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šiupinys

asmenukė
Kandidatai į Anykščių merus – atviri, 
darbštūs, dievobaimingi

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Artėjant Kovo 3- iajai – rinkimų į savivaldą dienai - „Anykš-
tos“ redakcija ėmėsi iniciatyvos supažindinti skaitytojus su 
kandidatų į Anykščių rajono merus moralinėmis ir politinėmis 
vertybėmis. 

Kandidatų paprašėme raštu atsakyti į tuos pačius klausimus:

1. Išvardykite tris Jums esmines vertybes.
2. Ką Jums reiškia būti drąsiam? 
3. Kaip reaguojate į konkurenciją?
4. Ar esate atviras sau ir kitiems? Ar esate melavęs?
5. Aristotelis yra sakęs: „Platonas yra mano draugas, bet tiesa 

dar didesnis draugas“. Ką manote apie šį posakį?
6. Kokias būdais sukontroliuojate emocijas (pykčio, susierzinimo)?
7. Kokį savo charakterio bruožą įvertintumėte kaip trūkumą?
8. Kokiais kriterijais remsitės formuodamas komandą?
9. Koks bus Jūsų pirmas darbas, jeigu būsite išrinktas meru?
10. Koks žmogus Jums yra autoritetas, pavyzdys?
11. Kokią knygą skaitėte du kartus?
12. „Už“ ar „prieš“ dvigubą pilietybę? 5 psl.

Kiekvienas sprendžia pagal 
savo sugedimo laipsnį

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo pareigų nušalintas, ko-
rupcija įtariamas Anykščių 
meras Kęstutis Tubis kaltini-
mus neigia ir vadina juos pro-
vokacija. ,,Man kyla pagrįstų 
abejonių, ar tai nėra kažkurių 
suinteresuotų žmonių ar jų gru-
pių siekis visomis įmanomomis 
priemonėmis pašalinti jiems 
grėsmę keliantį ir visiškai ne-
patogų konkurentą“, - viešai iš-
platintame pareiškime galimus 
priešus ir provokatorius įvardi-
ja K.Tubis. 

Nuomonės apie galimybes į 
politiką įvelti Specialiųjų tyri-
mų tarnybą (STT), kuri sulaikė 
K.Tubį, paklausėme Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininko, teisinin-
ko, „valstiečio“ Seimo nario 
Vytauto BAKO bei šio komite-
to narės, konservatorės Rasos 
JUKNEVIČIENĖS. 

Seimo Nacionalinio gynybos ir saugumo komiteto pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos narys Vytautas Bakas mano, kad Anykščių mero Kęstučio Tubio gynybinė pozicija,  neva 
įtarimai korupcija esantys  politinių oponentų darbas, yra absurdiška. STT yra atskaitinga Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.                                                              Autoriaus nuotr. 4 psl.

Kalbama, kad 
STT lankėsi ir 
Svėdasuose

Rinkimuose į „rožinę sva-
jonę“ - Anykščių rajono sa-
vivaldybės mero kėdę - da-
lyvauja šeši 
kandidatai.

2 psl.

Aurelijus 
Veryga regi 
Anykščių 
ligoninės viziją

3 psl.

Atsinaujins dvi 
rajono 
medicinos 
įstaigos

2 psl.

...„Liberalų kandidatų į 
rajono Tarybą sąraše yra du 
partijos kandidato į merus 
dėdės ir viena teta“...

4 psl.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Apie kompasą 

Skausminga, kai buvę draugai 
tampa priešais, o buvę priešai – 
draugais. O svarbiausia, kad tai 
pakerta pasitikėjimą savimi. 

Svajoju, kad ateis tokie laikai, 
kai pirmą kartą sutikęs žmogų 
galėsi paspausti telefono myg-
tuką  ir ekrane - it senoviniame 
kompase - rodyklė sustos ties žo-
džiu ,,Draugas“ arba ties ženklu 
- „Eik į priekį“.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Šernai. Anykščių rajone beveik 
nebeliko šernų: 2015 m. buvo su-
medžioti 1 278 šernai, o pernai – 
vos 81. Pasak Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos specialistų, 
šernų populiacija Lietuvoje mažė-
ja. Didėjant afrikiniu kiaulių maru 
(AKM) užkrėstų teritorijų plotams 
(laikoma, kad šiuo metu užkrėsta 
apie 75 % Lietuvos teritorijos), 
randama vis daugiau nuo šios ligos 
kritusių šernų gaišenų. Medžioklių 
metu šernų sumedžiojama vis ma-
žiau. Anykščių rajone apie rastus 
kritusius arba sumedžiotus šernus, 
kuriems nustatytas AKM, tarnyba 
nuo šių metų pradžios nepraneša.

Šiluma. UAB ,,Anykščių šilu-
ma” pastatė ir prie šilumos trasų 
prijungė antrąjį biokuro katilą. Pir-
masis 4 MW galios katilas, turintis 
1 MW ekonomaizerį, įrengtas prieš 
ketverius metus. Naujasis katilas 
- perpus mažesnio galingumo (2 
MW ir  0,5 MW ekonomaizeris).  

Agitacija. Anykščių rajono kai-
muose vangiai vyksta savivaldos 
rinkimų agitacija. Žmonės sakosi, 
kad net nežino, kas kandidatuoja į 
rajono merus bei Tarybą, o pačių 
kandidatų veidus pamatyti ma-
žai tikisi. „Atrodo, kad Anykščių 
rajono kaimuose rinkimų nebus. 
Anykščiuose tai dar sugeba ant 
skelbimų lentų iškabinti kandidatų 
portretus. O kaimuose jokios re-
klamos”, - pastebi portalo anyksta.
lt skaitytojas.

Deficitas. Anykščiuose tik prieš 
keletą mėnesių atidarytas žinomai 
Lietuvos atlikėjai Jazzu priklau-
santis restoranas susidūrė su pro-
blema, kurią tenka spręsti bene 
kiekvienos miesto viešojo maiti-
nimo įstaigos savininkams – res-
toranas ieško virėjo. „BasiBasi“ 
restorano šefui žadamas skaidrus 
atlyginimas ir net apgyvendinimas 
Anykščiuose.

Biudžetas. Praėjusį ketvirtadie-
nį posėdžiavusi Anykščių rajono 
taryba patvirtino 2019 metų rajono 
biudžetą. Suplanuotas 2019 metų 
Anykščių rajono savivaldybės biu-
džetas siekia 27 mln. 196 tūkst. 600 
Eur ( 2018 metais buvo 24 mln.748 
tūkst.200 Eur.)
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spektras

Temidės svarstyklės

Atsinaujins dvi rajono medicinos įstaigos
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras sausio pabaigo-

je  pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą 
projektą, kurio naudą, kaip teigiama, pajus 21285 Anykščių ra-
jono gyventojai.

Įstaiga skelbia, kad projekto 
įgyvendinimo metu bus įsigyjama 
medicininė, odontologinė, kom-
piuterinė įranga, reikalinga pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms teikti.Taip pat bus 
perkamos tikslinės transporto prie-
monės, skirtos pacientams namuo-
se lankyti, įrengtas tuberkuliozės 
gydymo kabinetas.

Projekte kaip partneris  dalyvau-
ja ir Anykščių psichikos sveikatos 
centras – jame bus  įsteigtas pri-
klausomybės nuo opioidų pakaiti-
nio gydymo kabinetas.

Bendra Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro įgyvendina-
mo projekto vertė siekia 244 033,66 
Eur. Iki 18 000 Eur jam bus skirta ir 
iš Anykščių rajono biudžeto.

Žadama, kad šių metų lapkričio 
pabaigoje užbaigus projektą, pir-
minės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos taps kokybiškesnės ir kur 
kas prieinamesnės, bus  atliekama 
daugiau prevencinių programų, 
greičiau diagnozuojamos ligos, su-
trumpės gydymo laikas. 

-ANYKŠTA

Kalbama, kad STT lankėsi ir Svėdasuose
„Anykštos“ redakciją pasiekė informacija, kad Specialiųjų ty-

rimų tarnyba (STT) po to, kai buvo sulaikytas prekyba povei-
kiu įtariamas Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, domėjosi 
ir Svėdasuose esančiais žemės sklypais – sklypu šalia bažnyčios, 
kuriame stovėjo svėdasiškių šmaikščiai vadinama „Australija“ 
bei valstybine žeme šalia Alaušo ežero, kurioje yra du Anykščių 
rajono savivaldybei priklausantys pastatai. 

Svėdasų seniūnijos seniūnas Va-
lentinas Neniškis informacijos apie 
tai, kad STT pareigūnai  lankėsi  Svė-
dasuose,  neturi: ,,STT seniūnijoje ne-
silankė” , - tvirtino seniūnas.

V.Neniškis sakė nieko negirdė-
jęs ir apie Svėdasuose sklindančius 
gandus,  kad STT akiratyje neva at-
sidūręs UAB „Alauša“ vadovo Algi-
manto Čaplinsko nupirktas sklypas, 
kuriame stovėjo apleistas namas, 
vadinamas „Australija“.

Pasidomėjus, kas šiuo metu vyks-
ta A.Čaplinsko nupirktame sklype, 
V.Neniškis pasakojo, kad kol kas 
nebaigti šio sklypo tvarkymo darbai 
– teritorija neišlyginta, nors rudenį ir 
buvo nušienauta. 

Svėdasuose įsigytą sklypą versli-

ninkas A.Čaplinskas yra pažadėjęs 
pritaikyti bendruomenės reikmėms. 
Anot V.Neniškio, verslininkas 
A.Čaplinskas yra viešai paneigęs 
gandus, kad čia statysiąs degalinę, 
tačiau seniūnas sakė girdėjęs, kad 
„Australijos“ vietoje norima įrengti 
automobilių stovėjimo aikštelę, kad 
žmonėms, atvykusiems į bažnyčią, 
būtų patogu statyti automobilius. 
Verslininkas A.Čaplinskas yra Svė-
dasų kraštui padaręs daug gerų ir 
nesavanaudiškų darbų: praeitais 
metais savo tėviškėje yra pastatęs 
įspūdingo aukščio  kryžių, savo lė-
šomis rekonstravęs grafų Marikonių 
koplytėlę.

Verslininkui A.Čaplinskui taip pat 
įdomus sklypas, besiribojantis su 

„Australijos“ sklypu ir esantis šalia 
Alaušo ežero.  Jame dabar stovi dvi 
buvusios kuro talpyklos – nedideli 
mūriniai pastatėliai - priklausan-
čios Anykščių rajono savivaldybei, 
kurias savivaldybė vis ruošiasi nu-
griauti.  Svėdasiškiai anksčiau dėl 
jų buvo išsikvietę aplinkosauginin-
kus, tačiau, anot Svėdasų seniūno 
V.Neniškio, „nieko jos neteršia, nes 
yra tuščios“.

Pernai vasarą „Anykšta“ rašė, kad 
Svėdasų bendruomenė reikalaujanti, 
jog Anykščių rajono valdžia atsisa-
kytų planų privatizuoti Alaušo ežero 
pakrantę. Svėdasiškiai nuogąstauja, 
kad būsią sunkoka patekti į vieninte-
lį viešąjį miestelio paplūdimį. Nauji 
sklypai formuojami šalia verslininko 
A.Čaplinsko sklypo, tad natūralu, 
kad svėdasiškių akys į jį ir krypsta. 
„Gera žinia. Mane domintų tie skly-
pai, nes mano žemė iki ežero dabar 
neprieina. Norint čia kažką daryti, 
reikia turėti priėjimą prie ežero. Jei 
bus galimybė tas žemes nusipirkti, 
tikrai svarstysiu“, - savo ketinimų 
pernai vasarą neslėpė verslininkas.

A.Čaplinskas tvirtino, kad jeigu 

jis nusipirksiąs sklypus - svėdasiš-
kiams būsią tik geriau. „Ne kaimo 
turizmo sodybą ar kitokį verslą čia 
daryčiau. Ta teritorija naudotųsi visi 
svėdasiškiai ir visiems būtų tik ge-
riau“, – tuomet aiškino A.Čaplinskas 
(Vidmantas ŠMIGELSKAS, ,,Mū-
šis dėl ežero pakrantės”,  ,,Anykšta”, 
2018-06-30).

Visgi viešajame aukcione skly-
pus gali nusipirkti nebūtinai 
A.Čaplinskas.

Priminsime, kad STT sausio 28 
dieną, įtardama prekyba poveikiu, 
sulaikė Anykščių rajono merą Kęs-
tutį Tubį. Teismo sprendimu, jis 
nušalintas nuo mero pareigų trims 
mėnesiams. Po K.Tubio sulaiky-
mo STT lankėsi ir rinko informa-
ciją Anykščių menų inkubatoriuje 
– menų studijoje, Nacionalinėje 
žemės tarnyboje, UAB „Anykščių 
vandenys“, Kurklių seniūnijoje.  
Spaudos konferencijoje, kurią STT 
surengė po K. Tubio sulaikymo, 
buvo pranešta, kad vienas iš gali-
mos nusikalstamos mero K. Tubio 
veiklos epizodų yra  pažadai suda-
ryti išskirtines sąlygas verslinin-
kams disponuoti žemės sklypais.

-ANYKŠTA

Visi kandidatai į merus labai gerai dirbs Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vasario 20-ąją Anykščių viešojoje bibliotekoje surengta kan-
didatų į Anykščių rajono merus diskusija. Paklausyti, ką kalbės 
politikai, prisirinko sausakimša žiūrovų salė, tiesa, didžioji dalis 
auditorijos - tai pačių kandidatų į merus palaikymo komandos.

Renginio pradžioje, po kandidatų 
prisistatymo, visas šešetas gavo po 
vieną į renginio organizatorių ,,Ži-
nau, ką renku“ ,,Facebook“ paskyrą 
atsiųstą  skaitytojų klausimą. Konser-
vatorių kandidatui Sigučiui Obelevi-
čiui, liberalui Lukui Pakelčiui, ,,vals-
tiečiui“ Daliui Vaiginui, ,,darbiečiui“ 
Vaidučiui Zlatkui bei socialdemokra-
tui Dainiui Žiogeliui buvo užduoti 
klausimai apie jų programines nuos-
tatas, o visuomeninio komiteto ly-
deriui Kęstučiui Tubiui iš karto teko 
nepatogus klausimas: ,,Jei jus išrinks 
meru, kaip valdysite rajoną, juk esate 
nušalintas nuo pareigų?“ - skaitytojo 
klausimą perskaitė renginio mode-
ratorė, portalo lrt.lt verslo redaktorė 
Justina Jankevičiūtė. Nusikalstama 
veikla įtariamas dabartinis rajono me-

ras K.Tubis teismo sprendimu sausio 
paskutinėmis dienomis trims mėne-
siams nušalintas nuo mero pareigų. 
Jis auditorijai aiškino, kad po rinkimų 
galės kreiptis į teismą dėl kardomų-
jų priemonių pakeitimo ir tikisi, kad 
jam bus leista būti visaverčiu rajono 
vadovu.

