų, toli vedantys tuneliai. Iš 
tiesų iki šiol išlikęs požeminis ke-
lias, siaurais, į akmenų mūro sienas 
įspaustais laiptais vedantis į bažny-
čią. dar trys menamos tunelių angos 
užmūrytos, tačiau pagal formą tai, 
matyt, buvusios laidojimo kriptos.

Tad šiame buvusiame mauzolie-
juje sumanyta įrengti katilinę. Pa-
talpa išvalyta, surinkti ten tebebuvę 
numirėlių kaulai. Išvedžiotas vamz-
dynas, prijungti radiatoriai, pri-

dengti sumaniai medinėmis grote-
lėmis taip, kad nieko nematyti - tik 
jaučiama šiluma. Sovietmečiu buvo 
kūrenama skystu kuru - dyzelinas 
tekėjo iš dviejų talpų, įkastų švento-
riuje, netoli baltojo varpinės bokšto. 
Požemyje stovėjo trys skysto kuro 
krosnys - ,,beržai“. Kai spusteldavo 
šaltukas, vos vos pakakdavo vieno, 
jei šaltis kąsdavo aršiau -  šildyda-
vo du, trečiasis buvo atsarginis, jei 
bent vienas iš tų dviejų sugestų.
Tuo metu tereikėjo turėti šiek tiek 
pinigų, dar patepti kokį viršininką ir 
gana pigiai kaštavusio kuro nieka-
dos netrūko.

Nepriklausomybės metais skysta-
sis kuras tiek pabrango, kad išlaidos 
jam ėmė smarkiai slėgti parapijie-
čius, tačiau bažnyčia tebebuvo šil-
doma be pertraukos. Kai Anykščių 
dekanu pabuvęs, kanauninko titulu 
įvertintas V. Rabašauskas tarnauti 
dekanu bei klebonu išvyko į Kupiš-
kį, į jo vietą atvyko kun. Rimantas 
Kaunietis. Šis dvasingas, labai sun-
kiai ūkiškus rūpesčius pergalintis 
ganytojas, padedamas sumanių 
parapijos vyrų, sugebėjo šildymo 
sistemas pertvarkyti taip, kad būtų 
galima kūrenti pigesniu kuru - mal-
komis. 

Malkos

Atsirado parapijos vyrų talka, 
galimybė pasikirst medžių iš gera-
darių miško, dažnai padėdavęs ir 
girininkas Donatas Tuska. Dėl to-
kio pagelbėjimo jį nuolat rinkdavo į 
parapijos komitetą. Ne kartą malkų 
dovanai leido pasikirsti uolus para-

pijietis, ilgametis ,,maršalka“ An-
tanas Ralickas bei kiti geradariai. 
Vyrai kirsti, skaldyti, vežti į malki-
nėlę, sukrauti susitelkdavo į talką. 
Viskas dėl savosios bažnyčios, savų 
žmonių,  ištikimybės seniesiems 
papročiams, pagarbaus supratimo 
,,išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus“. 
Kasmet malkų paruošdavo apie 30 
- 40 kubinių metrų ir jų pakakdavo.

Krosnies kūrentojo romantika

Svėdasų parapija ypatinga, nes 
čia vienu bažnyčios tarnu visuomet 
daugiau negu kur nors kitur. Pas 
mus ne tik varpininkas, zakristijo-
nas, vargonininkė bet ir kūrikas. 
Čia jau ilga istorija. Kelerius metus 
darbavosi Vilius Lapienis, Boleslo-
vas Indriūnas, Rimgaudas Davai-
nis. Šis smagus vyrukas daugybę 
metų gyveno Vilniuje, buvo resto-
rano ,,Erfurtas“ padavėjas, pabodus 
didmiestyje, sugrįžo tėviškėn, kur 
daug metų kantriai karšino senutę 
motiną, iš bažnyčios tarnystės, atsi-
radus progai, išėjo kūrenti katilinės 
miestelyje. Petras Korsakas iš senos 
svėdasiškių giminės, čia užaugęs, 
kai ėmė gauti pensiją, į tėviškę su-
grįžo iš Kauno. Su pačia nusipirko 
buvusio vargonininko Stasio Šeške-
vičiaus dviaukštį mūriuką. Priprašė 
jį parduoti, nors tas nelabai norėjęs. 
Jam padėdavo artimieji prisivežti 
malkų, kitą kartą ir pakūrenti, ta-
čiau pabodo jam tokia nelengva 
tarnystė - juk neką  mokėjo - visuo-
met nėra iš ko labai sumokėti, na ir 
,,pririštas“  kasdien, visą žiemą, dar 
ir dalelę rudens bei pavasario - eik 
ir eik, žiūrėk ir žiūrėk. Juk nepakū-
rensi - atšaldysi ar net vamzdyną ar 
radiatorius susprogdinsi. Tuomet 
Petras tarnystės atsisakė, o jo vieton 
atėjo Stasys Makutėnas.

Stasys šnekusis

Kai tik jį sutinku gatvėje, tai vi-
suomet linksmas, įraudęs, rodosi, jo 
po kepure paslėpta plikė - ir ta be 
galo linksma. Kai labai šalta, kaip 
keletą naktų buvo vasarį, - eidavo 
kartą krosnies kurstyti ir gūdžią 

naktį, jau šiek tiek paryčiu. Tad 
tris keturis kartus tenka nueiti iš 
namų daugiau nei kilometrą, o po 
to sugrįžti atgal. Aštunton dešim-
tin smarkiai įkopusiam vyrui gera 
mankšta ir gyvenimo paįvairini-
mas. Krosnis šaltmečiu kūrenasi 
neužgesdama, nors kartais atėjęs 
randa pakuroje tik menkai smilk-
sinčias žarijas, tuomet tenka kirviu 
iš lygesnės spygliuočio pliauskos 
prisismulkinti balanų. Jei jos neįsi-
kuria, turi pasirengęs ir beržo tošių 
bei smalingų skalų. Krosnis raudo-
nos spalvos, nuo dūmų bei dulkių 
kiek papilkėjusi, čekiška, matyti 
užrašai - ,,PYROS 55 GRUNDO-
FOS.“ Vienu metu telpa 25 stam-
bios pliauskos. Tad kai šalta labai, 
sukūrenąs jų beveik visą šimtą.

Daviklis bažnyčioje informuo-
ja rūsyje esantį, kokia temperatūra 
šventovėje. Kai mes ten kalbėjomės 
sekmadienio popietę, davikliai rodė, 
kad iš rūsio į bažnyčią išteka 25 laips-
nių šilumos vanduo, o sugrįžęs atgal 
jau būna 22 - jų. Palikęs tris laipsnius 
erdvioje, net 300 kvadratinių metrų 
pločio šventovėje, tą patalpą įšildo 
iki 12 ir šiek tiek daugiau laipsnių. 
Palubėje pakabintas termometras 
rodo, kad rūsyje yra 13 laipsnių šilu-
mos, tai reiškia, kad bažnyčioje bus 
dviem laipsniais mažiau. Kūrikas tai 
puikiai žino. 

Visuomet stengiasi, kad šilčiau 
būtų pačių pamaldų metu - apie 
dvylika laipsnių šilumos. Choro 
balkono - dar kokiais trimis laips-
niais daugiau, todėl vargonininkė 
bei giesmininkai gali nusirengti 
paltus, jaustis laisvai, demonstruoti 
kostiumus, kostiumėlius ir suknias.

Malkų šiemet užteks - šypsosi 
uolus kūrikas. Jis mat vis klebonui 
sakąs, kad reikia priruošti pilną 
malkinėlę. O šiemet užteks, tikrai 
užteks - tikina šnekuolis. Prisiveža, 
nemenka atsarga pačiame rūsyje, 
dažnai padeda sūnus Edvardas. Kle-
bonas Raimundas taip pat prie šiltos 
bažnyčios įprato, Debeikiuose jam 
drėgna ir šalta, tačiau ne kiekvienai 
bažnyčiai lemta būti apšildomai. 
Rūkstąs dūmas kaip iš Vatikano 
kaminėlio – balsvas toks, tarsi skel-
biąs kažką svarbaus...

Kaminų poezija: šilumą šventovėje pranašaujantis dūmas.

Stasys Makutėnas per šalčius čekišką krosnį pakursto keturis kartus per parą.

Pakruojo dvare sužibės žvaigždynai iš ledo ir lazerių 

Pakruojo dvaro komanda, šią 
žiemą Lietuvai pristačiusi festi-
valį „Didieji Kinijos žibintai“ ir 
pelniusi sėkmingiausio Lietuvos 
turizmo produkto 2018 titulą, ledo 

Pakruojo dvaras žiemą išlydės su ledo skulptūrų ir ugnies festivaliu „Ledo karalystė“. Vasario 22 
– 24 dienomis vyksiančiame renginyje lauks daugiau nei keturios dešimtys ledo skulptūrų, lazerių 
ir ugnies simfonija bei pasakiškos pramogos visai šeimai.

skulptūrų festivalį rengs trečius 
metus iš eilės. Šių metų festivalio 
tema – žvaigždynai. 

Šįkart ledo meistrai iš įvairių pa-
saulio šalių Pakruojo dvare prista-

tys iki šiol Lietuvoje dar neregėto 
dydžio ledo skulptūras. Iš galingų 
ledo luitų išskaptuotos figūros pri-
artins lankytojus prie dangaus bei 
paslaptingų jų kūnų. 

Sutemus dvaro erdves nušvies 
šviesos instaliacijos. Kiekvieną 
vakarą lankytojų lauks specialiai 
Pakruojo dvarui sukurtas šou - la-
zerių ir ugnies simfonija „Kelionė 
žvaigždėmis“. 

Dienos metu festivalyje „Ledo 
karalystė“ šurmuliuos cirko gy-
venimą primenančios pramogos. 
Lankytojus džiugins žonglieriai, ar-

tistai ant kojūkų, lėlių teatras, suksis 
karuselės ir traukinukas vaikams. 
Dvaro svirne vyks edukaciniai už-
siėmimai visai šeimai, supažindin-
siantys su žvaigždžių ir žvaigždynų 
pavadinimais bei istorijomis.

Akimirkos iš festivalio „Ledo 
karalystė“ 2018: https://youtu.be/
OREQ7AZ5KzM

Pranešimas spaudai



  

2019 m. vasario 9 d.SITUACIJA

Rubrika 

156

Nušalintam merui Kęstučiui Tubiui
panaikinta teisinė neliečiamybė

Priminsime, jog kyšio ėmimu 
įtariamam merui K.Tubiui teis-
mas skyrė šias kardomąsias prie-
mones: 10 tūkst. eurų užstatą, 
pasižadėjimą neišvykti, apribojo 
bendravimą su grupe asmenų, 
trims mėnesiams nušalino nuo 

mero pareigų ir uždraudė lanky-
tis Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos pastate. Tačiau dėl 
pastarosios priemonės K.Tubiui 
pritaikyta išlyga - jam leista at-
likti Anykščių rajono tarybos na-
rio pareigas ir dalyvauti Tarybos 
posėdžiuose.

,,Anykštos“ paklaustas, kodėl 

neskundė Panevėžio apylinkės 
teismo sprendimo dėl kardomųjų 
priemonių jam taikymo, K.Tubis 
,,Anykštai“ sakė, jog nenori truk-
dyti ikiteisminio tyrimo eigos. 
,,Turim leidimą dalyvauti Tary-
bos posėdyje, netrukdau tyrimo, 
ką numatę pareigūnai, tegul atlie-
ka. Nevilkinsiu proceso“,- kalbė-
jo nuo pareigų nušalintas meras.

Artimiausias rajono Tarybos 
posėdis vyks ateinantį ketvirtadie-
nį, jame bus tvirtianmas 2019-ųjų 
metų Anykščių rajono biudžetas.