Prasidėjus auditorijos klausimams, 
socialdemokratas, buvęs rajono ta-
rybos Antikorupcijos komisijos va-
dovas Romaldas Gižinskas K.Tubio 
klausė, kodėl būtent jo iniciatyva gra-
žiuoju atsisveikinta su A.Vienuolio 
progimnazijos direktore Irena An-
drukaitiene, nors, pasak R.Gižinsko, 
,,Antikorupcijos  komisija nustatė, 
kad padaryta mokyklai 250 tūkst. 
litų žala“. K.Tubis aiškino, kad už-
sitęsusią problemą reikėjo spręsti ir 

rajono Taryba ją pagaliau išsprendė.“ 
Seimo narys, konservatorius Sergejus 
Jovaiša visiems kandidatams uždavė 
klausimą, kuris iš buvusių Anykščių 
rajono merų, jų nuomone, buvo ge-
riausias. .    

Iš auditorijos klausimą uždavęs 
Simonas Gudelis ,,įkando“ K.Tubiui. 
,,Kur matote savo Achilo kulną? 
Buvęs meras į šį klausimą gali neat-
sakyti - už jį atsakys STT“, - kando-
kai teiravosi anykštėnas. D.Vaiginas 
aiškino, kad jo silpnybė - darboho-
liškumas. S.Obelevičius antrino, kad 
ir jis yra darboholikas, tačiau mano, 
kad tai ne trūkumas, o privalumas. 
,,Esu per minkštas. Man visada visų 
gaila (bausti - red. past). O reikia!“ 
- savo tūkumą įvardijo konservato-
rius. D.Žiogelis prsipažino, kad pras-
tai moka anglų kalbą ir yra karštas. 
K.Tubis sakė, kad jo silpnoji pusė -  
,,per didelis pasitikėjimas žmonėmis, 
reikia kai kada suabejoti.“ L.Pakeltis 
dėstė, kad jis per greitai nori rezulta-
tų, o po jo kalbėjęs V.Zlatkus pritarė 

ir sakė, kad L.Pakelčio ydą suprantąs, 
nes ir jis labai jau greitai tikisi savo 
darbo vaisių.

Kiekvieno iš kandidatų moderatorė 
paprašė  pasakyti po tris konkrečius įsi-
pareigojimus, ką padarys, jei taps meru. 
Mokantys aptakiai kalbėti politikai at-
sakydami į šį klausimą turėjo vargo.  

,,Dirbsime sąžiningai, kaip ir iki 
šiol“,  - įsipareigojo nuo pareigų nuša-
lintas K.Tubis. ,,Jokios specialiosios 
tarnybos į mano kabineto duris nepa-
sibels“, - ezopine kalba merui įkando 
L.Pakeltis. D.Vaiginas žadėjo surasti 
savivaldybės administracijos sky-
riams vedėjus ir atlikti 60 proc. dar-
bų, reikalingų kurorto statusui gauti, 
D.Žiogelis tvirtino, kad įsiklausys į 
gyventojų nuomonę. S.Obelevičius 
vardijo konkretesnius dalykus : ,,glo-
balių Anykščių“ projektą, nemokamą 
dantų protezavimą senjorams ir dau-
giabučio statybas. V.Zlatkus tikino, 
kad jis atsisakytų nenaudingų pro-
jektų, bet geriau įsisavintų naudingų 
projektų lėšas.

Plėšikai. Vasario 19 dieną, apie 
12.00 val., moteris (g. 1959 m.), grį-
žusi į namus Anykščiuose, J. Basana-
vičiaus g., pastebėjo, kad išlaužta buto 
durų spyna. Iš buto pavogti įvairūs 
juvelyriniai dirbiniai, 2 laikrodžiai. 
Pavogti daiktai ir padaryta žala tiksli-
nami. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Vasario 19 dieną ,13.20 
val, moteris (g. 1981 m.) grįžusi į na-
mus Anykščiuose, Liudiškių g., paste-
bėjo, kad išlaužta buto durų spyna. Iš 
buto pavogtas jai priklausantis nešio-
jamas kompiuteris „Lenovo“, kurio 

vertė 340 eurų, dvi auksinės apyran-
kės, jų vertė 100 eurų ir 150 dolerių, 
170 eurų, dukros „Swedbank“ banko-
mato kortelė. Padaryta 843 eurų. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. 

Viešnios. Vasario 19 dieną , apie 
13.30 val., Traupyje, Nevėžio g., į 
moters (g. 1937 m.) namus atėjo dvi 
nepažįstamos moterys, viena jų iš šei-
mininkės piniginės pavogė 500 eurų 
ir pasišalino. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Ilgapirščiai. Vasario 18 dieną,  
apie 11.40 val., moteris (g. 1970 m.), 
būdama drabužių parduotuvėje HU-
MANA, esančioje Anykščiuose, A. 
Baranausko a., pastebėjo, jog iš ranki-

nuko pagrobta piniginė, kurioje buvo 
asmens tapatybės kortelė, dvi SWED-
BANK banko kortelės su interneti-
nės bankininkystės kodų kortelėmis, 
vairuotojo pažymėjimas bei 30 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Žala. Vasario 18 dieną, apie 14.00 
val., pastebėta, jog įsibrauta į vyrui 
(g. 1973 m.) priklausančios sodybos 
Troškūnų seniūnijos Vidugirių kaime 
namą, iš kurio pagrobta: aliuminis 
puodas, dvi pagalvės, antklodė, pal-
tas, striukė, elektrinis virdulys, ma-
gnetola, medienos dirbinys, be to, 
sugadintos dvi pakabinamos spynos, 
įleidžiama spyna, lango rėmo stiklas. 
Padaryta žala - 350 eurų. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.Smurtas.Vasario 
20 dieną, apie 18.46 val., Viešintose, 
Bilėnų g., neblaivus (nustatytas 2,64 
prom. girtumas) vyras (g. 1975 m.) 
smurtavo prieš savo neblaivią (nusta-
tytas 2,97 prom. girtumas) žmoną (g. 
1980 m.). Vyras sulaikytas ir patal-
pintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Skausmas. Vasario 219 dieną,  apie 
15.00 val., Kavarske, J. Tumo-Vaiž-
ganto g., vyras (g. 1973 m.) (nustatytas 
1,15 prom. girtumas) smurtavo sugy-
ventinės (g. 1953 m.) (nustatytas 1,19 
prom. girtumas) atžvilgiu, jai sukėlė 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras uždarytas į areštinę.

Teisėjai. Teisėjų taryba žada 
stiprinti bendradarbiavimą su tei-
sėsaugos institucijomis, kad būtų  
identifikuotos galimos rizikos teis-
mų sistemoje ir užkirstas kelią jų 
pasireiškimui ateityje. Situaciją 
Teisėjų taryba penktadienį aptarė 
su generaliniu prokuroru Evaldu 
Pašiliu. Po uždaro posėdžio Teisė-
jų tarybos pirmininkas Algimantas 
Valantinas teigė, kad šiuo metu 
„svarbu būti atspariems viešumoje 
pasigirstančioms spekuliacijoms ir 
į esamą situaciją žvelgti sistemiš-
ka“ – identifikuoti galimas silpnas 
vietas ir ieškoti priemonių, kad pa-
našios negerovių apraiškos nepasi-
kartotų. Teisėjų tarybos posėdyje 
pirmininkas teigė, kad nors visuo-
menės nusivylimas ir pasipiktini-
mas šių dienų įvykių aplinkybėmis 
akivaizdus ir suprantamas, sakyti, 
kad viskas teismuose tik blogai – 
neatsakinga ir grėsminga. A. Va-
lantinas sakė, kad konstruktyvios 
diskusijos pasigendama. Teisėsau-
ga šią savaitę  įtarimus dėl korup-
cijos pareiškė aštuoniems skirtingų 
teismų teisėjams. 

Karys. Ketvirtadienį Klaipėdoje 
per pratybas šaunamuoju ginklu 
susižalojo karys. Kaip BNS infor-
mavo Lietuvos kariuomenė, profe-
sinės karo tarnybos karys šaudymo 
pratybų metu netyčia susižeidė 
pats. Jo gyvybei pavojus negresia. 
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities 
policija, gautas pranešimas iš ligo-
ninės, jog karo policijos transportu 
apie 15 val. buvo atvežtas 1974 
metais gimęs vyras. Jam pratybų 
metu apie 14 val. buvo peršauta 
šlaunis. 

Elektrinė. Branduolinį kurą į 
Astravo atominę elektrinę (AE) 
planuojama atgabenti birželio mė-
nesį, pranešė Baltarusijos energeti-
kos ministerija. Iki šiol Baltarusija 
ir „Rosatom“ skelbė, jog Astravo 
AE pirmąjį reaktorių planuojama 
„fiziškai“ įjungti balandžio pabai-
goje, prie šalies energetikos siste-
mos prijungti metų viduryje, o iki 
metų pabaigos pasiekti numatytą 
galingumą. Antrąjį reaktorių pla-
nuojama įjungti praėjus apytikriai 
vieneriems metams nuo pirmojo 
reaktoriaus paleidimo. Pirmoji 
branduolinė jėgainė Baltarusijoje 
Rusijos vyriausybės lėšomis stato-
ma Gardino srityje, netoli Astravo 
miestelio, vos už 23 kilometrų nuo 
Lietuvos. Joje bus įrengti du ru-
siško VVER projekto reaktoriai, 
kurių kiekvieno galia – 1200 me-
gavatų.

Derybos. „Brexit“ deryboms 
dabar reikia sprendimo, o ne papil-
domo laiko, penktadienį pareiškė 
Europos Sąjungos vyriausiasis de-
rybininkas Michelis Barnier, artė-
jant kovo 29 dienai, kai Didžioji 
Britanija turi išstoti iš bloko – su 
sutartimi arba be jos. Jis neatmetė 
galimybės suteikti Britanijai dau-
giau laiko – po kovo 29-osios – de-
rėtis dėl „Brexit“ sąlygų, bet sakė, 
kad dabar britai turi „prisiimti 
savo atsakomybę ir priimti demo-
kratiškai atliktų savo sprendimų 
pasekmes“. Britanijos vyriausybė 
ketvirtadienį sakė, kad „Brexit“ 
derybose dabar daugiausia dėme-
sio skiriama naujoms garantijoms 
siekiant įtikinti euroskeptiškus bri-
tų parlamentarus palaikyti esamą 
planą, o ne reikalavimui iš naujo 
derėtis dėl „skyrybų“ susitarimo, 
jau sudaryto su Europos Sąjunga. 

-BNS
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Aurelijus Veryga regi Anykščių 
ligoninės viziją Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Vasario 18 dieną Anykščių viešojoje bibliotekoje lankėsi LR sveikatos apsaugos ministras Aure-
lijus Veryga. Svečią atlydėjęs LR Seimo narys Antanas Baura sakė, jog ministras į Anykščius atvy-
ko ne agitacijos prieš artėjančius rinkimus skleisti, o pasikalbėti apie sveikatos apsaugos sistemos 
problemas. Pats ministras į biblioteką susirinkusiems anykštėnams žadėjo skirti laiko atsakyti į 
klausimus tiek, kiek reikės: „Kad ir ryte su šokiais pabaigsim“.

Prieš atvykdamas į biblioteką mi-
nistras A. Veryga lankėsi Anykščių 
ligoninėje ir Anykščių rajono pir-
minės sveikatos priežiūros centre 
(PSPC), kur susitiko su medikų ko-
lektyvais.

O bibliotekos salėje medikų buvo 
mažai – renginyje dalyvavo buvęs 
Anykščių ligoninės vyriausiasis gy-
dytojas Dalis Vaiginas, dabartinis 
ligoninės direktorius Audrius Vasi-
liauskas, Anykščių PSPC chirurgas 
Kęstutis Jacunskas bei dar keli me-
dicinos darbuotojai.

Tiesa, ministro vizitas nesudomi-
no ir rajono vadovų.

Susitikimo metu ministras trum-
pai apžvelgė tuos klausimus, dėl ku-
rių, pasak jo, jis labiausiai yra „tei-
siamas“. „Važiuodamas į Anykščius 
klausiausi Signatarės Nijolės Ožely-
tės pasisakymo. Ji kalbėjo apie tai, 
kad mes, lietuviai, esam bambeklių 
tauta – kad ir kas yra daroma, mums 
vis tiek bus blogai. O aš galiu dar pri-
durti, kad Lietuva niekada taip gerai 
negyveno, kaip gyvena dabar“.

Ministras prakalbo apie daugeliui 
„skausmingą“ įstatymą, kada buvo 
beveik 100 proc. padidintas alkoho-
lio akcizas ir apribotas alkoholio par-
davimo laikas. „Daug kas sakė, koks 
blogas šis įstatymas, kaip lietuviai 
pigesnio alkoholio važiuos įsigyti į 
kaimynines šalis arba rinksis suroga-
tinius gėrimus. Bet skaičiai kalba už 
save – per 1 metus, padidinus alko-
holio akcizą, į biudžetą papildomai 
buvo surinkta 61 mln. eurų. Taip pat 
apsinuodijimų alkoholiu sumažėjo 
12 proc., o alkoholinės psichozės 
atvejų sumažėjo beveik 25 proc. Tai 
rodo, kad žmonės nesisvaigina pi-

giais surogatiniais gaminiais“.
Ministras kalbėjo ir apie pasikeitu-

sį vaikų maitinimą. „Tikriausiai visi 
matėt antraštes naujienų portaluose, 
kurios skelbia, kaip „šiukšlių dėžėje 
atsidūrė Verygos blynai“. Aš jų ti-
krai nekepiau... Kai pradėjau dirbti, 
buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, 
kad vaikai tikrai valgo sveikatai 
mažai palankų maistą. Ir nieko mes 
neprivertėm keisti valgiaraščių – tai 
maisto tiekėjų rūpestis. Mes tiesiog 
sėdom prie stalo su kai kuriais mais-
to gamintojais, pasikalbėjom ir jie 
savo gaminiuose sumažino cukraus, 
druskos, riebalų kiekį. Ar labai paju-
tote pasikeitusį jums įprastų produk-
tų skonį? Greičiausiai ne...“ 

Pasak ministro, yra Lietuvoje sa-
vivaldybių, kurios geba sveikai ir 
skaniai vaikus pamaitinti už 1,5 Eur 
per dieną. „Mano nuomone, kur kas 
geriau, kai vaikas pats gali rinktis, ką 
valgyti. Todėl leidome mokyklose 
daryti „švedišką“ stalą, kada moki-
nys pats gali pasirinkti sau patinkantį 
garnyrą, valgyti daugiau daržovių“, 
– kalbėjo ministras A. Veryga.

Bene svarbiausia diskusijų tema 
susitikimo metu buvo naujoji vaistų 
politika. „Kai sudarėme žmonėms 
galimybę įsigyti jiems reikiamų 
vaistų gerokai pigiau, jie pradėjo 
bambėti, kad štai atėjo naujas mi-
nistras ir pradėjo mus „šerti“ pačiais 
pigiausiais vaistais. Buvo atliktas ty-
rimas, kuris parodė, kad mažiausias 
pajamas gaunantys Lietuvos gyven-
tojai daugiausiai pinigų išleisdavo 
vaistams. Jeigu 2016 m. birželį vidu-
tinė priemoka už 1 receptą buvo 5,7 
Eur, tai jau 2018 m. spalio mėnesį ji 
nukrito iki 2,9 Eur. 

Žmonės pyksta, kodėl gydytojai 
neberašo originalaus vaisto pava-
dinimo, o recepte nurodo veikliąją 
medžiagą. Bet ar jums svarbu, kas 
pagamino originalų ibuprofeną? Juk 
tikriausiai svarbiausia, kad jis mal-
šintų skausmą ir mažintų karščiavi-
mą. Jau seniai nebėra to gamintojo, 
kuris sukūrė originalų ibuprofeną, o 
mes kaip gydėmės juo, taip ir gydy-
simės. Kai žmonės guli ligoninėje, 
jie yra gydomi būtent generiniais 
vaistais, ir ką – juk jie sveiksta. O 
kada išleidžia juos namo, iš karto 
pradeda reikalauti originalių vaistų. 
Danijoje jau daugiau kaip 15 metų 
veikia tokia sistema ir niekas nesuka 
galvos“, – apie vaistus kalbėjo svei-
katos apsaugos ministras A. Veryga. 

Ministras sulaukė klausimų ir iš 
salės. Viena garbaus amžiaus ponia 
teiravosi, „kodėl ministras kalba apie 
atpigusius vaistus, kai nuėjus į vaisti-
nę vis tiek tenka palikti keliasdešimt 

eurų?“ „Tokių skundų išgirstu labai 
dažnai. Tuomet žmogaus paprašau 
man atsiųsti čekio kopiją. O kas gi 
ten? Aštuonios pozicijos prekių ir tik 
viena jų – vaistai. Visos kitos prekės 
– tai įvairiausi, tikrai brangūs maisto 
papildai ir vitaminai. Nereikia jų tiek 
pirkti. ” 

Daugeliui anykštėnų rūpėjo iš-
girsti, kokią ministras mato Anykš-
čių ligoninės perspektyvą – bus ji 
uždaryta ar ne. „Anykščių ligoninės 
steigėjas yra rajono savivaldybė, to-
dėl mes nelabai galime ką padaryti. 
Man patiko estų pavyzdys, kai nedi-
delės, rajonuose esančios ligoninės 
susijungia – tokiu būdu sureguliuo-
jami ir pacientų srautai, ir ligoninės 
nėra uždaromos. Bet niekas nieko 
nesiruošia uždaryti – juk yra sukurta 
gera infrastruktūra, turite pakanka-
mai modernią medicinos techniką ir 
t.t. Tačiau yra kita problema – gydy-
tojų amžiaus problema. Yra rajonų, 
kuriuose beveik pusė gydytojų yra 
perkopę 65 metų amžių. Jeigu nutik-
tų taip, kad jie nuspręstų išeiti į pen-
siją, ligoninė fiziškai negalėtų funk-
cionuoti. Ligoninė – tai gydytojai ir 
visas medicinos personalas, jeigu jo 
nėra, nėra ir ligoninės. O priversti 
gydytojus atvykti į rajonų ligonines 
mes negalim“, – kalbėjo A. Veryga.

Ministras sulaukė klausimo, ku-
ris privertė nusišypsoti ir visą salėje 
susirinkusią auditoriją. „O kada įtei-
sinsite kanapes?“ – teiravosi viena 
anykštėnė. 

„Pluoštinės kanapės Lietuvoje 
buvo auginamos nuo seno. Iš jų ir 
virves vydavo, ir maistą gaminant 
naudojo – niekas jų nedraudžia au-
ginti ir dabar. O tokio termino, kaip 
„medicininės“ kanapės, nėra. Yra 
narkotinės kanapės. Jeigu atsiras 
vaistų gamintojas, kuris pagamins 
medicininį preparatą iš narkotinių 
kanapių ir moksliškai įrodys, kad jis 
nėra rizikingas, tikrai svarstytum jo 
įteisinimą, tačiau niekas nieko pana-
šaus nepasiūlo”, - kalbėjo Sveikatos 
apsaugos ministras. 

Sveikatos apsaugos ministrą 
Aurelijų Verygą Anykščiuose 
lydėjo LR Seimo narys Anta-
nas Baura ir buvęs Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydy-
tojas Dalis Vaiginas.

Išblėsta erdvės. Išnyksta ribos.
Atminties kalne pateka saulė...

G. Mičiūnienė

Mirus komiteto nariui 
Gintautui Pranskevičiui 
nuoširdžiai užjaučiame žmo-
ną Virginiją, dukrą, sūnų, 
artimuosius.

Mums lieka Gintauto 
atlikti darbai, šilti žodžiai ir 
žvilgsniai, lieka Atmintis. Lai 
būna šviesu Amžinybėje.

Visuomeninis rinkimų 
komitetas „Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių krašto 
labui“

užjaučia

Kažin ar jie, prieš atverdami 
duris, beldžiasi?

Lukas PAKELTIS, liberalas, 
kandidatas į Anykščių rajono 
merus, tikino, kad dirbs skai-
driai: ,,Jokios specialiosios tarny-
bos į mano kabineto duris nepasi-
bels.“

Labai jau meiliai vadinate...

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, socialdemokratas, 
apie interpeliaciją Anykščių sa-
vivaldybės administracijos va-
dovams: ,,Nušalinimas šių dvie-
jų veikėjų arba, kaip aš vadinu, 
,,mero balvonų“, būtų labai teisin-
gas žingsnis.“

Nieko tokio, išmoksite

Dainius ŽIOGELIS, socialde-
mokratas, kandidatas į Anykščių 
rajono merus, apie savo trūku-
mus: ,,Trūkumas rinkimams - ne-
galiu meluoti ir žadėti to, ko nega-
liu padaryti.“

Dėl viso pikto - nesinaudokit 
elektronine bankininkyste!

Vaidutis ZLATKUS, Darbo 
partijos atstovas, kandidatas į 
Anykščių rajono merus, apie 
savo trūkumus: ,,Per didelis pasi-
tikėjimas kitais žmonėmis, kuriuos 
mažai pažįstu.“

O kai kurie sumažino ir pačių 
gaminių kiekį...

 
Aurelijus VERYGA, Svei-

katos apsaugos ministras, apie 
sveikesnį mokinių maistą: ,,Mes 
tiesiog sėdom prie stalo su kai 
kuriais maisto gamintojais, pasi-
kalbėjom ir jie savo gaminiuose 
sumažino cukraus, druskos, rie-
balų kiekį.“ 

Normalu. Prisižiūri sveikatą ir 
gyvena...

Aurelijus VERYGA, apie gy-
dytojų amžių: ,,Yra rajonų, ku-
riuose beveik pusė gydytojų yra 
perkopę 65 metų amžių“.

Aliuzija greičiausiai ne į 
Atėnus....

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie Anykščių vertini-
mą: ,,Visi manom, jog gyve-
nam gražiame kultūros mieste, 
o Andrius Tapinas - jog Šiaurės 
Anykščiuose.“

Ar Jums 
svarbu 
paslaugų 
teikimo 
vietoje 
(parduotuvėje/
turguje) gauti 
kasos čekį?

Gintaras SLAVINSKAS:
- Kasos aparatai - visų pirma, 

darbdavio išradimas darbuotojų 
sąžiningumui užtikrinti. Šiais 
laikais - jau ir mokesčių mokėto-
jų sąžiningumui užtikrinti. Viso-
keriopai reikalinga ir naudinga. 
Net jei man nereikia čekio, sten-
giuosi mandagiai jį paimti, paro-
dydamas pagarbą jį duodančiam 
kasoje dirbančiam žmogui.

Miglė GALVONAITĖ:
- Nepamenu atvejo per pas-

taruosius metus, kai būtų nepa-
siūlę čekio. Tai turbūt situacija 
keičiasi į gera. Nes anksčiau 
tokių atvejų būta. Šiaip, kai 
buvau jaunesnė,negavusi čekio  
nesijausdavau niekaip, bet kai 
suvoki mokesčių peripetijas, pa-
sidaro nesmagu – visų pirma, už 
juos, kad taip elgiasi, tada ir už 
tai, kad mano pinigai nepasiekia 
tinkamo tikslo .

Rimantas EREMINAS:
- Aš kad čekių net neimu…
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Jeigu Anykščių rajono meru 
išrinksime konservatorių Sigutį 
Obelevičių arba ,,valstietį“ 
Dalį Vaiginą, jie ieškos būdų 
daugiabučio Anykščiuose 
statyboms. Abu politikai žino, 
kad už valdiškus pinigus statyti 
daugiabutį nelabai išeina, todėl 
jie žada, kad verslas jiems paža-
dės pastatyti didelį namą. Gerai 
tas naujas daugiabutis. Liuks. 
Džiugina. Tačiau kirba paslėpta 
pesimizmo gaida, minimizuoti 

lūkesčiai - ne daugiabučius me-
rai ketina statyti, o daugiabutį. 
Vieną, vienutytį, vienintelį...

Skaityti potencialių Anykščių 
merų rinkimines programas 
smagu, linksma. Pavyzdžiui, 
dabartinis vicemeras, taigi 
nusikalstama veikla įtariamo 
mero, nepartinio Kęstučio Tubio 
bendražygis S.Obelevičius tėškia 
tiesą į akis: ,,,Būsiu nepakantus 
bet kokioms korupcijos for-
moms, pažadu, kad visi konkur-
sai bus skaidrūs.“ Pradžioje 
pagalvojau, kad S.Obelevičius, 
deklaruodamas kovą su korupci-
ja, savotiškai smaginasi, ezopine 
kalba erzindamas merą. Bet, 
matyt, nėra čia jokios ironijos, 
viskas čia rimta. Mat ir pats ko-
rupcija įtariamas meras K.Tubis 
rinkiminėje programoje rašo  
,,Korupcijai – ne“.

Nuo šiol aš turiu visišką teisę 
skelbtis kovotoju su rūkaliais 
ir alaus mėgėjais. Tokią mano 
savirealizacijos formą stiprina 
ir liberalų kandidatas į Anykščių 
merus Lukas Pakeltis.

Liberalų kandidatų į rajono 
Tarybą sąraše yra du partijos 
kandidato į merus dėdės ir viena 

teta. Liberalė Veneta Veršulytė 
į Tarybą eina kartu su tėčiu, o 
Smalskų šeimai partijos sąraše 
atstovauja trys asmenys. Užtat 
L.Pakeltis ir liberalai žada, kad 
savivaldybės administracijos 
darbuotojų pagal giminystės 
ryšius tai jau tikrai nesirinks. 
Na, žinoma, na, aišku... 

Kitas L.Pakelčio pažadas - 
,,netaškyti pinigų beverčiams 
lauko ekranams“. Šitą pažadą 
L.Pakeltis įgyvendins. Neabejo-
ju. Vienas ekranas Anykščiuose 
jau yra, kur tu kitą milžinišką 
ekraną tokiam mažam miestelyje 
bepastatysi... Vietos nebėr!

K.Tubis žada per kadenciją 
pastatyti ne mažiau kaip keturis 
naujus turizmo objektus. Kanjo-
ną, upę ir du kalnus? Nusišne-
ku? Aišku... O kaip apibrėšime 
turistinio objekto sąvoką? Me-
dinis ,,baibokas“ miesto parke 
- objektas ar ne objektas? 

Labai patiko ,,darbiečio“ 
Vaidučio Zlatkaus nuoširdumas: 
,,Mane palaiko šeima, artimieji, 
draugai, kolegos ir bedražy-
giai“. Kitaip tariant, politikas 
išvardijo savo rinkėjus - žmona, 
giminės, partiečiai... 

V.Zlatkus žada ,,didelį dėmesį 

skirti žemės ūkio ir gyvulinin-
kystės plėtrai bei vystymuisi, 
ūkininkų problemų sprendimui“. 
Suprantu, kad šitaip jis vals-
tiečių (ir ,,valstiečių“) balsus 
renka, bet būsimo mero galimy-
bėmis abejoju. Ūkininkų plėtra 
ir traukimasis šiaip jau seniai 
pono Dievo ir europinių išmokų 
valioje...

Labai patiko D.Vaigino pro-
graminė nuostata: ,,Atsižvelg-
damas į ekspertų, mokslininkų 
bei vietinių gyventojų nuomonę, 
inicijuosiu panaikinti ,,Švento-
sios“ miesto užtvanką, siekiant 
teigiamo aplinkosauginio 
poveikio.“  Jau vien kabutės ant 
Šventosios įdomiai atrodo... Su-
prask  - Šventoji čia vartojama 
perkeltine prasme? O sakinio 
konstrukcija panaši į pažodinį 
vertimą iš senosios slavų kalbos. 
Kita vertus, p.Dali, jei norite 
apie užtvanką pasikalbėti su 
mokslininkais, tai ir pasikal-
bėkite, kam rinkėjus gąsdinti 
būsimais pokalbiais?  

Džiugina D.Vaigino paža-
das nestatyti medinės pilies. 
,,Sieksiu atkurti pirminį Vorutos 
piliakalnio vaizdą“, - programo-
je rašo kandidatas. Tiesa, nesu 

garantuotas, kad teisingai for-
muluotę supratau. Ar pirminis 
D.Vaigino suvokiamas vaizdas 
yra tas pirmas vaizdas, kurį jis 
pats pamatė, ar tas, kuris buvo 
matomas XIII amžiuje, taigi - su 
medine pilimi?