Kandidatai į savivaldybių me-
rus ir savivaldybių Tarybas teisinę 
neliečiamybę įgijo vasario 1-ąją. 

K.Tubis STT pareigūnų buvo 
sulaikytas sausio 28-ąją, kardo-
mosios priemonės jam paskirtos 
sausio 29-ąją - taigi tol, kol netu-
rėjo teisinės neliečiamybės statu-
so. 

Į VRK dėl K.Tubio ir kito įta-
riamo mero bei kandidato į merus, 
nušalinto Panevėžio miesto va-
dovo Ryčio Mykolo Račkausko, 
teisinės neliečiamybės panaikini-
mo kreipėsi Panevėžio apygardos 
prokuratūros atstovai.  

,,Galiojant įtariamųjų teisinei 
neliečiamybei, ikiteisminius ty-
rimus atliekantys teisėtvarkos 
pareigūnai negali jų atžvilgiu at-
likti jokių tyrimo veiksmų. Todėl, 
siekiant galimai įvykdytas nusi-
kalstamas veikas ištirti per kuo 

trumpesnį laikotarpį, prokuratū-
ra kreipėsi į VRK dėl Panevėžio 
miesto bei Anykščių rajono merų 
teisinės neliečiamybės panaiki-
nimo. Motyvus, kodėl tai reikia 
padaryti, Vyriausiajai rinkimų 
komisijai pateikė šiems tyrimams 
vadovaujanti Panevėžio apygardos 
prokuratūros Organizuotų nusikal-
timų ir korupcijos tyrimo skyriaus 
prokurorė Dalia Markauskienė“, 
- kodėl reikėjo panaikinti abiejų 
korupciją įtariamų merų teisinę 
neliečiamybę nurodoma Lietuvos 
generalinės prokuratūros praneši-
me spaudai.

Teisinės neliečiamybės K.Tubiui 
panaikinimas įtakos jo paties ir jo 
visuomeninio rinkimų komiteto 
,,Anykščių krašto labui“ dalyva-
vimui rinkimuose neturi. ,,Įverti-
nome prokuratūros kreipimąsi ir 
priėmėme sprendimą panaikinti 
kandidatų teisinę neliečiamybę. 
Dėl neliečiamybės panaikinimo 
kažkokių apribojimų dalyvauti 
rinkimuose  nėra“, - ,,Anykštai“ 
sakė VRK pirmininkė Laura Ma-
tjošaitytė.

Priminsime, jog įtariama, kad 
Anykščių rajono savivaldybėje 
galimai buvo susitarta priimti bei 
priimta kyšių iš kai kurių vers-
lo atstovų. Verslininkams, kaip 
įtariama, buvo pažadėta priimti 
naudingus sprendimus, pavei-
kiant Anykščių rajono savivaldy-

bės valstybės tarnautojus, kad šie 
teisėtai arba neteisėtai veiktų ir 
sudarytų išskirtines sąlygas, pa-
vyzdžiui, dėl disponavimo žemės 
sklypu, dėl paramos verslo plėtrai. 
Šioje byloje įtarimai pareikšti dar 
2 asmenims. Panevėžio apygardos 
prokuratūros atstovų teigimu, kiti 
įtariamieji nėra vieši asmenys, to-
dėl duomenys apie juos nėra skel-
biami.

Prokuratūros pateikiama formu-
luotė - ,,galimai buvo susitarta pri-
imti bei priimta kyšių iš kai kurių 
verslo atstovų“ - suponuoja mintį 
apie grynuosius pinigus, t.y. apie 
įprastinį kyšį. Tačiau nušalintasis 
meras K.Tubis savo pareiškime, 
kurį pasirašė ir jo komiteto nariai, 
nurodo, kad kalbama apie banki-
nį pavedimą. ,,Tačiau ir šiandien 
aš nebijau niekam į akis pasakyti, 
kad man metamo įtarimo esmė, 
esą į mano organizuojamo poli-
tinio judėjimo ,,K.Tubio sąrašas 
,,Anykščių krašto labui“ sąskaitą 
asmuo pervedė paramą, o aš neva 
pažadėjau atlikti kažkokius nei-
dentifikuotus veiksmus“,  - rašoma 
K.Tubio pareiškime. O komiteto 
reklaminiame filmuke nušalintasis 
meras sako, jog ,,įvykius vertina 
kaip provokaciją“, kaip politinės 
kovos, kuri ,,peržengianti visas 
padorumo ribas“, dalį.

Savivaldybių Tarybų ir merų 
rinkimai įvyks kovo 3-ąją.

(Atkelta iš 1 psl.)

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė 
sako, kad K.Tubio teisinės neliečiamybės panaikinimas netruk-
dys jam dalyvauti rajono Tarybos ir tiesioginiuose mero rinki-
muose.                                         BNS (Luko BALANDŽIO nuotr.)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2019 02 11

sekmadienis 2019 02 10

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 
kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Broliukas ir sesutė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Tamsioji augalų pusė. 
Žudikai ir luošintojai 
12:55 Gvadalkivyras. Didžioji upė 
13:50 Puaro N-7 Laikrodžiai 
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 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
21:30 Laisvės kaina. Disidentai. 
N-7
22:40 Mano didelės storos graikiš-
kos vestuvės 2 
00:10 Ką moterys veikia pusę 
ketvirtos ryto? N-7

06:30 Dienos programa.
06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:05 “Žvėrelių būrys” 
07:30 “”Nickelodeon” valanda. 

Keista šeimynėlė” 
07:55 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:20 “Riterių princesė Nela” 
08:45 “Tomo ir Džerio pasakos” 
09:10 Romos gladiatorių nuotykiai 
11:00 Pelenės istorija. Jei batelis 
tiks 
12:50 Jaguaras N-7. 
14:55 10 balų žemės drebėjimas 
N-7
16:40 Ne vienas kelyje.  
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
21:45 2012 N-7. 
00:45 Legionas S

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 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detektyvas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Paauglių paplūdimys 2” N-7
13:45 “102 dalmatinai” N-7
15:45 “Karšto galvos 2” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Pelenė” N-7
21:35 “Transporteris” N-7
23:20 “Tai reiškia karą” N-14 (kart.)
01:15 “Nemirtingieji” N-14 (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų čempiona-
to finalas (k).

07:30 Haskių kelias (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 Banginių gelbėtojai 
11:40 “Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi” N-7
12:50 “Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal” 
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7
16:30 Čepas meta. Realybės šou
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija - 
Žalgiris. 
19:30 Žandaras pramogauja N-7
21:35 “Antrininkas” N14
22:40 “Kortų namelis” N14
23:50 Baudėjas (k) N14
02:00 Penktadienis tinkle (k) N14

06:50 “Akloji” 
07:20 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Akloji” (k) 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai”
12:25 “Merės Berės patiekalai” 
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 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” N14
23:15 Bėgantis ašmenimis N14
01:35 Projektas X (k) S

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Bravo! 2 (kart.).
07:15 Mokslo ekspresas. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
09:00 Saros muzika. Šiuolaikinė 
klasika 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“. 
15:45 Šventadienio mintys. 
(kart.).
16:10 Projektas Pi.
16:40 Mokslo sriuba. (kart.).
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Silvestras Žukauskas. 
19:30 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
21:45 Teatralizuota misterija 
„Mistinis Čiurlionis“. 
23:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15. Įkyrusis Fredas N-14 
(kart.).

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 “Mažosios kerėtojos” 
09:30 “Mano mažasis ponis” 
10:00 “Lego Nindžago” 
11:00 “Lazda gelbėtoja”.. (kart.)
11:25 “Mažylių girlianda” (kart.)
11:35 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
12:00 “Šunyčiai patruliai” 
13:00 “Supermergaitės” 
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Sveikatos medis”. 
16:00 “Džeimio Oliverio patieka-
lai per pusvalandį” 
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Tai atsitiko Valentino 
dieną” N-7
20:00 “Katinas, kuris vaikščiojo 
vienas” 
20:25 “Atsargiai, beždžionėlės!”. 
20:35 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai” 
21:00 “Susipažinkite su mano 
Valentina” N-7
22:50 “Auroros Tygarden de-
tektyvai. Paskutinė scena prieš 
mirtį” N-7 (kart.)
00:40 “Tai atsitiko Valentino 
dieną” N-7 (kart.)

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Kuprotieji banginiai. Kodo 
įminimas” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Sekmadienis su Kauno 
“Žalgiriu”” 

11:00 “Įspūdingiausios atostogų 
vietos” 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Leopardų kovos klubas” 
N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Orai” . 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:10 “Stounas” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyję. Felicija Bortkevičienė”. 
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. 
17.00 Ne spaudai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Inspektorius Luisas. Kas 
slypi viduje”. N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Inspektorius Luisas. Kas 
slypi viduje” N-7
21.00 „24/7”. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas Morsas“ N-7
00.40 „Gurovo bylos. Savivalė” 
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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
1 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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
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 Medičiai. Florencijos val-
dovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7

10:25 KK2 penktadienis (k). N-7.  
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
14:55 “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 Operacija “Kardžuvė” N14
00:30 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” (kart.) 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
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”. 
19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:55 “TV3 orai”. 
22:00 “Prezidento lėktuvas” N-14
00:30 “Kaulai” N-14

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
11:15 “Ekstrasensų mūšis” (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.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Tamsos riteris N-7
00:00 Smurto istorija (k) N14

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:05 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:35 “Tinginių miestelis” 
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Alfis N-7
23:10 “Karalienė Izabelė” N14
00:50 Midsomerio žmogžudys-
tės XIV. Retas paukštis N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018 
(kart.).
06:50 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
07:45 Grizis ir lemingai 
07:55 Džeronimas 3 
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto 
Didžiojo) bažnyčia.
13:20 Vilniečiai. Antanas Dilys. 
(kart.).
13:50 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
14:15 Dauntono abatija 2 N-7 
(kart.).
15:10 Padirbta, vogta – parduo-
ta! Tikri ar padirbti? Atsakymų 
ieško bylas tiriantys pareigūnai 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Džeronimas 3 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Holokausto pabėgimo 
tunelis N-7
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Vinetu. Paskutinė kova 
N-7
23:35 Istorijos detektyvai. 
00:20 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Katinas, kuris vaikščiojo 
vienas” (kart.)
06:55 “Atsargiai, beždžionėlės!”. 
(kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Susipažinkite su mano 
Valentina” 
12:55 “Mano mažasis ponis” 
(kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” 
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
20:00 “Mikė Pūkuotukas” 
20:15 “Skraidantis laivas” 
20:35 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai” 
21:00 “Valentino dienos rūpes-
čiai” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.)
00:50 “TV Pagalba”. N-7

 
06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Virtuvė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 

N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
22:30 “Naša Raša” N-14
23:00 “Žmogus prieš...” S
00:35 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Sandoris” N-7
09.00 „24/7“. 
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Albanas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
23.00 Ne spaudai. 
00.00 „Gluchariovas“ 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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
1 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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
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.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” 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 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
14:55 “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 Skundikas N14
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Namas”. (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”. 
19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:55 “TV3 orai”. 
22:00 “Trys dienos nužudyti” N-14
00:15 “Skubi pagalba” N-14

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 “Mentalistas” (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.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Nakties sargyba N14
23:05 Tamsos riteris (k) N-7
01:55 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis” 
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
17:30 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Bekas 6. Kelio pabaiga 
N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14

00:25 Midsomerio žmogžudystės 
XV. Raitelis be galvos N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika 
2015“. (kart.).
06:45 Mokslo sriuba. 
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3 
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Padirbta, vogta – parduo-
ta! Tikri ar padirbti? Atsakymų 
ieško bylas tiriantys pareigūnai 
(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.).
14:15 Holokausto pabėgimo 
tunelis (kart.).
15:10 Padirbta, vogta – parduota! 
Šventyklų plėšikai. Tarptautinės 
meno rinkos užkulisiai 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Džeronimas 3 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
17:50 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Klaipėdos 
„Neptūnas“ – Prienų „Skycop“. 
19:50 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Vilniaus „Rytas“ – 
Utenos „Juventus“. 
21:15 Kultūros diena.
21:30 Antradienio detektyvas. 
Komisaras ir jūra N-14
23:00 Kredo: demokratas. 
Dokumentinis filmas, skirtas pre-
zidento K. Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms. (kart.).

24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Mikė Pūkuotukas” (kart.)
06:45 “Skraidantis laivas” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.)
08:35 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:35 “Svajonių ūkis” (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Valentino dienos rūpes-
čiai” N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” 
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
20:00 “Mikė Pūkuotukas” 
20:25 “Žirafa ir akiniai” 
20:35 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” 
21:00 “Valentino dienos pasima-
tymas” N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.)
00:40 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7

14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:30 Moterų krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Kibirkštis” - 
Rygos “Stradina Universitate”.
20:30 “Žinios”. 2019. 20 s.
20:55 “Orai”. 2019. 30 s.
21:00 “Naša Raša”N-14
22:00 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “AS Roma” - “FC 
Porto”.
00:00 “Daktaras Hausas” N-14

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 „Sandoris” N-7
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
N-7
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 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. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“ N-7
00.00 „Gluchariovas“ 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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
1 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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” 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 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
14:55 “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 Žiemos spąstuose N14
00:20 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės 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”. 
19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:55 “TV3 orai”. 
22:00 “Teta Helena” N-7
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 TĘSINYS “Teta Helena” 
N-7
00:30 “Skubi pagalba” N-14

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 “Mentalistas” (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.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Tautos tarnas” N-7
21:30 Voratinklis N-7
23:35 Nakties sargyba (k) N14
01:25 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis” 
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Bekas 6. Paskutinė diena 
N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14

00:25 Midsomerio žmogžudystės 
V. Žmogžudystė mokykloje N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika 
2015“. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3 
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:45 Padirbta, vogta – parduota! 
Šventyklų plėšikai. Tarptautinės 
meno rinkos užkulisiai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Silvestras Žukauskas. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
14:45 Mados aukos 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Džeronimas 3 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
17:50 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Kauno „Žalgiris“ – 
„Šiauliai“. 
19:50 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
21:15 Kultūros diena.
21:30 Aukojant pėstininką N-14
23:20 Laisvės kaina. Disidentai. 
N-7 (kart.).
00:30 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 

06:30 “Mikė Pūkuotukas”. (kart.)
06:55 “Žirafa ir akiniai” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
08:35 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:35 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Valentino dienos pasimaty-
mas” N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
20:00 “Mikė Pūkuotukas” 
20:15 “Senojo jūreivio pasako-
jimai” 
20:35 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Mano mielas Valentinas” 
N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.)
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai”N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:00 “Įspūdingiausios atostogų 
vietos” (kart.)
13:30 “Bjauriausi darbai pasauly-
je” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7

16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
22:00 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “AFC Ajax” - “Real 
Madrid CF”.
00:00 “Daktaras Hausas” N-14

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę. 
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
08.00 „Sandoris” N-7
09.00 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ N-7
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos.“ 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. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“
23.00 Nuoga tiesa. N-7
00.30 Čempionai. 
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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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
2 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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” 
10:25 KK2 (k). N-7. 

10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
14:55 “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 Troja N14. 
01:40 Žiemos spąstuose (k) N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės 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”. 
19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:55 “TV3 orai”. 
22:00 “Kažkas skolinto” N-7
00:20 “Skubi pagalba” N-14

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 “Mentalistas” (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.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Mirties apsuptyje N14
23:05 Voratinklis (k) N-7
01:05 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis” 
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtys Ruano vienuolyno bažny-
čioje N14
23:05 “Karalienė Izabelė” N14
00:40 Midsomerio žmogžudystės 
VI. Talentas gyventi N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika 
2015“. (kart.).
07:20 Į sveikatą! (kart.).
07:45 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3 
08:20 Mados aukos. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. Ved. 
Andrius Rožickas. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (kart.).
14:20 Kredo: demokratas. 
Dokumentinis filmas, skirtas pre-
zidento K. Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms. (kart.).
15:15 Konfrontacijos prie Rio 
Grandės. Narkotikų karas 
Meksikoje 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Džeronimas 3 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
19:05 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto 
Didžiojo) bažnyčia.
19:15 Leonardas. Žmogus, išgel-
bėjęs mokslą 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Valentino diena kitaip. 
Širdies ritmu.
23:30 Anapus čia ir dabar. 
00:15 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Mikė Pūkuotukas” (kart.)
06:45 “Senojo jūreivio pasakoji-
mai” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Mano mielas Valentinas” 
N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” 
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
20:15 “Senelis ir anūkėlis”. 
20:35 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Valentino diena. Ilgai ir 
laimingai” N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.)
00:40 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7

14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Magiškasis Maikas” N-14
23:15 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:05 “Daktaras Hausas” N-14

 
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
08.00 „Sandoris” N-7.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ 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. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7
00.00 „Gluchariovas“ 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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
2 N-7
12:00 Vasario 16 d. Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
deklaracijos paskelbimo 70-mečio 
minėjimas. Tiesioginė transliacija 
iš Lietuvos partizanų memorialo 
Minaičių kaime, Radviliškio rajone 
12:30 Karinės paslaptys. (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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 „Aš – dalis Tavęs“. 
23:10 Nesaugus prieglobstis N-14
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 
4 N-7 (kart.).

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” 
10:25 KK2 (k). N-7. 
10:55 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
14:55 “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 Sumažinti žmonės N14
23:40 Smagus pasivažinėjimas 
N14
01:35 Penktadienis, 13-oji N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės 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”. 
19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Atlantida. Prarastoji impe-
rija” N-7
21:20 “Legenda apie Heraklį” N-7
23:10 “Žmogus žmogui – vilkas” S
01:05 “Trys dienos nužudyti” 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 “Mentalistas” (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. Molėtų 
“Ežerūnas” - Kauno “Žalgiris-2”. 
20:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
22:00 Snaiperis 3 N14
23:50 Mirties apsuptyje (k) N14
01:40 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Akloji” 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis” 
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi” 
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 “Vidurnakčio saulė” N14
23:20 Vidurnakčio ekspresas N14
01:40 Midsomerio žmogžudystės 
VI. Mirtis ir sapnai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika 
2015“. (kart.).
06:55 Projektas Pi. (kart.).
07:20 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3 
08:20 Garsiau. Muzikinė laida. 
(kart.).
08:45 Konfrontacijos prie Rio 
Grandės. Narkotikų karas 
Meksikoje (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
14:15 Leonardas. Žmogus, išgel-
bėjęs mokslą (kart.).
15:10 Skonio pasaka 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai.
16:05 Džeronimas 3 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19:15 Mokslo sriuba. 
19:30 Pasaulio kultūros paveldo 
objektai Japonijoje. Kijo kalnų 
grandinės šventosios vietos ir 
maldininkų keliai 
19:50 Pasaulio kultūros paveldo 
objektai Japonijoje. Hiraidzumis ir 
Ivamio sidabro kasykla 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Sugrįžimas N-14
23:00 Mari Samuelsen ir NIKO 
festivalyje „Midsummer Vilnius 
2018“.
00:30 DW naujienos rusų kalba.

06:25 “Televitrina”. 
06:40 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
(kart.)
06:55 “Senelis ir anūkėlis”. (kart.)
07:15 “Reksas” (kart.)
07:30 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
07:40 “Maištingas angelas” (kart.)
08:40 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:40 “Pasaulis pagal moteris”. 
(kart.)
10:10 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:10 “Valentino diena. Ilgai ir 
laimingai” N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” 
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
20:00 “Šeši Jonai – šeši kapitonai” 
20:20 “Gaidys ir spalvos” 
20:35 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Žaklina” N-14
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.)
00:55 “TV Pagalba”. N-7

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

16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Neištikimybė” N-14
00:10 “Magiškasis Maikas” N-14 
(kart.)

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Čempionai. 
07.30 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 „Nuostabūs gyvūnų 
pojūčiai“ N-7
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
10.45 Čempionai. 
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ 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. 
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Vendi
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Valstybės atkūrimo diena. Trijų 
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija Simono Daukanto 
aikštėje Vilniuje. Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
kalba. 
12:30 Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Šv. mišių tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus arkikatedros.
13:40 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės 
dainos. 
14:00 Valstybės atkūrimo diena. 
Vasario 16-osios minėjimas prie 
Lietuvos nepriklausomybės signata-
rų namų Vilniuje. 
14:30 Dainuoju Lietuvą.
14:50 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. 
16:58 Loterija „Keno Loto“.
17:00 Žinios. Sportas. Orai 
17:20 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. 
19:30 Šventinis Vasario 16-osios 
renginys „MKČ kodas LT“. 
21:10 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:15 Panorama.
21:27 Sportas. Orai.
21:30 „Eurovizija 2019“. Nacionalinė 
atranka. II pusfinalis. 
00:15 Naktis be karūnos N-7 

06:15 Dienos programa.
06:20 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:50 “Žvėrelių būrys” 
07:15 “”Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė” 

07:40 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:05 “Riterių princesė Nela” 
08:30 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:55 Sujudimas džiunglėse 
10:35 Megamaindas 
12:25 Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi 
14:00 Čarlis ir šokolado fabrikas 
16:10 Tūkstančiai mylių iki tavęs N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Saldi laisvė. Šventinė translia-
cija iš Vilniaus Katedros aikštės. 
21:00 Septynios minutės po vidur-
nakčio N-7
23:10 Norbitas N14
01:05 Sumažinti žmonės (k) N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą” (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 “Būk sveikas!” 
11:00 “Jūrų dinozaurai 3D” N-7
11:50 “Eragonas” N-7
13:55 “Undinė” N-7
16:00 “Vakaro pasakojimai” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Geriausi mūsų metai”. 
21:00 “Grąžinti nepriklausomybę” 
N-14
22:25 “Nepriklausomybės diena” 
N-7

01:20 “Legenda apie Heraklį” N-7 
(kart.)

06:15 “Varom!” (k) N-7
07:05 “Vaikai šėlsta” (k) 
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si” N-7
12:50 “Gordonas Ramzis. Iki praga-
ro ir atgal”  
13:50 “Vanity Fair. Visiškai slaptai” 
N-7
14:50 “Amžiaus nusikaltimai” N-7
15:50 Ieškokit Gudručio! 
18:00 Nuostabieji lūzeriai. Kita 
planeta N-7
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
22:00 Išminuotojų būrys N14
00:40 Nuo sutemų iki aušros N14

07:20 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
12:20 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
13:15 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
13:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:55 Ne anyta, o monstras N-7
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena Dorn. 
Grėsmė N14
22:55 Načas Libras N-7
00:45 Vidurnakčio ekspresas (k) 
N14.