Socialdemokratų kandidatas į 
merus Dainius Žiogelis pateikė 
tobulą programą - nėra prie ko 
prisikabinti. Taip apie nieką, 
kad visai apie nieką. ,,Mano 
tikslas - maksimaliai panaudoti 
savivaldos galimybes pažangiai 
rajono raidai užtikrinti, įgy-
vendinti svarbiausius gyventojų 
lūkesčius“, - žada D.Žiogelis.  
Skaitydamas suprantu, kad 
D.Žiogelis man žada greide-
riuoti Kušlių kaimo keliuką ir 
kartais išvežti šiukšles. Lūkesčių 
aš turiu daugiau, daug daugiau, 
nepalyginamai daugiau, bet 
,,savivaldybės galimybės pa-
žangiai rajono raidai“ su kitais 
mano lūkesčiais nekoreliuoja. 
Atsiprašant...

Kandidatų programose yra 
ne tik pažadų, yra ir grasinimų: 
,,mero automobilis taps mero 
kabinetu“, - gąsdina L.Pakeltis. 
Kuo tada bus paverstas mero 
kabinetas?

Kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį

Savivaldybių 
skaidrumas 
priklauso tik nuo 
merų

Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirmininkas 
V.Bakas ,,Anykštai“ sakė, jog li-
kus dviem savaitėms iki K.Tubio 
sulaikymo lankėsi pas Anykščių 
rajono merą, tačiau net tada ne-
žinojo, kad prieš šį politiką STT  
renkanti medžiagą. 

- Po to, kai Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnai sulaikė ko-
rupciją įtariamą  Anykščių rajono 
merą  Kęstutį Tubį ir jam buvo 
pareikšti įtarimai, meras taiko 
gynybinę taktiką, neva prieš jį su-
rengta politinių konkurentų pro-
vokacija.  Ar Lietuvoje taip lengva 
ir paprasta rengti provokacijas? 
Kažkas kažkam nurodo kažką 
,,sudeginti“ - ir štai jau žmogus 
tampomas be priežasties? 

- Gal ponas meras remiasi savo 
patirtimi. Jis buvęs teisėsaugininkas, 
gal jo laikais taip ir buvo... Dabartinė 
teisėsauga šiandien visiškai depoliti-
zuota. Pažiūrėkit vien, kokia  STT 
vadovo ar policijos vadovo skyrimo 
tvarka. Kiek pareigūnų tame procese 
dalyvauja: Prezidentė, Seimas, Vy-
riausybė. Būdamas Seimo naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininku susitikau su tuo pačiu 
STT vadovu ir jam pasakiau: aš ne-
noriu žinoti informacijos apie jūsų 
sulaikymus, planuojamas operacijas, 
nes tai yra informacijos nutekėjimo 
rizika. Mums svarbu susitarti dėl 
rezultato, svarbu, kad korupcijos ly-
gis Lietuvoje mažėtų. Ir taškas. Kad 
nebūtų nei lygių, nei lygesnių, kad 
nebūtų ,,stogų“, nebūtų žmonių, ku-
rie jaustųsi lygesni ar kažkaip globo-
jami. Kokių priemonių reikia? 2017 
metais ir su STT, ir su žvalgybos tar-
nybomis dėl darbo principų susitarė-
me, priėmėme rimtų įstatymų patai-

(Atkelta iš 1 psl.) sų, kurios leistų žvalgyboms veikti ir 
atremti dabartinius iššūkius. 

Man tokie pareiškimai (Kaip 
K.Tubio -aut.past.) nesuprantami. 
Aš pats lankiausi pas jį prieš dvi sa-
vaites iki tų įvykių ir tikrai nežinojau 
apie jokias operacijas, nors esu ko-
miteto, kuris atlieka STT parlamen-
tinę kontrolę, pirmininkas. Manau, 
kad vienas iš Lietuvos pasiekimų 
yra tai, kad teisėsauga yra depoliti-
zuota. Tik problema, kad vis dar ga-
jus nebaudžiamumas, kad teismuose 
nepriimami nuosprendžiai, kurie at-
grasytų žmones, kurie padarė korup-
cines veikas, nuo tokių nusikaltimų. 
Nuosprendžiai yra labai švelnūs. Bet 
teisėsauga galime pasitikėti ir būti ti-
kri, kad politikai į jų veiklą nesikiša. 

- Galbūt Jūs kažko nežinojote?  
Gal ne ,,valstiečiai“, o liberalai ar 
konservatoriai valdo STT? Gal čia 
jų politinis užsakymas? 

- Kliedesiai. Kaip gali partijos 
kontroliuoti Specialiųjų tyrimų 
tarnybą? Na, prisiminkit tą pačią 
liberalų partijos istoriją prieš porą 
metų... Dėl STT veiksmų šiandien 
tos partijos vadovai mina teismų 
slenksčius. Ta pati  Darbo partija. 
Ir kitos partijos... Imuniteto nėra 
niekam, piktnaudžiaujančiam savo 
įgaliojimais. Tarnyboms yra suteik-
ti visi įrankiai, kad jiems nereikėtų 
klausti, ar mums kažkam kelti bylą, 
ar nekelti. Ir prokuratūra, kuri kon-
troliuoja tyrimus, yra visiškai ne-
priklausoma institucija. Taip pat  ir  
STT, ir policija, ir VSD. Parlamentas 
gali tik nustatyti arba rekomenduoti 
šioms tarnyboms prioritetus ir už-
tikrinti tinkamą finansavimą, kad 
žmonės nebėgtų iš tų tarnybų, kad 
būtų galima prisikviesti kvalifikuo-
tus pareigūnus. Su STT dabar orien-
tuojamės į analitinę žvalgybą, o ne į 
,,kaukių balius“, į tarnybą, kuri dirba 
smegenimis, identifikuoja labiausiai 
pažeidžiamas sritis, kuriose labiau-
siai pasireiškia korupcija. Ir toms 
labiausiai pažeidžiamoms sritims 
skiria savo pajėgumus. Savivalda -  
viena iš labiausiai pažedžiamų. Kai 
kuriose savivaldybėse labai aukštas 
nepotizmo lygis, savų protegavimas. 

Viešųjų pirkimų konkursuose trūks-
ta skaidrumo. Žinau, kad žmonės, 
stambiųjų įmonių verslininkai, eina 
į savivaldybių Tarybas tik tam, kad 
vėliau, kai bus išrinkti, jų įmonės 
galėtų gauti savivaldybės užsakymų. 
Vietinės kontrolės komisijos vis dar 
yra silpnokos. Aišku, jog savival-
dybių skaidrumas priklauso tik nuo 
miesto, rajono vadovo, kiek jis pats 
yra užsiangažavęs užtikrinti skaidru-
mą. Deja, pamatuoti tą skaidrumą 
yra sunku.

- O Jūs negalėtumėte kažkaip 
pagelbėti Anykščių merui? Juk 
esate Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto, kuriam 
atskaitingas STT pirmininkas, 
vadovas.  Stereotipiškai mąstoma, 
kad visi valdininkai daugiau ar 
mažiau yra vagys, bet vieniems tai 
daryti leidžiama, o kitiems -  kaž-
kodėl ne...

- Reaguočiau tik tuo atveju, jeigu 
gaučiau signalų, kad pareigūnams 
daromas spaudimas. Parlamentas ti-
krai turi įrankių į tai sureaguoti. Vie-
na iš formų - parlamentiniai tyrimai, 
kuriuos aš jau esu padaręs, kai paiš-
kėjo, kad daugybė institucijų patyrė 
spaudimą arba buvo naudojamos 
siauros žmonių grupės turtėjimui. 
Tada, kai parlamentas įsikiša, visuo-
menė girdi. Vieninteliu atveju galė-
čiau reaguoti, jeigu gaučiau žinių iš 
vadovo (STT - aut.past.) arba iš pro-
kuratūros ar iš kitų šaltinių, kad yra 
daromas spaudimas, kad pareigūnai 
persekiojami. Pavyzdžiui, tai aš pa-
dariau VSD vadovo atveju, kada 
MG Baltic savininkai pradėjo teisinį 
jo, kaip asmens, persekiojimą,   pra-
dėjo kelti didžiulius ieškinius. Tada 
registravau įstatymo pataisą, kad 
pareigūnų, kurie yra persekiojami 
dėl savo veiklos, teisinės pagalbos 
išlaidas galėtų atlyginti valstybė. 
Mūsų tikslas - užtikrinti teisėsaugos 
nepriklausomumą. Kita vertus, pa-
daryti taip, kad niekam nebūtų jokių 
privilegijų, nepriklausomai nuo par-
tijos,  ar ji yra valdančioji, ar ji yra 
opozicijoje, ar yra kažkokių kitų ry-
šių. Kad niekas nebūtų apsaugotas, 
kad neturėtų imuniteto nuo nusikal-

timų, nuo piknaudžiavimo savo ga-
limybėmis, savo valdžia. Aš manau, 
kad mes tai įrodėme. Informaciją 
apie tą MG Baltic savininkų ar kitų 
įmonių grupių veiklą, ryšius, mes 
žinojome nuo gruodžio mėnesio, o 
visuomenė sužinojo tik gegužę. Jei 
mes būtume norėję  tartis ar kažką 
dengti tai, kaip ankstesniais laikais, 
- visuomenė apie tai nieko nežino-
tų. Bet šitas parlamentinis tyrimas 
ir buvo skirtas tam, kad visuomenė 
žinotų, kas vyksta,  kokie santykiai 
mezgasi tarp politikų, specialiųjų 
tarnybų, kontroliuojančiųjų tarnybų, 
tarp verslo grupių, kurios neskaidriai 
daro verslą arba pelnosi visų mūsų 
sąskaita. Už tai dabar gauname atsa-
ką - vyksta gal dešimt teisinių proce-
sų, teismų, kuriuos pradėjo ta grupė. 
Tiesą sakant, manau, kad  bet kokio 
politiko neteisėtas kišimasis į specia-
liųjų tyrimų veiklą šiandien baigtųsi 
jo apkalta.     

Liūdna komiteto 
videoklipe matyti 
pažįstamus 
veidus

Rasa Juknevičienė Seime yra 
atstovavusi Anykščių kraštui. 

Mūsų apygardoje į Seimą rinkta 
politikė neblogai pažįsta anykš-
tėnus. Ji ,,Anykštai“ sakė, kad 
ją stulbina ne tik K.Tubio gyny-
binė pozicija, bet ir jo komiteto 
narių laikysena.

- Ar turi politiniai konkuren-
tai galimybių surengti tokio po-
būdžio provokacijas?

- Dirbu Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitete, 
mūsų komitetas atlieka parlamen-
tinę STT kontrolę. Mačiau visą 
STT vystymosi etapą. Kažkada 
galėjo būti tokių dalykų, bet dabar 
tikrai atmetu tokias insinuacijas. 
Tikrai pasitikėti STT galima. Jei-
gu Anykščių meras taip kalba, tai 
galbūt, kai jisai dirbo teisėsaugos 
organuose, politikai ir naudojosi 
teisėsauga. Man keista, kad as-
muo, pats dirbęs teisėsaugininku, 
taip kalba. Politikai taip neturė-
tų elgtis: tai pasitikėjimo teisine 
valstybe pamatų daužymas. Man 
labai liūdna dėl tokios laikyse-
nos. Panašią laikyseną matome ir 
Panevežyje. Dar liūdniau, kai aš 
pamačiau videoklipą, jo komiteto 
sukurtą, kur mačiau labai garbin-
gus žmones, inteligentus, moky-
tojus, kurie nemato nieko bloga, 
kad korupcija įariamas žmogus 
toliau kandidatuoja į merus. Ma-
nau, turėtų palaukti tokie žmonės, 
o į politiką sugrįžti tada, kai jau 
esi įrodęs savo tiesą.

- Minėjote Panevėžio mero 
atvejį. Išeina, jog ieškoti pro-
vokatorių - tradicinė įtariamų 
merų gynybinė pozicija?

- Taip. Bet K.Tubio atvejis iš-
skirtinis, nes jis pats yra atėjęs 
iš teisėsaugos. Jo elgesys tiesiog 
stulbinamas. Taip griaunamas bet 
koks pasitikėjimas teisine valsty-
be. Kiekvienu atveju gali tą patį 
sakyti. Teisėjų dabar atvejis. Tai 
taip pat kažkokių oponentų dar-
bas? Visi taip gali sakyti, bet juk 
yra teismas, yra kitos priemonės, 
kuriomis gali įrodyti... Bet gal jis 
pats naudojo tokius metodus, jei-
gu šitaip drąsiai kalba. 

Rasa Juknevičienė dėsto, kad 
K.Tubio gynybinė pozicija 
griauna pasitikėjimo valstybe 
pamatus. 
BNS (Juliaus KALINSKO nuotr.)
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Lukas PAKELTIS, Lietuvos 
Liberalų sąjūdis, šios partijos 
narys, 33 metai:

1.Atsakomybė, laisvė, nuoširdu-
mas. 

2.Tai reiškia tvirtą  savo vertybių 
gynimą net tada, kai visi aplinkui 
nusisuka ar nepritaria. Tai reiškia 

Kandidatai į Anykščių merus – atviri, 
darbštūs, dievobaimingi

(Atkelta iš 1 psl.)

Kęstutis TUBIS, visuomeninio 
komiteto „Anykščių krašto la-
bui“ vadovas, 58 metai:

1. Šeima, sveikata, sėkmė.
2. Drąsa nebijoti daryti to, kas 

nauja, nežinoma, ir tai, kas būtina. 
Išsakyti tiesą ir savo nuomonę bet 
kokiu atveju.

3. Mūsų kultūroje konkurencija 
yra labai paplitęs būdas kompen-
suoti baimę, pasirodyti nieko ver-
tam. Paradoksalu, tačiau būgštavi-
mai dėl savo sugebėjimų visiškai 
nepriklauso nuo to, kaip žmogui 
sekasi realiame gyvenime. Manau, 
konkurencija visiems naudinga, 
verčianti žengti į priekį ir kartais 
perlipti per savo principus norint 
kažko pasiekti. Aš asmeniškai į 
konkurenciją žvelgiu su šypsena, 
nes tai galimybė įvertinti save, savo 
pranašumus konkurento atžvilgiu.

4. Aš esu atviras ne tik sau, bet 
ir visiems kitiems. Laikiausi prin-

Dalis VAIGINAS, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos kan-
didatas, nepartinis, 66 metai:

1. Atsakomybė, lyderystė, sąži-
ningumas (žmogiškumas).

2. Aš manau, kad drąsa, tai ly-
derystės pagrindas, o būti drąsiam 
man reiškia būti laisvam, nebijoti 
priimti spendimų ir žinoti, kad už 
juos reikės prisiimti atsakomybę. 
Drąsa atveda į sprendimus, tik drą-
sus žmogus imasi idėjų įgyvendini-
mo, o nauji, iniciatyvūs sprendimai 
gilina žinojimą, pažinimą, skatina 
plėtrą. 