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. Meno ir kultūros 
žurnalas
09:00 Mano mama gamina geriau! 
(kart.).
10:00 Šešėlių frontas. Lietuvos 
žvalgyba 1918–1940. 
10:40 Lietuvos advokatūrai – 100. 
11:20 Liepsnojantis kalavijas. 
12:00 Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. 
12:30 Švęskime laisvę. Valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ ir 
grupė „Žalvarinis“.
14:00 Bravo! 2 
15:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Sesuo Nijolė. 
17:25 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Pranciškaus 
Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia.
17:30 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 
17:55 Misija – pasaulio Lietuva. 
Sujunkime Lietuvą! 
18:40 Televizijos spektaklis „Naujieji 
patriotai“. Petro Vaičiūno pjesės 
motyvais. 1, 2 d. 
21:15 Panorama 
21:27 Sportas. Orai 
21:30 Pranciškus N-7
23:40 Vaclovo Augustino „Missa 
pro centerimo anno restitutionis 
Lituaniae“. Iškilmingos mišios 
Lietuvos valstybės atkūrimo šim-
tmečiui.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7

08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” 
08:30 “Nanetės vaikystė” 
09:00 “Mažosios kerėtojos” 
10:00 “Lego Nindžago” 
11:00 “Šeši Jonai – šeši kapitonai”. 
(kart.)
11:20 “Gaidys ir spalvos”. (kart.)
11:35 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
12:00 “Šunyčiai patruliai” 
13:00 “Supermergaitės” 
14:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
15:00 “Tavo augintinis”. 
15:30 “Kulinarinis detektyvas”. 
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį” 
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Diagnozė - sveika mityba” 
N-7
20:00 “Ežiukas turi būti dygus?”. 
20:10 “Nežiniukas mokosi” 
20:35 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Auroros Tygarden detekty-
vai. Ką pasėsi, tą ir pjausi” N-7
22:50 “Žaklina” N-14 (kart.)
00:45 “Diagnozė - sveika mityba” 
(kart.) N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Leopardų kovos klubas” 
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Gazas dugnas”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Liūtė – karalienė” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7

15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis” 
N-7
00:15 “Neištikimybė” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų verpe-
tuose“ 
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Adomo obuolys. N-7.
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
13.00 „Šeimininkė“ N-7
15.15 „Pasaulio turgūs. Barselona“. 
N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų verpe-
tuose“ 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos 
sportininkų apdovanojimai 2018. 
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“ N-7
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“ (3/2 tęs.). N-7
23.05 „Mentų karai. Odesa“ N-7
01.25 „Moterų daktaras“ N-7

Asmeninis skelbimas, jeigu jame 
tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 
5 eurus, šeštadienio – 6 eurus. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29,
Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.
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Sąrašo Nr. 4 Kaimo žmonės atskirti nuo būtinų paslaugų
Socialdemokratas, trijų kadencijų Anykščių rajono savival-

dybės tarybos narys, Anykščių savivaldybės Pirminės sveikatos 
priežiūros centro Troškūnų ambulatorijos gydytojas Rimondas 
Bukelis kasdien susiduria su paprastų žmonių buitinėmis proble-
momis: „Atėję pas mane žmonės kalba ne tik apie ligas, bet ir 
apie sunkų gyvenimą. Jie yra labai nusivylę dabartine valdžia...“

Gydytojas R. Bukelis mano, kad 
didžioji dalis visuomenę kankinan-
čių problemų – ne mero, ne rajono 
tarybos narių kompetencijoje. Ta-
čiau yra ir labai buitiškų dalykų, 
prieš kuriuos rajono valdžia neturė-
tų užsimerkti. 

„Giriasi politikai, kiek pinigų 
šiemet jau skyrė kelių priežiūrai, 
kaip puikiai valomi keliai. Sutinku, 
rajoniniai keliai prižiūrimi, bet kas 

,,Turiu tris nuostabius vaikus, 
dvi mergaites – Mariją ir Juliją - 

Praleidžiame  galimybes, kad anykštėnai gyventų sveikiau
Anykščiuose gimusi ir užaugusi Anykščių pirminės sveika-

tos priežiūros centro šeimos gydytoja Diana Iricijan po studijų 
Kauno medicinos universitete liko ištikima gimtajam miestui. 
Jau dvidešimt metų šeimos gydytoja dirbanti D.Iricijan tiesiog 
mėgaujasi mėgstamu darbu bei gyvenimu Anykščiuose – puoselė-
ja namų aplinką bei pačios pasodintus gėlynus, augina vaikus, o 
galų gale apsisprendė įgyvendinti ir seną svajonę – išbandyti save 
politikoje.
bei berniuką – Emil Vincent. Mano 
mergaitės jau užaugusios, dirba 
ir kuria savo gyvenimus - viena 
Anykščiuose, o kita - svetimuose 
kraštuose. Sūnui greitai sukaks 
penkiolika metų. Džiaugiuosi, jog 
vienas iš vaikų vis dar su manimi 
ir gali mėgautis vaikyste”, - apie 
savo šeimą pasakojo D.Iricijan.

Anykščių PSPC šeimos gydyto-
ja D.Iricijan prisipažino, kad idėja 
kandidatuoti į Anykščių rajono ta-
rybos narius jai kilo senokai. 

,,Aš ir mano kolegos, medikai, 
norime patekti į Anykščių rajono 
tarybą, nes manome, jog kartu ga-
lime įgyvendinti inovacijas, pradė-
ti pokyčius, dėl kurių mūsų kraštas 

ir jo žmonės galėtų geriau gyven-
ti”,- tikina šeimos gydytoja.

Apsispręsti, su kuria partija kan-
didatuoti į Anykščių rajono tarybą, 
D.Iricijan nebuvo sudėtinga. Mo-
teris teigia pasirinkusi socialdemo-
kratus, kurių idėjos atitinka ir jos 
gyvenimiškąją, ir politinę filosofi-
ją.

,,Istoriškai socialdemokratai 
Lietuvoje kovojo už Laisvę, laisvą 
Lietuvą ir aktyviai dalyvavo patri-
otinėje veikloje, tai mane ir įkvėpė 
burtis draugėn”, - kalbėjo kandida-
tė į Anykščių rajono tarybą.

Dirbdama Anykščių rajono ta-
ryboje, D.Iricijan sakė pirmiausia 
inicijuotų spręsti tai, ką labiausiai 
išmano – su gyventojų sveikatos 

Į Katlėrius P. Leščinskas par-
sivežė ir žmoną Laurą, kilusią iš 
Telšių. Pora augina tris vaikus – 
mažiausiai Leščinskų atžalai vos 8 
mėnesiai. 

P. Leščinskas sakė, jog žiemą 
laiko atranda ir nuvažiuoti į semi-
narus, mokymus: „Aišku, tenka 
viską labai detaliai planuoti, tačiau 
stengiuosi, kad manęs užtektų ir 
šeimai, ir ūkiui, ir prie visuome-

ninės veiklos būtų kada prisidėti“. 
P. Leščinskas ūkį perėmė iš tėvų, 
„padidino“ jį šešetą kartų – dabar 
laiko apie 300 galvijų, o žemės dir-
ba apie 840 hektarų.

„Džiaugiuosi, kad ne tik pats 
gyvenime užsiimu mėgstama vei-
kla, bet dar pajėgiau įkurti ir kelias 
darbo vietas. Žiemą darbuotojų 
turim mažiau, vasarą – jų skaičius 
išauga. Esame ne vieną žmogų 
atkalbėję nuo emigracijos. Prieš 
septynetą metų sutikau buvusį ben-
dramokslį, kuris dirbo užsienyje, ir 

įkalbėjau ateiti dirbti pas mane. Iki 
šiol ir dirbam kartu. Ir tėvai porą 
žmonių įkalbėjo pasilikti Lietuvo-
je“, – sakė ūkininkas.

Pasak pašnekovo, šūkis Švento-
sios pakrantėje - „Čia gera gyventi“ 
- turi būti ne tik graži miesto puoš-
mena, sudėliota iš gėlių žiedų, bet 
ir kiekvieno sąmoningo anykštėno 
siekis: „Man buvo gera sugrįžti į 
Anykščius, bet dabar turiu steng-
tis, kad čia man, mano šeimai, pa-
galiau visiems anykštėnams būtų 
gera gyventi. O „minusiukų“ yra... 

Pirmiausia, reikia susitvarkyti. At-
važiuoja mano žmonos mama iš 
Telšių ir sako: „Jūs Skiemonyse 
bent šventorių nusišienaukit, juk 
miestelio centras... Sutvarkykim 
savo aplinką, įrenkim gražias, 
saugias vaikų žaidimų aikšteles, 
pabandykim rasti veiklų, į kurias 
įsitrauktų jaunimas – elementarūs 
uždaviniai, be tai ir yra vietinės 
valdžios kompetencijoje“.

Socialdemokratų partijos Anykš-
čių skyriaus kandidatų į rajono Ta-
rybą sąraše P. Leščinskas įrašytas 
22-uoju numeriu. Paklaustas, ko-
dėl turėdamas tiek įvairiausių vei-
klų nusprendė dar ir į politiką eiti, 
P.Leščinskas kalbėjo: „Niekada 
negalvojau tapti politiku, politika 
domėjausi tiek, kiek eilinis žinių 
ar naujienų portalų skaitytojas. 

Tačiau Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas Dainius Žiogelis pakalbino 
vieną kartą, kitą kartą ir po kokio 
šešto karto sutikau būti įrašytas į 
sąrašą. Motyvas, kodėl rinkausi šią 
partiją, labai paprastas - nė viena 
kita partija pagal savo deklaruo-
jamas vertybes, programą manęs 
nesudomino. Nemažiau svarbi ir 
paties D. Žiogelio asmenybė. Tai 
jaunos kartos politikas, turintis 
brandų požiūrį į esmines proble-
mas. Toks meras Anykščiams šiuo 
metu būtų pats tinkamiausias. O 
jeigu bus manančių, kad ir aš galiu 
prisidėti prie anykštėnų gyvenimo 
gerinimo, tikrai tam rasiu laiko. 
Jeigu dėl ūkininkų problemų nu-
važiavau piketuoti į Briuselį, tai 
dėl anykštėnų galiu padaryti dar 
daugiau“.

Šūkis - „Čia gera gyventi“ - turi virsti realiais darbais
Trisdešimtmetis Paulius Leščinskas, įgijęs inžinerijos vadybos 

bakalauro laipsnį, ilgai nesvarstė – magistro studijos dar palauks, 
noras grįžti į gimtuosius Katlėrius (Skiemonių seniūnija) ir toliau 
plėtoti tėvų įkurtą ūkį nugalėjo bet kokias abejones dėl tolesnių 
planų.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 154

pasirūpins vienkiemyje gyvenančių 
žmonių keliukais? Juk ir jiems rei-
kia ir į parduotuvę, ir pas gydytoją... 
Čia jau rajono valdžios rūpestis, tik 
gaila, kad tas vienišas kaimo žmo-
gus dažnai lieka užmirštas. Arba 
miestelių apšvietimas. Įjungia ga-
tvės apšvietimą 6 valandą ryto, 
paskui dar vakare kelioms valan-
doms... Miesteliuose, kaimuose – 
patamsiai“, – kalbėjo Troškūnuose 
gyvenantis medikas.

Tačiau, pasak jo, didžiausia pro-
blema – vietinio transporto nebu-
vimas. „Tik nereikia kalbėti, kad 
šioje srityje rajono valdžia nieko 
negali padaryti. Autobusų maršrutai 
panaikinti, žmonėms iš kaimų atva-
žiuoti net ir į Anykščius sudėtinga. 
Pavyzdys: važiuodavo autobusas 
iš Surdegio į Troškūnus. O dabar 
ir šį reisą panaikino. Kaip žmogui 
atvažiuoti pas gydytoją? Tai socia-
linė atskirtis jau tiesiogine prasme 
– kaimiškų vietovių žmonės negali 
gauti paslaugų“, – teigė kandidatas 
į rajono Tarybą R. Bukelis.

Paklaustas, kodėl žmonės turėtų 
tikėti, kad problemas geriausiai iš-

spręs socialdemokratų partijos at-
stovai, R. Bukelis sakė: „Todėl, kad 
socialdemokratų partija yra kairiųjų 
pažiūrų partija, ji atstovauja eili-
niams žmonėms, o ne stambiajam 
kapitalui. Tai senas tradicijas turin-
ti partija, kuri per 100 savo egzis-
tavimo metų išsaugojo pamatines 
vertybes, partija, kuri, keičiantis 
politinei situacijai, nepakeitė savo 
krypties“.

„Nematau Anykščių kaip pramo-
nės miesto. Jau pradėjom orientuotis 
į turizmą, tai ir eikime ta kryptimi. 
Tačiau dabar turizmo vystymasis su-
lėtėjęs – pradėti projektai tik baigia-
mi arba sunkiai juda, o apie naujus 
nelabai kas girdėti. Galbūt problema 

yra ta, kad geriausi, profesionaliausi 
savivaldybės darbuotojai susirado 
darbus kitur, o nauji specialistai ne-
nori dirbti tokioje komandoje, kokia 
yra dabar. Man sunku patikėti, kad 
dabar, kai toks didelis nedarbas, ne-
atsiranda žmonių, norinčių užimti 
tuščias vietas. O grįžtant prie turiz-
mo, manau, kad reikia ne tik kurti, 
statyti turistinius objektus, bet ir plė-
toti infrastruktūrą šalia jų. Na ir kas, 
kad nutiestas kairysis Šventosios 
upės takas. Jis jau dabar aplūžęs, 
ir žmogus, vieną kartą juo perėjęs, 
abejoju, ar eis dar kartą. Reikia kaž-
ką sugalvoti, kad jam čia būtų įdomu 
atvykti ir dar kartą”, – kalbėjo gydy-
tojas R. Bukelis. 

Jau daugiau nei keturiasdešimt 
metų Troškūnuose gyvenantis ir 
dirbantis gydytojas R. Bukelis 
beveik dvidešimt metų buvo ir 
Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės vyriausiuoju gy-
dytoju.

Paklaustas, gal teisinga valsty-
bės politika, kurios kryptis naikinti 
rajonines ligonines ir stiprinti bei 
modernizuoti didžiųjų miestų ligo-
nines, R. Bukelis sakė: „Tam, kad 
pacientas gautų kokybišką paslau-
gą, reikia nueiti ilgą kelią. Jeigu 
dabar rajono ligoninėse žmogui, 
norinčiam pakliūti pas specialis-
tą, reikia laukti mėnesį ir daugiau, 
tai kas bus jas panaikinus? Ar di-
džiosios ligoninės dabar yra pasi-
ruošusios priimti naujus pacientų 
srautus? Tikrai nepasiruošusios... 
Perėjimas turi būti laipsniškas – 
plečiama didžiųjų ligoninių bazė, 
užtikrinamas reikiamas specialistų 
kiekis. Reikia nepamiršti, kad už-
darius rajonų ligonines turės būti 
išspręsta ir ligonių pavėžėjimo iki 
dižiųjų ligoninių problema“.

Iš Radviliškio kilęs R. Bukelis, 
po studijų Kauno medicinos insti-
tute gavęs paskyrimą, atvyko dirbti 
į Troškūnus. Dar studijų metais jis 
vedė iš Antalieptės kilusią žmoną 
Laimą, kuri ilgą laiko dirbo vaisti-
ninke Anykščiuose. Pora užaugino 
dvi dukras -  Dovilę ir Indrę, džiau-
giasi jau ir dviem anūkais. Dukros 
nenuėjo tėvų pramintais medicinos 
mokslų keliais – abi pasirinko fi-
nansininkių profesijas. 

Išklausau,
išgirstu ir
darome kartu

stiprinimu susijusius klausimus.
,,Mano nuomone, Anykščiuose, 

kaip ir kituose Lietuvos miestuose, 
reikėtų stiprinti įvairias sveikatini-
mo, ekonomines ir kultūrines vei-
klas. Ir tai reikia daryti ne tik atski-
rai, bet ir kartu, iš holistinės pusės. 
Kadangi esu gydytoja ir matau 
trūkumų šių dienų sveikatinimo 
srityje, turiu idėjų ir manau, jog 
galiu jas įgyvendinti. Gyvendami 
mažame mieste dažnai atsiduriame 
situacijose, kai šalies sveikatinimo 
veikla ir naujos idėjos net nepasie-
kia mūsų, taip praleidžiame gausy-
bę progų dalyvauti prevencinėse 
ir kitose veiklose ir gerinti rajono 
žmonių gyvenimo kokybę”, - at-
kreipė dėmesį D.Iricijan.

Skatinsime jaunųjų anykštėnų verslumą, remsime 
gyventojų įdarbinimą.

Įrengsime atvirą jaunimo centrą mieste ir plėsime jaunimo 
erdvių tinklą rajone.
Išlaikysime optimalų medicininių paslaugų prieinamumą rajono 
gyventojams, aktyviai remsime sveikatinimo programų vykdymą, 
skatinsime ir propaguosime sveiką gyvenseną.

Rasime galimybių įrengti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus 
gyvenvietėse ir didesniuose kaimuose.  
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šiupinys

Baseinas „Bangenis“– vienas 
perspektyviausių Lietuvoje

Baseino „Bangenis“ direktorės So-
natos Veršelienės teigimu, „Baseinas 
„Bangenis“ yra vienas moderniausių 
baseinų šalyje, kuris teikia paslau-
gas sportininkams, rūpinasi žmonių 
sveikatinimo ir laisvalaikio užimtu-
mo klausimais. Pagrindinės tikslinės 
grupės, kurios gali naudotis baseino 
paslaugomis – tai miesto gyventojai ir 
svečiai, moksleiviai, sportininkai, neį-
galieji, senjorai, nėščios moterys, kūdi-
kiai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

Po atliktos pastato rekontrukcijos 
baseino „Bangenis“ išvaizda tapo 
žymiai modernesnė bei išvaizdesnė, 
aplinka patrauklesnė, vidaus patalpos 
patogesnės. Atlikti darbai pagerino 
darbo sąlygas čia dirbančiai koman-
dai, įstaigai – energetinį efektyvumą, 
o lankytojams padidėjusį paslaugų 
kiekį ir kokybę.

Renovuojant objektą buvo priim-
ta daug architektūrinių ir inžinerinių 
sprendimų, kurie leidžia efektyviai 
eksploatuoti objektą. Baseino kom-
plekse patobulinta ir išplėsta sveika-
tinimo zona. Įdiegti technologiniai 
sprendimai suteikia galimybę basei-
ną naudoti įvairioms veikloms bei 

Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė” administruoja baseiną „Bangenis“, rūpinasi teikiamų paslaugų 
lankytojams plėtra ir kokybe, vykdo Savivaldybės finansuojamas programas, rengia respublikines 
ir tarptautines plaukimo varžybas. Užtikrinant kokybiškai teikiamas paslaugas buvo atliekami 
renovacijos darbai.

2016 m. pradėtas baseino pastato rekonstrukcijos II etapas užbaigtas 2018m. Su pirmu rekons-
trukcijos etapu pradėti fasado ir stogų šiltinimo darbai, įrengta pramogų zona su hidromasažiniu 
ir vaikų baseinais bei 2-iem pirtimis, papildomais dušais, sanitariniu mazgu. Užbaigtas visų vidaus 
patalpų perplanavimas ir remontas: vietoj medinių suolų įrengtos patogios sėdimos vietos žiūro-
vų tribūnose; išplėstos kavinės patalpos; įrengtos patalpos masažų ir sveikatingumo paslaugoms. 
Apšiltinta baseino vonia. Pakeista didžiosios baseino vonios purkštukų ir įrengta persipylimo sis-
temos, sutvarkyti visi vidaus inžineriniai tinklai (vandens, elektros, apsauginės ir priešgaisrinės 
signalizacijų). 

Visi šie darbai kainavo 827066,45 Eur, iš kurių Savivaldybės biudžeto paskirta 229066,45 Eur.

sumažinti eksploatacijos kaštus. Ga-
lima pasidžiaugti, kad po renovacijos 
nauja baseino aplinkos ir vidaus inf-
rastruktūra visiškai pritaikyta įvairią 
negalią turintiems asmenims.

„Rekonstrukcijos efektyvumo 
naudą pastebėjome pirmaisiais žie-
mos mėnesiais, kai aptarnavome 
maksimalų galimą lankytojų skai-
čių – per vieną darbo dieną apie 600 
žmonių. Baseino paslaugomis vienu 
metu gali naudotis iki 140 klientų. 
Patogus ir praktiškas baseino pasta-
tas su papildomomis sveikatingumo 
paslaugomis atitinka visus higienos 
reikalavimus ir yra pasiruošęs pri-
imti Anykščių miesto ir rajono gy-
ventojus bei atvykstančius miesto 
svečius“,- teigė baseino direktorė S. 
Veršelienė.

Pagal projekte 07.1.1-CPVA-R-
905-91-0004 „Bendruomeninės ak-
tyvaus laisvalaikio infrastruktūros 
įrengimas Anykščių mieste“ nu-
matytas veiklas sutvarkyta baseino 
„Bangenis“ teritorija – atnaujinta da-
lis esamų ir įrengti nauji pėsčiųjų ta-
kai, automobilių stovėjimo aikštelė, 
naujas teritorijos apšvietimas, lietaus 

nuotekų tinklai, sutvarkyta teritorija 
(sklypas) (planiravimas, žalios vejos 
atstatymas, gazonų įrengimas ir kt.): 
įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, 
speciali guminės dangos sporto aikš-
telė, lauko treniruokliai, lauko batu-
tas ir vaikų žaidimų aikštelė. Darbus 
atliko UAB „Termotaupa“, jų vertė 
– 247 708,94 Eur, iš kurių 18 008,31 
Savivaldybės biudžeto lėšos. 

Taip pat įrengta karstyklė-laipio-
jimo tinklas, kurią sumontavo UAB 
„Patikimas turtas“ už 17 463,93 Eur.

Plaukimo treneris Edvinas Apčini-
kovas neslepia – nė vienas baseinas 
Lietuvoje neprilygsta Anykščių ba-
seinui „Bangenis“. „Į baseiną atėjau 
dar būdamas 7 metų, manau, kaip 
ir daugumą vaikų, mane ten atvedė 
mama. Prisimenu rudas sienas, tam-
sius koridorius, medines spinteles, 
kuriose slėpdavomės ir, žinoma, ba-
seiną. Pats baseinas labai nepasikeitė 
– liko tie patys 25 metrai ir šeši takai 
net ir po 20 metų. Žinoma, kalbu juo-
kaudamas iš sportinės pusės. Metai 
po metų, ten treniruodavausi, daly-
vaudavau varžybose ir mane labai 
stebino, kaip keičiasi ne vien basei-

no išorė, bet ir vidus. Atsirandančios 
naujos patalpos: pirtys, pasikeitęs 
balkonas, startai, atsiradusios sūku-
rinės vonios. Visiškai atsinaujinusi 
baseino išorė. Nė vienas baseinas 
Lietuvoje nejudėjo tokiais dideliais 
žingsniais į priekį kaip Anykščių. 
Kaip ir vaikystėje, prieš 20 metų, 
taip ir dabar jis tebėra geriausias 25m 
baseinas Lietuvoje! Tiek iš sportinės 
pusės, tiek iš laisvalaikio“, - teigia E. 
Apčinikovas.

Jau keletą metų lankanti basei-
ną anykštėnė Ema Gleiznienė taip 
pat nestokoja pagyrų atnaujintam 
baseinui: „Kadangi kelerius metus 
lankome baseiną su vaikais, mano 
atsiliepimas ir pokyčių įvertini-
mas yra iš mamos žvilgsnio. Mes, 
kaip dažni baseino lankytojai, labai 
džiaugiamės atsinaujinusia visa ba-
seino infrastruktūra. Šaunu, kad sto-
vėjimo aikštelėje atsirado daugiau 
vietų, net neįgaliesiems. Takeliai 
link baseino pastato pagaliau iškloti 
trinkelėmis, nes senasis takelis ti-
krai nebuvo saugus, ypač vaikams 
ir seniems žmonėms. Patogus už-
važiavimas su vežimais, ko nebuvo 
anksčiau. Atsinaujinusi registratūra 
taip pat džiugina, smagu, kad atsira-
do daugiau minkštasuolių, tai tikrai 
patogu. Atėjus į naują vietą klientui 
visada svarbu, kad jis žinotų aiškią 
įstaigos tvarką. Džiaugiamės, kad 
einant link persirengimo kambarių 
atsirado poilsio zona, galbūt galima 
būtų pastatyti net staliuką vaikams, 
po baseino galėtų pažaisti, kol atvės 
po maudynių.“.