Būti drąsiam – tai nebijoti pasa-
kyti tiesą. Drąsus žmogus paprastai 
nebijo kliūčių savo kelyje, jis suge-
bės susidoroti su visais iškilusiais 
sunkumais ir neiškels rankų, susi-
klosčius kad ir kebliausiai situaci-
jai.

3. Visada stengiuosi reaguoti tei-
giamai, nes konkurencija skatina ju-
dėjimą pirmyn, didesnį žinojimą ir 
kt. teigiamus pokyčius. Gebėjimas 
parodyti konkurencinę dvasią pade-
da siekiant numatytų tikslų. Tokiu 
būdo bruožu pasižymintis žmogus 
visada turės motyvaciją, kuri taps 
varomąja jėga žengiant į priekį bet 
kurioje veiklos srityje.

4. Manau, kad taip, bent jau sten-
giuosi. Mūsų profesijos žmonės pri-
valo būti atviri, nes ligoniui pasakyti 
tik dalies diagnozės mes negalime. 
Iš vaikystės „atsinešiau“ šį bruožą, 
mano tėvai skatino būti atvirą tiek 
sau, tiek aplinkiniams. 

Yra pasitaikę pameluoti, bet tai 
buvo seniai. Manykime, kad tam 
jau sukako senaties terminas.  

5. Gyvenime visos nuomonės tei-
singos, jeigu įrodomos. 

Vaidutis ZLATKUS, Darbo 
partija, šios partijos narys, 50 
metų:

1. Šeima, atvirumas, ištikimybė.
2. Sakyti tiesą žmonėms, nors ji ir 

nemaloni, bet tai yra tiesa. Atsakyti 
žmogui „ne“, o ne „vynioti žodžius 
į vatą“.

3. Tai vienas iš stimulų žmogui 
tobulėti ir siekti savo tikslų, galimy-
bė įrodyti savo gebėjimus. Svarbu, 
kad konkurencija būtų korektiška ir 
naudinga siekiant tikslo.

4. Esu atviras tiek, kiek manau, 
kad reikia, ir tai nepaliečia kitų 
žmonių gyvenimo, o melo kojos 
trumpos, todėl stengiuosi to išveng-
ti.

5. Tiesa yra tiesa, o tarp draugų 
reikia rasti tikrus draugus, kuriais 
gali remtis ir pasitikėti.

6. Stengiuosi to neparodyti ir ne-
nukreipti savo neigiamų emocijų 
kitų atžvilgiu. Negalima dirbti ir 
bendrauti vadovaujantis jomis, nes 
tai atneša tik neigiamus rezultatus.

7. Per didelis pasitikėjimas kitais 
žmonėmis, kuriuos mažai pažįstu.

8. Pagal žmogaus sugebėjimus ir 
kompetencijas dirbti ir bendradar-
biauti komandoje, parodant realius 
rezultatus, nežiūrint jo politinių pa-
žiūrų.

9. Suformuoti brandžią, sugeban-
čią dirbti komandą, prisistatyti rajo-
no žmonėms ir bendruomenėms, gi-
liau susipažinti su jų problemomis, 
išsakyti savo tikslus ir siekius.

10. Valdas Adamkus, dėl jo diplo-
matiškų sugebėjimų ir itin aktyvaus 
atstovavimo Lietuvai.

11. Juozo Baltušio „Su kuo val-
gyta druska“. Skaičiau tikrai dau-
giau nei du kartus.

12. „Už“, nes tai atveria žmogui 
daugiau galimybių.

Dainius ŽIOGELIS, Lietuvos 
Socialdemokratų partija, šios par-
tijos narys, 44 metai:

1. Tikiu ir vertinu vyrišką garbės 
žodį, nemėgstu melagių ir tinginių. 
Manau, kad visos gyvenimui rei-
kalingos vertybės yra užrašytos de-
šimtyje Dievo įsakymų, jei pasaulis 
jų laikytųsi, jokio kitokio teisinio 
reglamentavimo nereikėtų.

2. Drąsu yra siekti užsibrėžto 
tikslo ir įgyvendinti idėjas ir norus, 
bet dar drąsiau -  visada pripažinti 
klaidas, kad ir kokios nemalonios ir 
skaudžios jos bebūtų.

3. Manau, kad sveika konkurenci-
ja yra vienas iš demokratijos princi-
pų. Demokratija žaviuosi ir nematau 
kitos geresnės valstybės valdymo 
formos.

4. Esu gal net per daug atviras, 
kartais pasakau daugiau negu reikė-
tų. Vaikiško melo tėvams tikrai buvo. 
Džiaugiuosi, kad nereikia meluoti 
šeimai, aplinkiniams ar teisėsaugai.

5. Nors yra sakoma, kad pasaulyje 
tiesa yra, bet tik kvailiai jos ieško, 
bet aš vis tiek tiesa ir teisybe tikiu ir 
ne vienam esu padėjęs ją surasti.

6. Vienuose mokymuose mokė, 
kad reikia atsisukti į langą, žiūrėti į 
tolį, septynis kartus giliai įkvėpti ir 
tik tada priimti sprendimus, tai tikrai 
padeda.

7. Esu karštoko būdo, emocingai 
ginu įsitikinimus ir savo nuomonę. 
Trūkumas rinkimams – negaliu me-
luoti ir žadėti to, ko negaliu padary-
ti.

8. Tai nebus partiniai, draugysčių 
ar giminysčių principai. Į rinkimus 
einame nepasidaliję jokių postų ar 
prižadėję juos kam nors. Esu visuo-
meniškas, įvairių visuomeninių or-
ganizacijų narys, gana ilgai dirbantis 
Anykščiuose ir pažįstantis platų ratą 
žmonių, pasitikiu profesionalais, tad 
iš visų pretendentų kviesiuosi ge-
riausius.

9. Prieš keturiolika metų tapau 
Anykščių maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininku, pirmas darbas 
buvo suvienyti kolektyvą, kad dar-
buotojai pradėtų tarpusavyje svei-
kintis, nebijotų iniciatyvų, atvirai 
reikštų savo nuomonę ir tarnautų 
gyventojų interesams. 

Nuo to reikėtų pradėti ir savival-
dybėje, visus suvienyti kryptingam 
darbui ir tikslų siekimui, trūkstamos 
komandos paieškoms. Darbuotojus 
vertinu pagal profesionalumą ir pa-
siektus rezultatus, kažkokio išskirti-
numo visuomeninėms ar politinėms 
pažiūroms niekada netaikiau ir ne-
taikysiu.

10. Kaip Lietuvos kūrėjas, sa-
vivaldybininkas, politikas, mano 
kraštietis, Vasario 16 - tosios akto 
Signataras Steponas Kairys, kaip 
moralinis autoritetas visuomenei – 
Tėvas Stanislovas.

11. Balio Sruogos „Dievų mišką“.
12. Tik „už“.

Sigutis OBELEVIČIUS, Tėvy-
nės sąjungos – Lietuvos krikščio-
nių demokratų partija, šios parti-
jos narys, 59 metai:

1. Darbštumas, tolerancija, humoro 
jausmas.

2. Aš nesu kažkoks super drąsus 
supermenas. Būti drąsiam man reiš-
kia nebijoti iššūkių, siekti tikslų, ne-
paisant išorės pasipriešinimo.

3. Filosofiškai. Konkurencija - pa-
žangos variklis, jeigu nori būti geriau-
sias, konkurencija stumia stengtis, 
tobulėti. 

4. Apie tai sprendžia kiti žmonės, 
man regis, kad esu atviras. Tikrai taip, 
nuo pat vaikystės, kaip ir kiekvienas 
sveiko proto vaikas, žmogus. Jeigu 
žmogus sako, kad jis niekada nėra 
melavęs, jis akiplėšiškai meluoja. 

5. Aristotelis buvo protingas filoso-
fas. Bet, manau, jis neteisus, nes tiesa 
– reliatyvi sąvoka, kas vienam yra ne-
nuginčijama tiesa, kitam gali atrodyti 
visiška nesąmonė, o tikri draugai – di-
džiulė vertybė, duota gyvenimo.

6. Nesu labai emocionalus, todėl 
galiu tvardytis nerėkaudamas, ne-
daužydamas kumščiu į stalą, užtenka 
mintyse nusikeikti, o vakare išmaukti 
bokalą alaus...

7. „Minkštumas“, man sunku bar-
tis, sunku žmogų bausti...

8. Profesionalumas – pirmiausia, 
toliau -  pasitikėjimas žmogumi, pa-
tirtis, tinkamos charakterio savybės.

9. Priesaika. Toliau -  komandos 
formavimas. Paieška turto vystytojų 
dėl daugiabučio statybos, „globalių 
Anykščių“ projekto įsukimas, fondo 
nemokamam senjorų dantų proteza-
vimui steigimas ir t.t.

10. Stasys Lozoraitis, prof. Česlo-
vas Kudaba, prof. Elena Šapokienė, 
prof. Vytautas Landsbergis.

11. Tado Ivanausko „Lietuvos 
paukščiai“.

12. Labai nevienareikšmiškas ver-
tinimas, nes dviguba pilietybė turi ir 
pliusų, ir pavojų (pvz. Visagino, Vil-
nijos gyventojai), nesu apsisprendęs, 
bet labiau linkstu į „už“.

tikrą, o ne apsimestinę galimybę 
būti savimi. 

3.Ilgainiui į konkurenciją rea-
guoju kaip į galimybę tobulėti. Su-
sidūręs su konkurencija, iš pradžių 
natūraliai ja niekas nesidžiaugia, 
tačiau protingi žmones ja pasinau-
doja tam, kad patys taptų stipresni ir 
aplinkinius darytų stipresnius.  

4. Manau, kad esu neabejotinai 
atviras, visų pirma -  sau. Tik būda-
mas atviras sau, gali būti atviras ir 
kitiems. Tik atvirumas sau leidžia 
žmogui pripažinti klaidas, iš jų pa-
simokyti ir tobulėti. 

5. Labai teisingas ir, deja, nū-
dienos visuomenėje vis sunkiau 
įgyvendinamas posakis. Žmonės 
dažnai žino tiesą, tačiau dėl vieno-
kių ar kitokių priežasčių stengiasi ją 
ignoruoti. 

6. Reakcijos atidėjimu. Stengiuo-
si susierzinęs spontaniškai neprii-
minėti sprendimų ir nedaryti išvadų. 
Ta pati situacija po keleto valandų 
gali atrodyti jau visai kitaip. 

7. Ko gero, per didelį atlaidumą. 
Buvo atvejų, kai politikoje pernelyg 
lengvai atleidau už klaidas, o pasi-
rodė, kad be reikalo – jokio nuošir-
dumo nebuvo nė iš tolo. Gerai tai, 
kad tokias pamokas išmokstu.

8. Principingumu vertybėms, pa-
žadams ir Anykščių perspektyvai. 
Esu atvirai deklaravęs ir ne kartą 
asmeniškai įrodęs, kad postai mane 
mažiausiai domina. 

9. Sutelkti nepaprastai susiskal-
džiusius žmones bendram darbui. 
Kviesiu visus pakilti virš „myliu/
nemyliu“ situacijos ir susitarti dėl 
Anykščių.

10. Neabejotinas autoritetas ir 
pavyzdys yra amžiną atilsį tėveliai. 
Turiu iššūkį nugyventi gyvenimą ne 
mažiau garbingai nei jie. 

11. Paauglystėje gal kokius tris 
kartus skaičiau „Grafą Montekris-
tą“. 

12. „už“.

cipo, kad betarpiškas bendravimas 
ir atvirumas yra raktas į pasitikėji-
mą. Vaikystėje, manau, visi vienaip 
ar kitaip esam pamelavę, tačiau tai 
buvo tik vaikystėje. Suaugusiųjų 
melo kojos trumpos.

5. Geras posakis.
6. Manau, ilgametis darbas po-

licijoje „užgrūdino“ mąstyti šal-
tai įvairiose situacijose ir užgožti 
emocijas, kurios yra žalingos. Su 
pykčiu ar susierzinimu susiduriame 
visi be išimčių, tačiau suvaldyti jas 
sekasi ne visiems. Emocijos prie 
gerų sprendimų nepriveda, tad kie-
kvienoje situacijoje bandau priimti 
sprendimus nesivadovaudamas 
emocijomis.

7. Perfekcionizmas.
8. Kompetencija ir pasiryžimu 

dirbti Anykščių labui.
9. Padėkoti rinkėjams ir tęsti dar-

bus.
10. Tėvai, Jonas Kadžionis, Pe-

tras Liubartas.
11. Knygas skaitau vieną kartą. 

Įdomias vietas pasižymiu, vėliau 
jas peržiūriu.

12. Esu „už“ dvigubą pilietybę.

6. Paprasčiausias būdas išlieti 
emocijas - tai tiesiog išsakyti tai, 
ką tuo metu jauti, kalbėti apie emo-
cijas, kurias išgyveni arba stengtis 
„išmesti“ iš galvos neigiamas min-
tis, kurios ir sukelia neigiamus jaus-
mus. Mano gyvenimiška patirtis 
man leidžia nesunkiai jas suvaldyti, 
kad kiti nebūtų paveikti neigiamos 
emocijos.

7. Darboholizmas.
8. Kompetencija, patirtimi, asme-

ninėmis savybėmis.
9. Padėkoti visiems anykštėnams, 

kurie atėjo į rinkimines apylinkes, 
tiems, kurie balsavo ir neliko abe-
jingi, nes mes visi kuriame Anykš-
čių gerovę.   

10. Romos vyskupas ir Romos 
Katalikų Bažnyčios vadovas popie-
žius Pranciškus.

11. Džordžo Orvelo „Gyvu-
lių ūkis“ bei Frederick M. Azar, 
S. Terry Canale, James H. Beaty 
„Campbell's Operative Orthopae-
dics“.

12. „Už“.



  

2019 m. vasario 23 d.RINKIMAI

Rubrika 

Už tai, kad žmonės jaustųsi savo krašto šeimininkais!

Dalyvauti politikoje apsispren-
džiau todėl, kad nebesinori būti tik 
pasyvia stebėtoja. Esu tikra, kad tik 
aktyvia veikla įmanoma išsakyti ir 
ginti savo nuomonę, konkrečiais 
veiksmais siekti teigiamų pokyčių 
tiek savuosiuose Anykščiuose, tiek 
visoje valstybėje. 