Naujojo baseinėlio vaikams ti-
krai vertėjo laukti, nes šiems ypač 
įdomus vandens fontanėlis. Labai 
patogus naujosios sūkurinės vonios 
dydis mankštinti kūdikį, pakanka-
mas gylis ir ilgis. Labai nustebino, 
kad vanduo ne su chloru, o su drus-
ka. Mūsų kūdikiui tai ypač aktualu, 
nes oda ypač jautri ir labai rausta 
bei sausėja nuo chloruoto vandens. 
Džiaugiamės, kad yra galimybė 
po kūdikių vandens mankštų nusi-
prausti garinėje pirtyje po dušu, nes 
su vaikais nusiprausti bendrajame 
duše, kur dušo galva nenusiima, ti-
krai sudėtinga“, - mintimis dalijosi 
E. Gleiznienė.

Anykščių plaukimo baseinas 
„Bangenis“ atveria duris visiems 
norintiesiems prasmingai ir sveikai 
leisti laisvalaikį, išmokti plaukti, 
stebėti sporto varžybas, o galbūt ir 
pradėti sportininko karjerą.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija.

Užsak. Nr. 152

Prenumerata. Lietuvos paštas 
skelbia, kad kasmet laikraščius ir 
žurnalus prenumeruoja apie 500 
tūkst. šalies gyventojų. Kai kurie 
užsisako po 2 ir daugiau leidi-
nių. Statistika rodo, kad kokį nors 
leidinį prenumeruoja praktiškai 
kas penktas Lietuvos gyventojas. 
Pastebima prenumeratos ilgėji-
mo tendencija – žmonės leidinius 
užsisako pusei metų ir ilgesniam 
laikotarpiui. Viena to priežasčių 
– prenumerata ilgesniam laikui 
yra pigesnė. Daugiau žmonių pre-
numeruoja ir gauna leidinius per 
mobilų laiškininką – taip leidiniai 
pasiekia atokiausių sodybų gyven-
tojus.

Bilietas. Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos (VSTT) kviečia no-
rinčius artimiau susipažinti  su 
šalies nacionaliniais ir regioniniais 
parkais įsigyti savanorišką vals-
tybinio parko lankytojo bilietą ir 
taip paremti saugomas teritorijas. 
Nusipirkusieji metinį arba šeimos 
metinį lankytojo bilietą galės ne-
mokamai dalyvauti daugiau kaip 
30 saugomų teritorijų direkcijų 
renginių, pažintinių žygių, eduka-
cinių užsiėmimų.Vienas tokių žy-
gių balandžio 27 dieną  Anykščių 
regioniniame parke dviračiais vyks 
Šventosios upės vingiais.

Klipas. Anykščių rajono savival-
dybė paviešino naują vaizdo klipą 
„Anykščiai – atviri  klodai inves-
ticijoms“. Klipas įgarsintas anglų 
kalba su lietuviškais subtitrais.

Pirkinys. Tikėtina, kad žiemos 
keliai bus prižiūrimi geriau. VĮ 
„Kelių priežiūra“ iš UAB „Kurklių 
karjeras“  Anykščių kelių tarnybai 
nupirko įvairių nesurištų minera-
linių medžiagų mišinių. Pirkinio 
vertė – 6957 Eur.

Takas. Žiemą vaikštinėti kai-
riuoju Šventosios upės kranto taku 
Anykščiuose yra nesaugu.Tuo įsiti-
kino šie žmonės, redakcijai atsiun-
tę filmuotą medžiagą.„Pirmadienį 
Lietuvoje buvo pasakiškai graži 
žiema, kviečianti ja pasigrožėti. 
Vaikštant Anykščiuose, Šventosios 
upės pakrante, netyčia pavyko už-
fiksuoti lūžtančią, apsnigtą medžio 
šaką.Emocijos liejosi per kraštus”, 
- komentavo įvykio liudininkai, 
kuriems tik per plauką pasisekė, 
kad lūžtanti šaka nesukėlė rimtes-
nių bėdų – visai šalia lūžusios ša-
kos stovėjo moteris su vežimelyje 
esančiu vaiku.

Akcija. Pasaulio anykštėnų 
bendrija organizuoja projektą „Aš 
esu Anykščiai“, kurio metu visus 
anykštėnus kviečia fotografuotis. 
Tie, kurie neturi fotoaparatų, akci-
jos organizatoriai žada nufotogra-
fuoti patys bei pavaišinti arbata ir 
sausainiais.„Iš tūkstančių anykš-
tėnų portretų bus daromi įvairūs 
nuotraukų koliažai, kuriuos bus 
galima pamatyti Anykščių miesto 
šventės ir IX Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimo metu. 

Svečias. Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša tęsia apsilankymus Anykščių 
rajono mokyklose.Svečio sulaukė ir 
Debeikių pagrindinė mokykla.Gar-
susis krepšininkas papasakojo apie 
pirmuosius krepšininko žingsnius 
mokykloje, pomėgius, ,,Žalgirio” 
komandos šeimą. Parodė laimėtus 
medalius, prisiminė sunkiausias ir 
linksmiausias varžybas.
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Kazys Šapoka: Savivaldybės administracijos darbas 
man panašus į bėgimą paskui nuvažiuojantį traukinį
Kazys Šapoka per dvylika metų vadovavo UAB Anykščių komunalinis ūkis. Ko gero, natūralu, kad ši Anykš-

čių savivaldybės valdoma bendrovė  iš visų valdiškų įmonių ar įstaigų yra problematiškiausia, nes jos veikla 
plačiausia - nuo atliekų surinkimo iki  Anapilin išeinančių laidojimo paslaugų. K.Šapoka dabartinės rajono 
valdžios iš darbo buvo atleistas, tikintis į jo vietą paskirti geresnį vadovą. Geresnio UAB Anykščių komunalinis 
ūkis vadovo paieškos vyko, matyt, labai plačiu mastu, kol pagaliau buvo rastas Jonas Žukauskas, kuris, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupiokas 
Vilniaus pedagoginiame institute. 

alių klausimų. Todėl man ne tas pats, kas vyksta Anykščių 
rajone. Dabartinis Anykščių savivaldybės administracijos 
darbas man panašus į bėgimą paskui nuvažiuojantį trau-
kinį. Traukinys jau išvažiavo, o bilietai dar parduodami ir 
ruošiamasi keleivių laipinimui“, - kalbėjo K.Šapoka.

Iki darbo  UAB Anykščių komunalinis ūkis K.Šapoka 
turėjo nuosavą įmonę, tad pasitraukęs iš valdiškos bendro-
vės, jis vėl grįžo į verslą. Jam, verslo žmogui, yra nesupran-
tama, kad  nėra aiškios rajono vystymosi strategijos, nėra 
stabilaus darbo, nėra ir komandos, kuri galėtų kryptingai 
dirbti. ,,Ketveri metai nesugebama suformuoti pagrindi-
nių skyrių, nuo kurių darbo priklauso, kokie Anykščiai yra 
šiandien ir kokie bus rytoj. Paskutinius ketverius metus 
laikau prarastus Anykščių rajonui. Per tą laiką aplinkiniai 

JŪSŲ RŪPESČIAI - MANO TIKSLAI!

Laikinojo direktoriaus J.Žukausko karjera komunali-
niame ūkyje truko tik gerą pusmetį : įmonės veiklos re-
zultatai tik prastėjo, skolos augo, kolektyvas susiskaldė. 
Dabar UAB Anykščių komunalinis ūkis vadovauja jau 
antrasis laikinasis vadovas, o eiliniai darbuotojai ir to-
liau geru žodžiu mini K.Šapoką. Kalbama, kad jis buvęs 
darboholikas, beveik fanatikas. Ir darbo dienomis, ir po 
darbo, ir savaitgaliais stebėjęs, kaip atrodo miestas, rū-
pinęsis, kad komunalininkų veikla būtų nepriekaištinga. 
,,Neskambina, bet kai susitinkame, išsako savo pastabas 
komunalininkams“, -  paklaustas, ar antrus metus komu-
nalininkams nebevadovaujantis K.Šapoka vis dar rūpinasi 
miesto priežiūra, šypsojosi UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktoriaus pavaduotuojas Valdemaras Navickas.

,,K.Šapoka – žmogus, negailintis laiko, jis ir savaitga-
liais apvažiuodavo mūsų ,,valdas“. Kazys - reiklus ir tei-
singas. Jis savo darbo fanatikas, tikras šeimininkas, mo-
kėjęs bendrauti ir su kolektyvu - gebėjo žmones įtikinti, 
išmanė, kaip sutarti ir su interesantais, ir su verslo par-
tneriais“, - apie buvusį direktorių kalbėjo kartu daugiau 
nei dešimt metų Anykščių komunalininkams vadovavęs 
V.Navickas.

Gerų žodžių K.Šapokai negailėjo ir bendrovės teisi-
ninkas Arenijus Baltrušaitis. Pasak jo, K.Šapokos vado-
vavimo laikais bendrovėje buvo taika ir ramybė, nebuvo 
laiko intrigoms ir rietenoms. ,,Puikus vadovas, iniciaty-
vus, sąžiningas, aukšto intelekto. Moka bendrauti ir su 
paprastais darbininkais, ir su valdininkais. Kai K.Šapoka 
buvo direktoriumi, nereikėjo su niekuo bylinėtis. Jis pui-
kios savitvardos ir neabejotinai labai daug dirbęs žmo-
gus“,- dėstė  A.Baltrušaitis, dar pridurdamas, kad per visą 
savo  ilgametį darbą įvairiose įstaigose bei organizacijo-
se nebuvo sutikęs labiau  darbui atsidavusio vadovo nei 
K.Šapoka ir, matyt, kad dar ilgai nesutiks. 

Į politiką patraukęs K.Šapoka aiškino, kad šio sprendi-
mo priežastys yra elementarios - neabejingumas tam, kas 
vyksta ir vyks Anykščių mieste ir rajone. ,,Gerai žinau 
kiekvieną Anykščių miesto ir rajono kampelį, pažįstu ne-
mažai vietinių žmonių, teko spręsti daugelį rajonui aktu-

rajonai kryptingai judėjo į priekį, o mūsų rajonas merdėjo, 
paskendęs valdžios intrigose ir nekompetencijoje. Nuo ra-
jono savivaldybės darbo nemažai priklauso, ar vietiniam 
žmogui yra patogu gyventi mūsų mieste ir rajone, ar yra 
sudaromos tinkamos sąlygos verslui, socialiniams ir kul-
tūriniams poreikiams“, - požiūrį dėstė verslininkas. 

K.Šapoka į Anykščių rajono tarybą kandidatuoja Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatų sąraše. Apie 
tai, ką būtina daryti ir ką jis darysiąs, jei rinkėjai pasitikės 
,,valstiečiais“, K.Šapoka pirmiausia kalbėjo remdamasis 
ilgamete patirtimi UAB Anykščių komunalinis ūkis. ,,Ver-
kiant reikia sutvarkyti Anykščių miesto centrą. Plika aki-
mi matosi yrantys, kasmet  tik kosmetiškai paremontuoja-
mi grindinys ir laiptai centrinėje A. Baranausko aikštėje 
bei prie A. Vienuolio paminklo, neformuojami miesto žel-
diniai, apleisti stovi nenaudojami savivaldybės pastatai, 
tapę asocialių žmonių landynėmis, tik politikų pažadais 
lopomos miestelių ir gyvenviečių gatvės duobėtos (kai 
kur duobės asfalte nuo kelkraščio iki kelkraščio), kaimo 
žvyrkeliai, kuriuose nebėra žvyro dangos, primena kliūčių 
ruožus ir t.t.“, - kokius darbus būtina ir nėra sunku pada-
ryti, vardijo K.Šapoka.  

Anykščių rajono tarybos nario mandatas K.Šapokai nėra 
kažkokia ypatinga vertybė ar savotiškas medalis. Atleistas 
iš komunalinio ūkio vadovo pareigų, jis nedemonstravo 
nuoskaudų, neslepia, jog svarstė, gal tikrai kitas vadovas 
padarys daugiau, geriau... Bet ne tik p. Kazys, bet ir visi 
anykštėnai, net ir dabartinė rajono valdžia pamatė, kad 
anaiptol ne proveržis Komunaliniame ūkyje įvyko. Pana-
šiai K.Šapoka svarsto ir apie darbą rajono Taryboje: ,,ma-
tyčiau geresnę alternatyvą ,,valstiečiams“, būtų gabių, 
perspektyvių, idėjų turinčių žmonių sąrašai - nesibraučiau 
pečiais į rajono valdžią“.

,,Tik nuo mūsų visų priklausys, ar vėl ketverius metus 
bėgsime paskui traukinį, rinkdami šiukšles nuo supuvusių 
Siauruko pabėgių, ar patikėsime vairuoti jį naujai, kom-
petentingai komandai, nukreipę teisinga kryptimi. Pagal-
vokime...Laiko dar yra...“ - kam jam reikalinga politika, 
dėstė K.Šapoka.  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąraše Nr.2 K.Šapoka 
įrašytas 7-uoju numeriu.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. 
Užsak. Nr. 155

Sąrašo Nr. 2

Visuomenė rajono biudžetu nesusidomėjo
(Atkelta iš 1 psl.)

Kultūros  centre vykęs Anykščių 
rajono biudžeto pristatymas buvęs 
ypatingas, nes jame dalyvavo tik 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojai, biudžetinių 
įstaigų vadovai bei kandidatai į 
rajono Tarybą. Tarp auditorijos 
pavyko rasti tik vieną ne valdinin-
ką, ir ne kandidatą, tačiau, kaip 
juokėsi kiti klausytojai, vieninte-
lis nesuinteresuotas asmuo, matyt, 
laukė žmonos, kuri yra savivaldy-
bės darbuotoja. 

Nuo pareigų nušalinto mero, ne-
partinio Kęstučio Tubio renginyje 
nebuvo, o vicemeras, konservato-
rius Sigutis Obelevičius atskleidė, 
dėl kokių priežasčių Anykščių 

savivaldybei 2018 metais taip ge-
rai sekėsi taupyti biudžeto lėšas. 
Europiniai projektai nusitempė į 
vienus metus.,,Pernai sutaupėme 
900 tūkst. eurų, bet tik todėl, kad 
nebuvo europinio finansavimo 
projektams“,  - taupymo paslaptį 
atskleidė vicemeras. 2019 metų 
rajono biudžetas bus kiek dides-
nis nei 2018-ųjų.Tačiau, pasak 
S.Obelevičiaus, šių metų biudže-
tas  ,,bus labai įtemptas“. ,,Tokį 
biudžetą prisimenu tik Rusijos 
krizės metais“, - kalbėjo viceme-
ras. Pasak jo, papildomų lėšų rei-
kės ne tik projektams kofinansuo-
ti, bet ir algoms didinti. ,,Seimas 
ir Vyriausybė priėmė labai gerą 
sprendimą žmogui -  kyla algos, 
bet pinigų pamiršo duoti“, - aiški-

no S.Obelevičius. ,,Kai šitas dvi 
sritis atmeti - nebėra ko dalytis. 
Man vienu metu buvo praėjęs no-
ras siekti mero posto. Metų galas 
nusimato nelengvas, savivaldybė 
gali net nueiti į kreditorinius įsis-
kolinimus“, - optimizmu netryško 
vicemeras. 

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėjos pavaduotoja Da-
nuta Gruzinskienė, prieš pradėda-
ma detalizuoti 2019 metų rajono 
biudžeto pajamų ir išlaidų eilutes, 
gesino S.Obelevičiaus pesimizmą. 
,,Žmonės išsirinks geriausią merą, 
išgyvensime mes su tuo biudžetu“,  
-  kalbėjo D.Gruzinskienė. Pasak 
jos, 2018 metais iš rajono biudže-
to išleista 1,5 mln. eurų mažiau 

nei planuota ir sutaupytos lėšos 
persikelia į 2019-ųjų biudžetą.

Visgi, pasak Finansų ir apskai-
tos skyriaus vedėjos pavaduotojos, 
2019-aisiais ketinama negrąžinti 
paskolų, o derėtis su bankais, kad 
paskolų grąžinimas būtų atidėtas.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
auditorijai pristatė 2018 metais 
Anykščių mieste nuveiktus darbus. 
,,Esame šiuolaikiški - Anykščiai 
turi dvi elektromobilių įkrovimo 
vietas. Kai yra kur įsikrauti, atva-
žiuos daugiau turistų“, - džiaugėsi 
R.Blazarėnas. Jis minėjo ir įrengtą 
,,informacijos ekraną, kuris kelia 
daug aistrų“, ir  mieste įrengtas 
keturias kačių šėrimo vietas. Di-

rektoriaus pavaduotojas pasakojo, 
ir kokios gatvės pernai remon-
tuotos, kokie kiti ūkiniai darbai 
atlikti. ,,Didelė nesėkmė - niekaip 
nepavyksta Tilto gatvės projekto 
,,paleisti“. Buvo jau trys viešie-
ji pirkimai, bet nebuvo nė vieno 
pasiūlymo, kuris atitiktų kainą“, - 
sakė administracijos direktoriaus 
pavaduotojas R.Blazarėnas.

Savivaldybės administracijos 
direktorius  Audronius Gališan-
ka aiškino, kad ir gyventojai, ir 
rajono Tarybos nariai gali teikti 
siūlymus, kaip koreguoti rajono 
biudžeto projektą. Tačiau, pasak 
A.Gališankos, norintys, kad kuriai 
nors sričiai būtų skirta papildomų 
lėšų, turėtų pasiūlyti, ir iš kokios 
srities tuos pinigus paimti.

rinkimai
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įvairūs

siūlo darbą

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

Pavojų keliančių medžių 
pjovimas, 

genėjimas, surišimas. 
Tel. (8-692) 75903.

Darbų vadovui arba brigadininkui 
melioracijos, hidrotechninės staty-
bos darbais užsiimančioje įmonėje. 
Taip pat ekskavatoriaus arba grei-
derio vairuotojui. 

Tel. (8-698) 05251.

Reikalingi žmonės galintys su 
savo trimeriais nupjauti meldus ir 
esant galimybei juos surinkti. Prie 
Nevėžos ež. Anykščių r. 

Tel. (8-612) 94492.

Reikalingi
darbuotojai:

ekskavatorininkai,
buldozerininkai. 

Tel. (8-698) 46745.

UAB „City service engineering“ 
yra tarptautinės įmonių grupės 

„City Service“ dalis, teikianti pasta-
tų techninės priežiūros ir administra-
vimo paslaugas, į savo komandą 

kviečia prisijungti 
elektriką-ūkvedį.

Darbo pobūdis:
Komercinių pastatų inžinierinių sistemų Ukmer-
gėje ir Anykščiuose (santechnikos, elektros, šilu-
mos ūkio) priežiūra ir aptarnavimas. 
Reikalavimai: 
Techninis elektros srities išsilavinimas. Panašaus 
darbo patirtis. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 
nuosavas automobilis. 
Privalumai: 
Elektrosaugos kategorija VK arba AK.
Siūloma: 
Stabilus atlyginimas bei priedai, priklausan-
tys nuo darbo rezultatų. 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis
 tel. (8-640) 64072.

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 

turtą be jokių rūpesčių! 
Išsamios konsultacijos, 

vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir pateisi-

name lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 

„21 Amžius“.
Tel. (8-640) 32442.www.nta21.lt

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.

Nekilnojamasis turtas

Keičia 3 kambarių butą su dali-
niais patogumais Anykščiuose į 1 
kambario butą su visais patogu-
mais.

Tel. (8-652) 03164.

Išnuomoja pusę gyvanamojo 
namo su daliniais baldais. Dujinis 
šildymas. Atskiras įvažiavimas ir 
kiemas.

Tel. (8-682) 64078.

Paslaugos

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

Tel. (8-615) 45845. 

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

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

Atlieka vidaus apdailos darbus: 
glaistymas - dažymas, dekoraty-
vinis tinkas, gipso montavimas, 
laminato dėjimas.

Tel. (8-679) 22360.

Suka gipso kartono plokštes, 
glaisto, dažo, deda laminuotas bei 
parketlenčių grindis.

Tel. (8-608) 55878.

Buhalteriui (-ei) tvarkyti ūkininko 
apskaitą.

Tel. (8-652) 69920.

Talkininkauja ūkio darbuose: 
skaldo malkas, geni medžius, bei 
dirba kitus darbus mieste ir kai-
me.

Tel. (8-686) 92173.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

Virina automobilių slenksčius, 
dugnus, duslintuvus. Senjorams 
nuolaidos.

Tel. (8-699) 65148.

Geni sodus, susmulkina, sutvar-
ko šakas. Pjauna pavojingai au-
gančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestu-
vių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29,  Anykščiai 
Tel. (8-686) 33036.

MOZAIKA
Mirus vadovui kriptovaliutų 

birža neteko prieigos prie
sąskaitų 

Vienai kanadiečių kriptovaliu-
tų biržai pirmadienį buvo suteikta 
teisė išvengti bankroto, po to, kai 
staiga mirus jos vadovui ir jam į 
kapus nusinešus slaptažodžius, ne-
tekta prieigos prie sąskaitų, kuriose 
yra 180 mln. Kanados dolerių (120 
mln. eurų) vertės kriptovaliutų.

Savo pranešime „QuadrigaCX“ 
nurodė, kad paprašė apsaugos nuo 
kreditorių po kelių savaičių pastan-
gų „surasti ir apsaugoti mūsų labai 
svarbius kriptovaliutų rezervus“, 
mirus kompanijos prezidentui 
Džeraldui Kotenui.

Naujosios Škotijos aukštasis 
teismas patenkino G. Cotteno naš-
lės Dženifer Robertson „Quadri-

gaCX“ vardu pateiktą prašymą su-
teikti teisę išvengti bankroto. Taip 
pat birža sustabdė prekybą kripto-
valiutomis savo platformoje.

„QuadrigaCX“ sausio vidury-
je pranešė, kad G. Cottenas mirė 
gruodžio 9 dieną nuo Krono ligos 
komplikacijų. 30-metis savanoria-
vo vienoje našlaičių prieglaudoje 
Indijoje.

Savo prašyme J. Robertson nu-
rodė, kad kompanija neturi priei-
gos prie slaptažodžiu apsaugoto 
kompiuterio, kur, kaip manoma, 
laikomos kriptovaliutos, kurias 
kompanija yra skolinga 115 tūkst. 
vartotojų.

„QuadrigaCX“ skaitmeninėje 
platformoje galima prekiauti to-
kiomis kriptovaliutomis kaip „Bit-
coin“, „Ethereum“ ir „Litecoin“.