Ir nors esu kilusi iš žemaitiško 
krašto, tačiau taip susiklostė aplin-

kybės, kad Anykščiai tapo mano 
namais. Greit bus 30 metų, kai gy-
venu ir dirbu čia, todėl drąsiai ga-
liu teigti, kad anykštėnų problemos 
man yra gerai žinomos. Labai gerai 
žinomos ir atskiros kiekvieno žmo-
gaus, ir bendruomeniškos visų pro-
blemos. Šešiolika pastarųjų metų 
dirbau su žmonėmis, su bendruo-
menėmis, su įvairiausių institucijų 

specialistais. Aktyviai dalyvavau 
viso Anykščių rajono gyvenime. 
Žinau, kuo gyvena mūsų žmonės.

Visada siekiau aktyvios ben-
druomenės, pati rašiau ir padėjau 
daug kam parašyti aibę projektų. 
Juos rašydama identifikavau pro-
blemas: projektas tam ir rašomas, 
kad būtų išspęsta viena ar kita 
problema. Stengiausi išklausyti, 
tiek bendruomenių atstovus, tiek 
pavienius asmenis, įsigilinti ir su-
rasti patį tinkamiausią problemos 
sprendimo būdą.

Visus projektus prisimenu su 
džiaugsmu, tiek mažus, tiek di-
delius. Smagu prisiminti amatų 
centro įkūrimą, trijų krepšinio 
aikštelių įrengimo ir kt. projek-
tus.

Didžiuojuosi vienu iš svarbiau-
sių savo ir architektės Daivos 
Gasiūnienės inicijuotų projek-
tų - „Anykščių menų inkubato-
rius – menų studija“. Anykštėnai 
puikiai prisimena, kiek pradžioje 
buvo kritikos, kaip buvo vyk-
dytas projektas visai be jokio 
finansavimo, tik visuomeniniais 
pagrindais. Kaip rašėme projek-
tus Lietuvos Kultūros Tarybai 
Menų inkubatoriaus veiklai dar 
neegzistuojančiame name, kaip 
pristatinėjome savo sukurtą įsi-
vaizduojamą vizualizaciją LR 
Ūkio ministerijos ir LR Kultūros 
ministerijos specialiajai komisi-
jai, kaip sukomės įrodinėdamos, 
kad ir Anykščiai gali, ir Anykš-
čiai tinkami galėti ir t.t. 

Manau, kad be entuziazmo ar 
bendradarbiavimo nebūtume pa-
siekę to, ką pasiekėme.

Politika susidomėjau jau seniai, 
tačiau dabar, kai sūnus jau suau-
gęs, o anūkais rūpintis dar nerei-
kia, aktyviam darbui tinkamesnio 
nei dabar laiko neįsivaizduoju.

Be to, ir moterų politikių mūsų 
šalyje gerokai mažiau nei vyrų. 
Nemanau, kad vyrams ar moterims 
reikia siekti pranašumo vieniems 
prieš kitus. Tiesiog galvoju, galbūt 
mes - moterys - esam jautresnės, 
įžvalgesnės, matome tas pačias 
problemas ,,kitu kampu“. Vis dar 
vyraujanti visuomenės nuomonė, 
kad politikai atstovauti labiau dera 
vyrams, manęs visiškai netrikdo 
ir nėra čia jokios konkurencijos, o 
ypač šiais laikais. Nesiekiu įrodi-
nėti savo menamų pranašumų prieš 
kitus, tiesiog kasdieninėje veikloje 
stengiuosi atskleisti savo patirtį, 
gebėjimus ir nuolat juos tobulinti.

Esu įsitikinusi, kad ir rinkėjo 
apsisprendimą lemia kandidato 
išsilavinimas, asmeninės savybės, 
kompetencija vienoje ar kitoje sri-
tyje. Svarbu ne lytis, ne amžius, o 
kompetencija, asmeninės savybės, 
kurių gali turėti tiek vyrai, tiek 
moterys. Matau akivaizdžius dar-
bus, siekiant gražinti mūsų miestą 
ir rajoną, mažinti socialinę atskirtį, 
užtikrinti gyventojų gerovę. Savo 
politiniame kelyje stengsiuosi, kad 
mano pateikiamuose problemų 
sprendimuose atsispindėtų rajono 
gyventojų poreikiai.

Komandoje, su kuria einu į sa-
vivaldos rinkimus, išties skirtingos 
asmenybės, turinčios skirtingas 
profesijas ir gyvenimo patirtį vi-
suomeninėje ir politinėje veikloje, 
bet randančios bendrą sutarimą 
dėl daugelio problemų sprendimų 
kraštiečių gerovės labui. Čia ir yra 
pats didžiausias privalumas.

Geriems darbams daryti amžiaus 
ribų nėra. 

Dalis Vaiginas, manau, dar pa-
kovos už Anykščių išlikimą tarp 
Lietuvos lyderių, kaip kad visą 
gyvenimą siekė Anykščių ligoni-
nės aukštesnio lygmens, visuomet 

akcentuodamas kokybę. 
Mūsų komandos veiklos prio-

ritetai – atsakingas požiūris į sa-
vivaldybės biudžetą, jo lėšas nau-
dojant svarbiausiems gyventojų 
poreikiams tenkinti, savivaldybės 
nekilnojamojo turto valdymo už-
tikrinimas, įdiegiant modernius 
savivaldybės įmonių ir jų turto val-
dysenos modelius, infrastruktūros 
gerinimas. Vieši ir skaidrūs viešieji 
pirkimai, nenaudojamo savivaldy-
bės turto pardavimo aukcionai. Ir 
viskas vieša, skelbiama, tariamasi.

Labiausiai noriu matyti anykštė-
nus besišypsančius. O kada žmo-
nės šypsosi? Tada, kai viskas gerai 
sekasi ne tik darbe ar namuose, bet 
ir kai žmonės jaučiasi savo kraš-
to šeimininkais, kai su jais būna 
kalbama, kai visi esame darnoje. 
Kad čia gyventų, dirbtų ir ilsėtųsi 
žmonės, galvojantys ne tik kaip 
išgyventi, bet kuriantys dideles 
svajones. 

Daug kalbama apie bėdą Lie-
tuvoje, kad esame maža valstybė, 
kad maži pagal gyventojų skaičių. 
Galvočiau, kad mažus mus daro 
mažos ambicijos ir menkos sva-
jonės. Visi svajojame lyg apie tą 
patį, apie geresnę Lietuvą. O ją 
sukurti galime tik visi kartu.

Todėl kreipiuosi į Jus, mūsų 
rajono savivaldybės rinkėjai, tin-
kamai įvertinkite esamą padėtį, 
prisiminkite anksčiau nuveiktus ir 
užduotus į priekį darbus, lyg sapną 
pamirškime baisų norą supriešinti 
visus ar paversti visus nusikaltė-
liais, aktyviai dalyvaukime rin-
kimuose - balsuokite ir išrinkite 
politikus, norinčius pokyčių savi-
valdoje, teisingesnio, turtingesnio 
gyvenimo visiems žmonėms.

Juk Anykščiai – mūsų visų! 

Renata GUDONIENĖ

Apie Renatą Gudonienę:
Jolita KONTRIMAVIČIENĖ, 

Šlavėnų kaimo bendruomenės 
pirmininkė: 

,,Renata – žmogus, kupinas idė-
jų, sumani, darbšti, protinga. Aš ja 
pasitikiu. Tik R.Gudonienės dėka 
mes pateikėme daug projektų. Re-
natai dirbant Anykščių verslo in-
formacijos centre, visos bendruo-
menės buvo suvienytos, visi pas ją 
rinkdavomės. Dabar išsibarstėme. 
Tikiu ir pasitikiu R.Gudoniene, 
manau, ji savo darbais dar prisi-
dės prie mūsų - Anykščių miesto ir 
rajono -  gerovės , tikrai  padės ir 
mums, kaimo bendruomenėms."   Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 208 

Sąrašo Nr. 2

Renata Gudonienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše Nr 2 įrašyta 6-oje pozicijoje. R.Gudonienė - pirmoji ir 
vienintelė Anykščių verslo informacijos centro vadovė, įstaigai ji vadovavo beveik dvidešimt metų, nuo centro įkūrimo iki 
jo sunaikinimo. R.Gudonienė buvo Anykščių projektų ,,variklis“ - pradedant dideliais darbais, tokiais, kaip Anykščių menų 
inkubatoriaus statybų finansavimo paieškos, bei smulkiais, kaimų bendruomenėms skirtais projektais. Skaičiuojant pasta-
ruosius, sunku suskaičiuoti, prie kokio skaičiaus projektų ,,pridėta“ p.Renatos ranka. Ko gero, reikėtų skaičiuoti šimtais. 

Diana ŠERMUKŠNIENĖ, Nau-
jųjų Elmininkų bendruomenės 
pirmininkė: 

,,Labai geras, labai šiltas žmogus. 
Ypač daug padėjo bendruomenei, 
visada galėjome kreiptis pagalbos. 
Dirbant su projektais konsultavo, pa-
dėjo, buvo galima kreiptis ir darbo, ir 
ne darbo metu. Neaišku, problemos 
su tiekėjais - skambinu Renatai. Ji 
viską suderina. Mes pasakome min-

tį, ji mums tą mintį padeda įgyven-
dinti ir savų idėjų mums pateikdavo. 
Lauko treniruoklius R.Gudonienei 
padėjus turime, patalpas susitvarkė-
me, vilnos vėlimo, šilko užsiėmimus 
darėme. Iki šiol mes tebeturime tas 
veiklas. Jeigu ne Renata - mūsų gyve-
nimas būtų buvęs daug nuobodesnis. 
Mes juk daug ko nemokame, daug ko 
nesuprantame, neturime kontaktų. O 
ji visuomet pasirengusi padėti.“ 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2019 02 25

sekmadienis 2019 02 24

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. 
Narsus siuvėjas 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Kengūrų karalius 
12:55 Laukinė Šri Lankos gamta. 
Bekraščiai miškai 
13:50 Puaro N-7 Helovino va-
karėlis 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
21:30 Laisvės kaina. Disidentai. 
N-7
22:30 Denis Kolinsas 
00:15 Mane mylintys atvažiuos 
traukiniu N-14

06:30 “Tomas ir Džeris” (k) 

06:55 “Žvėrelių būrys” 
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 
07:45 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:15 Sinbadas. Septynių jūrų 
legenda 
10:45 Dzeusas ir Roksana 
12:45 Vyriški reikalai N-7
14:50 Akmenų viesulas N-7
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
Superfinalas. 
22:40 Komandosai N14
00:35 Vandens ieškotojas N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Mamyčių klubas” 
09:00 “Kulinarinis detektyvas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas” 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:30 “Svajonių sodai” 
11:30 “Elfai” 
13:05 “Išrinktasis. Blogio imperi-
jos iškilimas” N-7
15:05 “Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 

19:25 “TV3 orai”. 
19:30 “Mes nusipirkom zoologi-
jos sodą” N-7
22:00 “Transporteris. Visu grei-
čiu” N-14
23:55 “Tai reiškia karą” N-14
01:40 “Mes nusipirkom zoologi-
jos sodą” N-7 (kart.)

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas (k). 
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” (k) N-7
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi” N-7
12:50 “Gordono, Džino ir Fredo 
kulinarinės kelionės” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:10 “Vanity Fair. Visiškai slap-
tai” N-7
17:05 “Kas žudikas?” N-7
18:25 “Lemtingi skambučiai” N-7
19:30 Žandaras ir žandariukės 
N-7
21:30 “Antrininkas” N14
22:40 “Kortų namelis” N14
23:50 Ekstremalus greitis (k) 
N14
01:25 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė (k) N14

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu” 
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai” N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:20 “Būrėja” (k) 
10:55 “Akloji” (k) 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:25 “Merės Berės patiekalai” 
13:00 “Gaminame namie 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
23:05 Ponas Trumbo N14
01:30 Forestas Gampas (k) N-7

 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 
kolekcija.
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“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
16:00 Projektas Pi.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
19:30 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Skambina Andrej Gavrilov 
(fortepijonas, Rusija).
23:25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2019. Vytautas 
Landsbergis. Organizuoti tekstai. 
II.
00:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 15 s.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:28 “Upės ir žmonės” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Sekmadienis su Kauno 
Žalgiriu” 
11:00 “Įspūdingiausios atosto-
gų vietos” 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Upės ir žmonės” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 TIESIOGIAI LFF 
supertaurės rungtynės. 

Marijampolės “Sūduva” – 
Vilniaus “Žalgiris”.
17:00 TIESIOGIAI Lietuvos 
atvirasis 3×3 krepšinio čempi-
onatas.
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:50 “Iksmenai. Pradžia. 
Ernis” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė”. 
07.55 „Gluchariovas“ N-7
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Skinsiu raudoną rožę. 
12.00 „Vera. Tamsusis ange-
las” N-7.
14.00 „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 „Spąstai Pelenei“ N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Spąstai Pelenei“ N-7
21.00 „24/7”. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7
00.40 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina|” 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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
2 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 Premjera. Ponių rojus 
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios. 

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” 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” 
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 Baikeriai N14
00:50 “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 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-
nės. Lietuva - Italija”.
21:30 “TV3 vakaro žinios”. 
21:55 “TV3 orai”. 
22:00 “Jūrų pėstininkas” N-14
23:45 “Skubi pagalba” N-14
00:45 “Vaiduoklių ieškotojai” 
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
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7
11:10 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:35 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:45 “Nepataisomi” 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 Uola N14
23:45 Spąstai (k) N14
01:30 “Antrininkas” (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 
šeimininkės” (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
19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Terminalas N-7
23:35 “Karalienė Izabelė” N14
01:20 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Karalius žvejys N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:15 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:45 Grizis ir lemingai 
07:55 Džeronimas 3 
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
08:45 Skonio pasaka 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Šv. apaš-
talų Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika.
13:20 Vilniečiai. Augis Gucas. 
(kart.).
13:50 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
14:15 Dauntono abatija 2 N-7 
(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 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Seniai, labai seniai 
19:15 Tiesos pabaiga 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Dezertyrai N-14
23:05 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2019. Hans 
Ulrich-Treichel knygos 
„Pražuvėlis“ pristatymas.
23:50 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Šv. arkan-
gelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

 
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
09:30 “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
19:00 “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
23:00 “Velnio ranka” S
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ne spaudai. 
09.00 „24/7”. 
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
2 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 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. Ved. 
Vytautas Šerėnas.
23:00 12 beždžionių 2 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

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” 
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 Gaudynės Šanchajuje 
N14
00:25 “Judantis objektas” 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 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:55 “TV3 orai”. 
22:00 “Jūrų pėstininkas 2” 
N-14
23:55 “Skubi pagalba” N-14
00:55 “Vaiduoklių ieškotojai” 
N-14

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7
13:35 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7
15:45 “Nepataisomi” 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 Laisvės kirtis N14
22:55 Žandaras ir žandariukės 
(k) N-7
00:55 “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 
šeimininkės” (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
19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Bekas 7. Be kėslo N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudys-
tes VII. Nuodėmių irštva N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. (kart.).
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 Skonio pasaka 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
13:55 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
14:10 Tiesos pabaiga (kart.).
15:10 Skonio pasaka 
15:40 Grizis ir lemingai 

15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Žodžių dvikovos 
19:15 Pasikėsinimas į popiežių 
Joną Paulių II 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Antradienio detektyvas. 
Komisaras ir jūra N-14
23:00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2019. Noros 
Ikstenos romano „Motinos 
pienas“ pristatymas.
23:45 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bjauriausi darbai pa-
saulyje” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Virtuvė” (kart.) 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

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 “12 galimybių” 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 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ N-7
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 Adomo obuolys. N-7
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
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 poli-
cija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
2 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.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 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 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios. 

06:05 “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 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 Pagirios Tailande N14
00:30 “Judantis objektas” N-7
01:30 Gaudynės Šanchajuje 
(k) N14

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 “Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 TĘSINYS “Jūrų pėstinin-
kas. Užnugaris” N-14
23:50 “Skubi pagalba” (“9-1-1”). 
JAV, drama, veiksmo, trileris, 
2017. 1 sez. 10 s. N-14
00:45 “Vaiduoklių ieškotojai” 
N-14

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7
13:35 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7
15:45 “Nepataisomi” 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 Juodasis griaustinis N14
22:55 Laisvės kirtis (k) N14
00:45 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 

09:55 “Būrėja” 
10:30 “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 Viskas ore! N14
23:10 “Karalienė Izabelė” N14
00:55 Midsomerio žmogžudystės 
VI. Kruvina akvarelė N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis (kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.)
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:45 Skonio pasaka 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Pasikėsinimas į popiežių 

Joną Paulių II (kart.).
14:40 Skonio pasaka 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Dievo rankose 
19:15 Biomimikrija. Gamtos idėjų 
taikymas geometrijoje 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Nepalūžęs N-14
23:45 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2019. Susitikimas su 
rašytoju Hermanu Kochu.
00:30 DW naujienos rusų kalba.

 
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
13:30 “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 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14
22:50 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

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 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ N-7
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 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 
policija 5 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. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” 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” 
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 Pražūtingos gelmės 
N14
00:50 “Judantis objektas” N-7

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”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Ponas kūdikis” N-7

21:20 “Vienas šūvis. Dvi kul-
kos” N-14
23:45 “Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas” N-14
01:45 “Sielonešė” N-14 (kart.)

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7
13:35 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7
15:50 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 Betsafe–LKL. Nevėžis - 
Lietkabelis. 
21:00 Tylus įniršis N14
23:00 Juodasis griaustinis (k) 
N14
00:55 “Juodasis sąrašas” 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 
šeimininkės” (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
19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Provanso Ekse 
N14
23:00 “Karalienė Izabelė” N14
00:40 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Šiaudinė moteris 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Į sveikatą! (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Skonio pasaka 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
14:20 Biomimikrija. Gamtos 
idėjų taikymas geometrijoje 
(kart.)
15:10 Skonio pasaka 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 

(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas. Kelyje į Dievą 
19:15 Chaplinas Balyje 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Einantis Pilies gatve. 
22:05 Žalumose. 
22:35 Anapus čia ir dabar. 
23:20 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2019. Diskusija 
„Nauja knyga – sena fotogra-
fija“.
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.

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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “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 “12 galimybių 3. Padėtis 
be išeities” N-14
22:45 “Naša Raša” N-14
01:50 “Amerikietiška siaubo 
istorija” 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 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 Ne spaudai. 
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 2 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penkta-
dienis. Bastilijos diena N-14
00:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7 (kart.). 

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” 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 Ištroškę greičio N14
23:40 Tango ir Kešas N-7
01:35 Šėtonas manyje S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7 
(kart.)
06:55 “Simpsonai” N-7 (kart.)
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 “Žvėries pilvas” N-14
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
13:35 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:45 “Nepataisomi” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 NKL čempionatas. 
Jonavos “Sintek-Jonava” - 
Molėtų “Ežerūnas”. 
20:00 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7
22:00 Susišaudymas N14
23:45 Tylus įniršis (k) N14
01:40 “Juodasis sąrašas” 
N-7

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:40 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:05 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:35 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:05 “Žmogus-voras” 
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
19:00 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 “Vidurnakčio saulė” 
N14
23:20 Infiltruotas N14
01:40 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Kalėdų vaiduo-
kliai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. (kart.).
07:00 Projektas Pi. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai 
(kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Garsiau. (kart.).
08:45 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Chaplinas Balyje 
(kart.).
13:10 Europos lengvosios 
atletikos uždarųjų patalpų 
čempionatas. 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 

19:15 Šimtas reginių seno-
viniame mieste. Dėžučių 
gamyba iš kininės paulov-
nijos medienos. Akmeniniai 
žibintai 
19:39 Šimtas reginių senovi-
niame mieste. Norų išsipildy-
mas. Kalvio dirbtuvės 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Euromaxx. (kart.).
21:00 Europos lengvosios 
atletikos uždarųjų patalpų 
čempionatas. 
24:00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2019. 
Andriaus Tapino knygos 
„Prezidentas“ pristatymas.
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

 
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 “CSI kriminalistai” 
(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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7

20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Geležinis žmogus 2” 
N-7
00:40 “12 galimybių” N-14 
(kart.)

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Čempionai. 
07.30 Atliekų kultūra. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
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 „Bitininkas“ 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.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
06:55 Pinokis 
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Jeloustouno gamta. 
Ledinis paribys 
12:55 Užburianti Indonezija. 
Milžinų salos 
13:50 Džesika Flečer 6 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių 
duetų konkursas. 
23:00 Žodžiai ir vaizdai N-7
01:00 Bastilijos diena N-14 
(kart.). 

06:30 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Žvėrelių būrys” 
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 
07:45 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:15 “Riterių princesė Nela” 
08:40 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 

09:25 Pabėgimas iš Žemės 
planetos 
11:05 Dviese mes jėga 
13:05 Šaolinio futbolas N-7
14:55 Girtas meistras 2 N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Misija Katmandu. Nelės 
Ir Simono nuotykiai 
21:15 Paskutinis uošvių iš-
bandymas N-7
23:45 Seni laikai S
01:40 Ištroškę greičio (k) N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”. (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Būk sveikas!” N-7
11:00 “Keturkojis Kupidonas” 
N-7
12:55 “Mažylis mieste” N-7
14:40 “Simpsonai” N-7
15:15 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
17:00 “Raudonas kilimas”. 
17:30 “Namų idėja su IKEA” 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 

19:30 “Turtuolis vargšas” 
21:00 “Tyli naktis” N-14
23:10 “Stounas” N-14
01:15 “Vienas šūvis. Dvi kul-
kos” N-14 (kart.)

06:15 “Vaikai šėlsta” (k) 
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
09:00 Žiemos galiūnas. 2018 
m. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandi-
nės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” N-7
12:50 “Pragaro viešbutis” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
15:55 “Lemtingi skambučiai” 
N-7
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 Po saulėlydžio N-7
00:05 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė N14

06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” 
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:45 “Nekviesta meilė 4” 

15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena Dorn. 
Negailestingas N14
22:55 Džonas Q N-7
01:15 Infiltruotas (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Onutė Narbutaitė. 
Opera „Kornetas“. 
14:00 Bravo! 2 
15:15 Mokslo ekspresas. 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 
18:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
19:05 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Šv. apaš-
talų Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika. (kart.).
19:15 Vilniečiai. Audronė 
Girdzijauskaitė. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos lengvosios 
atletikos uždarųjų patalpų 

čempionatas. 
23:00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2019. Sigito 
Parulskio poezijos rinkinio 
„Subjektyvi kronika“ pristaty-
mas.
23:45 Einantis Pilies gatve. 
(kart.).
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:05 “Televitrina”. 
06:25 “Jukono vyrai” (kart.) 
N-7
07:25 “Upės ir žmonės” (kart.) 
N-7
08:30 “Įspūdingiausios atosto-
gų vietos” (kart.)
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
09:55 “Gazas dugnas”. 
10:25 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų žai-
dynės”. 
11:25 “Žaidimų balsas”. 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Upės ir žmonės” 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”. 
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Iksmenai. Pirma klasė” 
N-7
00:30 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė“. 
07.55 „Pavojingiausios kelio-
nės. Bangladešas“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios kelio-
nės. Bolivija“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
10.30 Skonio reikalas. 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.
13.00 „Tarp meilės ir neapy-
kantos“ N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs. 
Berlynas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Magdalena 
Avietėnaitė“. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ (84 tęs.; 
85). N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7
23.05 „Mentų karai. Odesa“ 
(N-7
01.25 „Moterų daktaras“ N-7

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 kovo 31 d.)

Kryžiažodis  ,,Ieva"
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu  paštu vidmantas.s@anyksta.lt,  

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

Sausio 26-ąją ,,Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Kelias“ teisingas atsakymas – GRŪD-
GALIAI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 62 skaitytojai. Tai anykštėnai A.Lunevičius, 
A.Kavolienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, E.Tamulėnienė, 
D.Varnienė, A.Skirmantienė, R.Kavoliūnienė, Z.Vanagienė, R.Purvėnienė, A.Skaržauskienė, 
R.Budrienė, R.Venclovienė, V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė, A.Patumsis, D.Patumsienė, 
O.Arienė, V.Stasiūnienė, J.Vilutienė, V.Vilčinskienė, R.Šulnienė, B.Augulienė, E.Zlatkutė, 
J.Vilutienė, R.Žekonienė ir  J.Vaišvilienė;  V.Strazdienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;  
S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų;

G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių; T.Jakniūnienė ir G.Gudelis iš Nau-
jųjų Elmininkų,  O.Petronienė iš Smėlynės, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, B.Aukštakalnienė 
ir J.Sabalienė iš Kurklių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, V.Urbutienė iš Naujikų, S.Želnienė iš 
Maželių, R.O.Deveikienė iš Mažionių,   R.Vaiginytė iš Aknystų, M.Risakovienė iš Debeikių, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, J.Dubrienė iš Meldiškių, A.Lisauskienė 
iš Mickūnų, B.Raščiuvienė iš Surdegio, I.Guobienė iš Svėdasų, K.Rimkuvienė iš Antupių, 
D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus bei L.Dobrodiejienė iš Utenos.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kelias“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Da-
riaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks A.RAMANAUSKIENEI iš Dauginčių. Prašo-
me skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Sąrašo Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašas rinkimuose į Anykščių rajono tarybą pažymėtas Nr.4. 
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Anykščių rajono savivaldybės merus –  keturias-

dešimtmetis veterinarijos gydytojas Dainius Žiogelis. 
Kodėl verta pasitikėti socialdemokratais?

Socialdemokratai: be šleifo, darbštūs, 
sąžiningi, mąstantys

Romualdas KUBAITIS, ūki-
ninkas, II Svirnų bendruome-
nės pirmininkas:

„Mažiausiai svarbūs rajono 
valdyme politiniai atsplaviai. 
Svarbiausia yra rajono vadovo 
žmogiškosios savybės - žodžio 
laikymasis, savo veiklos suprati-
mas, tvirtos nuomonės turėjimas 
stuburo nelankstant į visas puses 
ir nedrebant kaip epušė. 

Dainių Žiogelį pažįstu beveik 
trisdešimt metų. Mus sieja ta pati 
profesija, abu esame veterinari-
jos gydytojai.  Pažintis tęsiasi iki 
šiol. Tai rimtas, tvirtas, patikimas 
vyras. Ne tinginys. Jis gerai su-
pranta rajono reikalus – ne vieną 
kartą buvo išrinktas į rajono Ta-
rybą. 

Iš visų blogiausia, kai nuolat 
kaitaliojami traukinio iešminin-
kai ir traukinys rieda ne bėgiais, 
kurie yra nutiesti, bet dunda vie-
toje, o iš  jo ant bėgių pilami ne-
švarūs dalykai. 

Linkiu ir kitiems, į rajono Ta-
rybą kandidatuojantiems, laikytis 
numatytų perspektyvinių rajono 
planų ir kantriai bei sėkmingai 
dirbti rajono labui.“

Albertas ŽARSKUS, Anykš-
čių  bitininkų draugijos pirmi-
ninkas:

„Dainiaus Žogelio tėvas yra bi-
tininkas, ir Dainius Žiogelis myli 
darbščias bites. Juos seniai ir gerai 
pažįstu. Tai labai labai geri, darbš-
tūs žmonės. Žodžio žmonės. Jeigu 
pažadės, tai ir padarys, neapgaus.

Mes, bitininkai, esame iškėlę 
vieną sąlygą – nebalsuosime už 
kandidatą į rajono merus, jeigu jis 
neįsipareigos Anykščiuose atida-
ryti apiterapijos sanatorijos (apite-
rapija, tai gydymas bičių produk-
tais). Žiogelis žino mūsų norus ir 
žada, jei bus išrinktas, stengtis, kad 
tokia sanatorija Anykščiuose būtų 
atidaryta.“

Angelė DŪDIENĖ, buvusi 
Kurklių vidurinės mokyklos 
mokytoja, kraštotyrinkė, daug 
dėmesio skyrusi S. Kairio atmi-
nimui įamžinti Kurkliuose:

,,Dainių Žiogelį ir jo šeimą pa-
žįstu seniai. Abu jo tėvai labai do-
mėjosi sūnaus pasiekimais, skati-
no jį tobulėti, motyvavo mokytis, 
ugdė savarankiškumą.

Dainiaus seneliai buvo vertybių 
puoselėjimo pavyzdys, gal dėl to 
jis yra neabejingas Lietuvos pa-
veldo saugojimui: papildė Kurklių 
mokyklos muziejėlį vertingais eks-
ponatais, pateikė įdomių idėjų. 

Buvau Dainiaus mokytoja. Jis 
buvo gabus, mąstantis mokinys. 
Per literatūros pamokas mane ste-
bino jo ankstyva branda, gebėji-
mas išskirti esminius dalykus. Lig 
šiolei prisimenu jo pamąstymus. 
Išnagrinėjus Michailo Bulgakovo 
,,Meistrą ir Margaritą”, uždaviau 
klausimą: ,,Kas valdo žmogaus 
lemtį?” Dainius atsakė, kad pri-
taria autoriaus nuomonei, kad, be 
abejo, Dievas. Bet žmogus ir pats 
privalo savo gyvenimą valdyti. 
Būtina turėti aiškų trumpalaikį ir 
ilgalaikį tikslą ir atkakliai siekti jį 
įgyvendinti. 