Minint Lietuvos laisvės kovos 
deklaracijos sukaktį, Niagaros 
krioklys nušvis trispalve

Vasario 16-ąją minint 70-ąsias 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos deklaracijos metines ir 
Valstybės atkūrimo dieną, Šiaurės 
Amerikoje esantis Niagaros krio-
klys nušvis Lietuvos vėliavos spal-
vomis.

Pasaulyje gerai žinomas Kana-
dos gamtos objektas trispalve turė-
tų nušvisti vasario 16-ąją, apie 22 
val. vietos (5 val. Lietuvos laiku) ir 
degs 15 minučių. 

1949 metų vasario 16-ąją prieš 
sovietų okupacinį režimą kovoju-
sių Lietuvos partizanų vadovybė 
pasirašė deklaraciją, kad Lietuva 
yra demokratinė respublika, o jos 
suvereninė valdžia priklauso Lie-
tuvos tautai.

1999 metais šį dokumentą Sei-
mas pripažino Lietuvos valstybės 
teisės aktu, o jį pasirašiusius par-
tizanus – Joną Žemaitį-Vytautą, 

Adolfą Ramanauską-Vanagą, Alek-
sandrą Grybiną-Faustą, Vytautą 
Gužą-Kardą, Juozą Šibailą-Merai-
nį, Bronių Liesį-Naktį, Leonardą 
Grigonį-Užpalį, Petrą Bartkų-Žad-
gailą – pripažino signatarais.

Deklaracija pabrėžia, kad viso-
mis išgalėmis bus siekiama atkurti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir 
prie šio siekio kviečiami prisidėti 
visi lietuviai, gyvenantys Tėvynėje 
ir už jos ribų. Seimas 2019 metus 
paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto 
metais. Jis laisvės kovų laikotarpiu 
faktiškai ėjo Lietuvos prezidento 
pareigas.

Renginį organizuoja Lietuvos 
ambasada Kanadoje kartu su Nia-
garos krioklių Apšvietimo Taryba.

Izraelio grupė iš „Eurovizijos“ 
konkurso nacionalinės atrankos 
pasitraukė dėl šabo

Izraelio grupė „Shalva“ trečia-
dienį paskelbė pasitraukianti iš 
„Eurovizijos“ dainų konkurso na-

cionalinės atrankos, nes jo metu 
reikėtų koncertuoti per šabą.

Kai kurie grupės nariai griežtai 
laikosi judaizmo nuostatų.

„Shalva“ nurodė, kad traukiasi 
iš Izraelio atrankos, „Eurovizijos“ 
organizatoriams nurodžius, kad 
nedarys jokių išimčių tiems, kas 
galiausiai atstovaus Izraeliui. „Eu-
rovizija“ vyksta šeštadienį vakare, 
o privalomos repeticijos – per ju-
dėjų šabą.

„Shalva“, kurioje dainuoja keli 
akli ar Dauno sindromą turintys 
nariai, buvo tapusi gerbėjų favo-
rite ir rimta pretendente konkurse 
atstovauti Izraeliui. Kritikai Izrae-
lyje sako, kad „Eurovizija“ atrodo 
esanti tolerantiška visiems, išsky-
rus judėjų ortodoksus.

Šiemet „Eurovizijos“ finalas 
įvyks gegužės 18 dieną. Teisę 
rengti konkursą Izraeliui pernai 
pelnė Neta Barzilai, laimėjusi su 
daina „Toy“.

-BNS
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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.

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.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ

DALYS.
Anykščiai, Gegužės g. 22.

Tel. (8-638) 04766.

Visoje Lietuvoje - mišką 
su žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavininkais, 
malkinis. 

2000 - 10 000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-600) 29417.

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.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą 
žaliavą biokurui.

Tel. (8-677) 20998.

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

Tel. (8-686) 86702.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Skubiai - gyvenamąjį plotą 
Anykščių mieste. Siūlyti įvairius 
variantus.

Tel. (8-699) 65526.

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.  

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

Tel. (8-614) 07502.

Perka grikius – 190 Eur/t.
Tel.: (8-682) 47857, (8-683) 85009.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 10 d. (sekmadienį) prekiausi-
me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėslio-
siomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais, 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 7:15, 
Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys 
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, 
Burbiškis 15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, 
Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.

Nekilnojamasis turtas

Naujos statybos nebaigtą įrengti 
namą Anykščių m. Privestos ko-
munikacijos. 

Tel. (8-679) 80037.

Nebrangiai gražią ir jaukią sody-
bą Anykščių r. 

Tel. (8-609) 59321.

Tvarkingą, šiltą 3 kambarių butą 
Anykščių m. Mūrinis namas, gera 
vieta. 

Tel. (8-602) 30754.

Tvarkingą 2 kambarių butą 
Anykščių mieste. Gera vieta, pa-
togus aukštas. 

Tel. (8-698) 51269.

kuras

Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas rąsteliais, kaladėmis, 
skaldytas. Drebulė, juodalksnis, 
beržas.

Tel. (8-610) 66077.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

Gamintojo kainomis - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Parduoda ir pristato kokybiškus 
durpių briketus iš Šepetos.

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

AKCIJA. Granulės 8 mm (saulė-
grąžų lukštų) - 125 Eur/tona. Gali 
pristyti įvairiais kiekiais. Perkant 2 
tonas ir daugiau - pristatymas ne-
mokamas. 

Tel.: (8-685) 01316,
(8-650) 39145.
 
kita

Šieną.
Tel. (8-672) 99050.
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anekdotas

oras

0

+3

mėnulis
vasario 9 -11d. jaunatis.

Skolastika, Girvydas, Vydgailė, 
Gabrielius, Elvyra, Skolė.

Apolonija, Marijus, Joviltas, 
Algė, Erikas, Polė, Erika.

šiandien

vasario 10 d.

vasario 11 d.

Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

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

Mirštantis Rabinovičius prašo 
žmonos:

– Kai aš mirsiu, įdėk į mano karstą 
Torą.

– Na, gerai, Abramčikai.
– Dar įdėk Bibliją ir Koraną.
– Kodėl?
– Dėl viso pikto, Roza. Dėl viso 

pikto.

***

Darbuotojų rekomendacijose var-
tojami žodžiai ir tikrosios jų reikš-
mės: 

* GERI KOMUNIKACIJOS 
ĮGŪDŽIAI - Visą darbo laiką plepa 
telefonu;

* GERAS DARBUOTOJAS - Yra 
ir blogesnių;

* ITIN AUKŠTA KVALIFIKACI-
JA - Kol kas dar nepasišiukšlino ;

* DARBAS YRA SVARBIAU-
SIA - Toks bjaurus, kad niekas su juo 
neina į pasimatymą;

* VISUOMENIŠKAI AKTYVUS 
- Daug geria;

* ŠEIMA VISUOMENIŠKAI 
AKTYVI - Žmona irgi geria;

* NEPRIKLAUSOMAS DAR-
BUOTOJAS - Niekas nežino, ką jis 
veikia;

* GREITO MĄSTYMO - Moka 
įtikinamai pasiteisinti;

* MĄSTO NUOSAIKIAI - Nieka-
da nepriima sprendimo;

* AGRESYVUS - Chamas;
* LOGIŠKAI ORGANIZUOJA 

DARBĄ - Darbą užkrauna kam nors 
kitam;

* TIKSLIAI REIŠKIA MINTIS - 
Moka kalbėti lietuviškai;

* KRUOPŠTUS - Smulkmeniš-
kas;

* TURI LYDERIO SAVYBES - 
Aukštas ir garsiai kalba;

* PRIIMA TEISINGUS SPREN-
DIMUS - Jam „per fuksą“ sekasi; 

* TURI HUMORO JAUSMĄ - 
Žino daug nešvankių anekdotų;

* SIEKIANTIS KARJEROS - 
Klastingas;

* LOJALUS - Nesugeba susirasti 
kito darbo.

Amiliutė solidarizuojasi su nušalintojo mero komitetu

„Anykščių krašto labui“
Sudėję tiek vilčių,
Sapnavom naktį kinijas
Ir nimbus virš galvų.

Rytai kvepėjo pergalėm,
Dalijomės postus
Ir sukomės  kaip bitės,
Mums – pergalės medus.

Ak, širšės, tos nedorėlės,
Sugundė pinigais.
Tegul nutrenks jas dangūs,
O velnias - neįleis.

Mes STT atsižadam -
Patraukite rankas.
Tubiu mes tikim, dirbame,-
Rinkėjas tesupras.

Už Tubį, už tėvelį, 
Globėją mūs visų,
Jį STT įkalino
Visai be pagrindų!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77 (80)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36

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

Andrius Tapinas siūlo kurti Teletubių serialą
Tikėtina, kad kandusis  žurnalistas 

Andrius Tapinas į nušalintą Anykš-
čių rajono merą Kęstutį Tubį dėmesį 
atkreipė ne tiek dėl skandalo, kiek 
dėl mero komiteto reklaminio filmu-
ko. Šiuo filmuku A.Tapinas pasidali-
jo savo ,,Facebook“ profilyje. Tiesa, 
žurnalisto komentaras nušalintam 
merui prie filmuko nebuvo palan-
kus. ,,STT sulaikyto Anykščių rajo-
no mero Kęstučio Tubio kreipimasis 
į tautą. ĮSPĖJU - NEŽIŪRĖTI IR 
NESIDALINTI, jeigu jūsų nervai ne 
plieniniai. Aš žiūrėdamas tris kartus 
atsilošiau ir sakiau - eik tu na...Kai 
publika Walking Dead sinchronu 
pasukdavo akis paskui kamerą. Kai 
publika pradėjo ploti. Kai publika 
plodama atsistojo. NESIDALIN-
KIT!  O jeigu esat iš Anykščių, tai 

balsuokit už bet ką, už nusiskandi-
nusį Kavarsko Katiną, nes jis tikrai 
pavarytų geriau negu TAI“, - filmu-
ką, kurį peržiūrėjo dešimtys tūkstan-
čių žmonių, komentavo A.Tapinas. 
Beje, Kavarsko Katinas į plačiuosius 
vandenis išplaukė ir tapo žinomas 
Lietuvoje taip pat tik A.Tapino dėka. 
Mat A.Tapinas aktyviai komentavo 
ir dalijosi ,,Anykštos“ įrašais apie 
Kavarsko Katiną. 

A.Tapinas kelias minutes 
K.Tubiui skyrė ir ,,Laisvės TV“ lai-
doje ,,Laikykitės ten“. ,,STT sulaikė 
Anykščių merą Kęstutį Tubį. Koks 
meras vis dėlto šaunuolis! Laikėsi, 
laikėsi, laikėsi trejus metus ir de-
vynius mėnesius. Ir nutrūko. Kon-
krečiai. Dėl prekybos poveikiu. Čia 
va jau yra priklauomybė. Nuo mero 

posto pats nesusilaikysi. Ateina STT 
ir tave sulaiko. Galėtų būti toks STT 
remiamas anoniminių merų klubas. 
Susėda jie visi ir sako: ,,Sveiki, aš 
Kęstutis Tubis, Anykščių meras, ir 
esu priklausomas nuo prekybos po-
veikiu“. ,,Labas, Kęstuti“, - atsaky-
tų kiti merai ir sulaikytų vieni kitus 
nuo poveikio. Bet nėra tokio klubo. 
Panašu, kad Tubiui perrinkimas ne-
šviečia, o visi kratyti merai galėtų 
imtis bendro projekto, pavyzdžiui, 
serialo apie savivaldos gyvenimą 
,,Teletubiai“. Galėtų į kompaniją 
daugiau merų pasikviesti, pavyz-
džiui, vienas toks (buvęs Neringos 
meras) būtų Tinkus Vinkus, o pats 
Tubis būtų žinomas vardu Įklim-
Pou“, - ,,Laikykitės ten“ kalbėjo 
A.Tapinas.  