Pastebiu, kad šia nuostata jis va-
dovaujasi ligi šiol. Manyčiau, kad 
viską, ką Dainius Žiogelis pasiekė 
savo gyvenime – tik jo sąžiningu-
mo, darbštumo ir ūkiškumo rezul-
tatas. “ 

Tomas TUSKENIS, operos so-
listas, Anykščių menų centro (An-
gelų muziejus) direktorius:

„Susitikę žmonės negalvoja glo-
baliai – ,,štai tas socialdemokratas, 
o anas... „. Taip atsitiko ir man, kai 
sugrįžęs gyventi į Anykščius su-
sipažinau su Donatu Krikštaponiu 
ir Dainiumi Žiogeliu. Pirmiausia 
pajutau jų paprastumą, šiltą bendra-
vimą ir negalvojau apie tai, kokiai 
partijai jie priklauso. Aš pats esu 
nepartinis. Nebuvau net spaliukas. 
Nepartiniai ir mano tėvai. Social-
demokratai Lietuvoje dar siejami su 
raudonaisiais. O gaila, nes buvusių, 
kai pasižiūri plačiau, dabar gal yra  
daugiau kitose partijose. Kas neno-
rėtų gyventi taip, kaip gyvena žmo-
nės Skandinavijos šalyse, kuriose 
labai stiprios socialdemokratijos 
idėjos ir partijos? 

Anykščiuose dirbant socialde-
mokratams buvo įkurtas Menų cen-
tras, pastatyta Anykščių biblioteka, 
Menų inkubatorius. Daug dėmesio 
buvo skiraima kultūrai, ieškoma 
būdų pritraukti lėšų šiai veiklai iš ša-
lies. Į Anykščius ėmė keltis gyventi 
jauni žmonės, nes čia formavosi 
palanki terpė saviraiškai. Norėtų-
si, kad Anykščiai būtų klestintys ir 
draugiški čia gyvenantiems, dirban-
tiems, kuriantiems žmonėms“.

Žilvinas AUGUSTINAVI-
ČIUS, ūkininkas, Anykščių ra-
jono ūkininkų sąjungos pirmi-
ninkas, Lietuvos avių augintojų 
asociacijos vadovas:

,,Su Dainiumi esame pažįstami 
jau beveik dvidešimt metų. Buvo-
me kolegos veterinarijos praktiko-
je, vėliau - iniciatyvinėje grupėje, 
kuriant Anykščių rajono Ūkinin-
kų Sąjungą. Per tuos pažinties ir 
bendro darbo metus Dainiumi nė 
karto neteko nusivilti. Priešingai 
- ar veterinarijos, ar ūkininkavimo 
srityje jo atliekami darbai būdavo 
papildomi asmenine iniciatyva. Jo 
patirtis ir rajono bei respublikos 
situacijos išmanymas labai padė-
jo vykdant mūsų sąjungos veiklą. 
Linkiu jam sėkmės, darbuojantis 
viso Anykščių krašto labui!”

Rolandas MUSTEIKIS, vers-
lininkas, UAB „Jaros prekyba“ 
vadovas:

„Socialdemokratų partija yra 
reali politinė jėga Lietuvoje. Juo-
lab kad dabar ši partija tarsi iš 
naujo atgimusi, atsinaujinusi, 
pasipildžiusi jaunais žmonėmis. 
Anykščių rajone socialdemokra-
tai valdžioje buvo dvi kadencijas 
ir tuo laiku įgyvendinti projektai: 
Šventosios krantinė, Lajų takas, 
mažus Anykščių miestelius pasie-
kę vandens ir nuotekų tinklai, kiti 
darbai, matomi kiekvieno anykš-
tėno. Dainius Žiogelis visą šį laiką 
dirbo Anykščių rajono taryboje ir 
atsiskleidė kaip iniciatyvus, vei-
klus, girdintis rinkėjus politikas. 
Jis puikiai susipažinęs su rajono 
valdymu, institucijų veikla. 

Akivaizdu, kad Dainius Žiogelis 
šiandien yra tinkamiausias kandi-
datas būti Anykščių rajono meru“.

Regina TUNKEVIČIENĖ, bu-
vusi Anykščių seniūnė, dabar pen-
sininkė: 

„Aš balsuosiu už 4-tą numerį. 
Šiuos žmones aš pažįstu labiausiai. 
Kai kuriuos – Donatą Krikštaponį, 
Vilių Juodelį pažįstu beveik ketu-
rasdešimt metų. O Egidijus Šilaika, 
Dainius Žiogelis tiesiog užaugo 
mano akyse. Juozas Juknius yra že-
maitis, kaip ir aš. Mes, žemaičiai, 
neišduodame. Apie daugumą šio są-
rašo žmonių galiu pasakyti tik labai 
gerus žodžius. Tai laiko patikrinti, 
patikimi žmonės. Kviečiu balsuoti 
už socialdemokratus.“

Išklausau,
išgirstu ir
darome kartu

tė šernų maras - tenka skambinti 
Dainiui Žiogeliui. Ne paslaptis, 
kad medžioklės vyksta ne jo dar-
bo metu – vakarais, per išeigines, 
tačiau nėra buvę, kad nepavyktų 
išspręsti susidariusios situacijos. 
D. Žiogelis visuomet pasiekiamas, 
atsiliepia telefonu visiems me-
džiotojams, ne tik man, nors gal 
tuo metu leidžia laiką su šeima ar 
būna išvykęs. Maloniai nuteikia jo 
dalykiškumas ir geranoriškumas. 
Jis nenumoja ranka, neatidėlioja, o 
reikalus sprendžia tuoj pat. O kaip 
žinia, verterinariniai reikalvimai 
šioje srityje labai griežti. Esu gir-
dėjęs, kad D. Žiogelį gerai vertina 
ir jo kaimynai, kiti rajono Tarybos 
nariai.

Žinau, kad jis ne vieną kadenciją 
dirba Anykščių rajono Taryboje. 
Skaitau spaudoje jo pasisakymus 
įvairiausiais klausimais. Iš to su-
sidariau vaizdą, kad D. Žiogelis 
plataus akiračio, kad jis domisi 
įvairiausiais rajono reikalais ir yra 
iš tų politikų, kurie nekilnoja rankų 
žvelgdami į daugumą. Jis yra iš tų 
žmonių, kurie turi savo nuomonę ir 
moka ją aiškiai, dalykiškai, neįžei-
džiai išreikšti ir apginti.“

Rimantas PEČKUS, Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos 
Anykščių syriaus valdybos pir-
mininkas, medžioklės žinovas:

„Dainių Žiogelį pažįstu kaip 
Anykščių valstybinės maisto vete-
rinarijos tarnybos vadovą. Medžio-
tojai, kurių veiklą koordinuoju, 
nuolat turi reikalų su šia tarnyba. 
Kartais jie miške ar ant kelio ran-
da sužeistą žvėrį ar sumedžioja 
ligotą. Keletą metų Lietuvoje siau- Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 209

Tamara BOŽOK, Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos mokytoja:

Dainius yra tas retas atvejis poli-
tikoje, kai formalaus vadovo iškėli-
mas kandidatu nekelia abejonių ar 
pamąstymų apie kitas asmenybes. 
Jis turi aiškų savo politinės veiklos 
vertybinį pagrindą ir idealą – tai 
Steponas Kairys, o pats yra jauna-
tviškos charizmos, atidus kitiems, 
veiksmuose dailiai lakoniškas. Lin-
kiu tapti ne tik ir ne tiek meru, kiek 
tikru vietos bendruomenės lyderiu.
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Dėmesio, kursai ūkininkams, 
turintiems žemės ūkio valdą!
Kviečiame dalyvauti LSMU Veterinarijos 
akademijos organizuojamuose 2 dienų moky-

mo kursuose „Aukšto produktyvumo karvių šėrimas“. Antrą kursų dieną, praktinių užsiė-
mimų metu, bus organizuojama ekskursija į pažangius pieno ūkius. Kursai vyks: 

•Alantos gimnazijos salėje : teorija – 2019.02.26, praktika – 2019.02.28, nuo 9.00 val.
•Kurklių pagrindinėje mokykloje: teorija – 2019.02.26, praktika – 2019.03.01, nuo 9.00 val.
Kursai yra nemokami. Kursų dalyviai gaus metodinę medžiagą, maitinimą, kursų bai-

gimo pažymėjimus. Platesnė informacija mob. tel. (8-679) 91390 
arba el. paštu tmc@lsmuni.lt 

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI
EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (nega-
limu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise 
valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, III aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono 
pradžia – 2019 m. kovo 12 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. kovo 18 d. 10 val. 
Parduodamo turto apžiūra – 2019 m. kovo 6–8 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo apžiūros 

laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo 

kainos.         
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedi-

mu, į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir 
išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 (dešimt) eurų. 
Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab. 

Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vedėja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, audrone.savickiene@anyksciai.lt. 

Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.

Administracijos direktorius Audronius Gališanka
Užsak. Nr. 205

Užsak. Nr. 206
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įvairūs

siūlo darbą

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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

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

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

Paslaugos

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai au-
gančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus. Pristato visas medžiagas. 
Ilgalaikė patirtis.

Tel. (8-687) 73069.

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

Oro kondicionierių,
šilumos siurblių,
šildymo sistemų 

montavimas.
Konsultacija, garantija, nuolaidos, 

prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno g. 18-3.

Tel.: (8-610) 39151,(8-381) 5-43-74.

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

Reikalingi E 
kategorijos vairuotojai.  
Galime sudaryti trišalę sutartį 

su darbo birža. 
Neturintiems patirties sudaro-

me sąlygas pasimokyti. 
Tel. (8-686) 23411. 

Tiltų statybos UAB ,,Tilsta” www.tilsta.lt 
ieško darbui Anykščiuose:

statybininkų, suvirintojų, konstrukcijų 
montuotojų ir pagalbinių darbininkų.

Siūlome darbą profesionaliame kolektyve, gerą 
atlygį (prikalusomai nuo kvalifikacijos ir gebėjimų)

Pretendentus prašome kreiptis el.paštu info@tilsta.lt, 
telefonu į personalo skyrių Vilniuje (8-5) 264 03 31.

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

Tel. (8-698) 05251.

Išgražėję ir garderobą atsinaujinę 
„Striptizo ereliai” tęsia gastroles po Lietuvą

Prieš dešimtmetį Vilniuje pristatyta fenomenali teatro komedija „Striptizo 
ereliai” (orign. angl. k. „Ladies Night”) Lietuvoje sumušė ne vieną rekordą: 
tapusi visų laikų populiariausia komedija, kurią jau pamatė beveik 170 tūkst. 
žiūrovų. „Striptizo ereliai“ kovo 14 d. 18 val. atvyksta į Anykščius!

Pasaulinę šlovę praėjusio amžiaus 9 dešimtmečio pabaigoje pelniusi N. Zelan-
dijos dramaturgų komedija „Ladies Night” Lietuvoje pristatyta „Striptizo erelių” 
pavadinimu. Nuo pat premjeros 2008 m. spalio 1-ąją profesionalaus komedijos 
teatro „Domino” scenoje, šį spektaklį lydėjo emocingos žiūrovų reakcijos, gausūs 
atsiliepimai ir rekomendacijos. Tačiau šiuo atžvilgiu Lietuvos auditorija niekuo 
nesiskyrė nuo kitų šalių.

 „Ši istorija, prieš tris dešimtmečius gimusi kitoje pasaulio pusėje, pasirodė labai 
artima ir Lietuvos žiūrovui – vidutinio amžiaus draugų, gyvenančių mažame peri-
ferijos miestelyje, kamuojamų bedarbystės, o taip pat ir kasdienybės beprasmybės, 
pasirodo, galima sutikti ir bet kurioje pasaulio šalyje, ir Lietuvoje vienodai. Man 
asmeniškai ši komedija yra priminimas, kad problemų visame pasaulyje žmonės 
turi labai panašių, o jų sprendimai slypi ne kažkur už jūrų-marių, o mūsų pačių 
širdyse, drąsoje ir išradingume”, – sako „Domino” teatro aktorius Sakalas Uždavi-
nys, komedijoje „Striptizo ereliai” vaidinantis klubo savininką. – „Per dešimt metų 
Lietuvoje ši nuostabi komedija neprarado žiūrovų susidomėjimo ir meilės – tai 
didžiulis įvertinimas mūsų herojams, kuriuos visą dešimtmetį auginome, su kuriais 
augome patys, ir iš kurių įkvėpimo sėmėsi ir mūsų žiūrovai.” 

Bilietus galite įsigyti internetu www.bilietai.lt, www.kakava.lt bei renginio vietoje.

rado

Dantų protezus.
Tel. (8-606) 14702.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

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

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

Virina automobilių slenksčius, 
dugnus, duslintuvus. Senjorams 
nuolaidos.

Tel. (8-699) 65148.

2019 m. vasario 28 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 51-asis posėdis

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2019 m. vasario 26 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. I a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val.  III a. 304 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje 
www.anyksciai.lt

Administracijos direktorius Audronius Gališanka
Užsak. Nr. 191

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ 
VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTĄ

Visuomenė kviečiama susipažinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų, Rokiš-
kio regioninio padalinio dalies (nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 1 d. buvusio Kupiškio regioni-
nio padalinio) administruojamų miškų baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu. 

Projekto rengėjas - VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 
22, el. p. info@vivmu.lt.

Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. vasario 25 d. šiais adresais: 
•VĮ Valstybinių miškų urėdija, III miškotvarkos poskyris, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, 

el. p. darius.ribokas@vivmu.lt;
•VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniame padalinyje, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis, 

tel.: 8-458-7112, el. p. rokiskis@vivmu.lt.
Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. kovo 27 d. 13 val. VĮ Valsty-

binių miškų urėdijos Rokiškio regioniniame padalinyje, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis. Susirinkime bus 
pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės – rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių 
priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.

Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima teikti visą projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Užsak. Nr. 199 

Nuoširdžiai dėkoju už širdžių šilumą, sėkmingai atliktą opera-
ciją traumatologinio skyriaus vedėjui Aloyzui PRANSKŪNUI, 
anesteziologui Viliui JANUŠKAI, ačiū rūpestingoms seselėms 
ir visam aptarnaujančiam personalui.

Su pagarba ir dėkingumu 
Stanislava BILEVIČIENĖ

Dėkoju Anykščių rajono Policijos komisariato pareigūnams 
už operatyvius veiksmus, vasario 16-ąją sulaikant įsibrovėlį į 
man priklausančią sodybą.

Asta PALAIMIENĖ

dėkoja

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
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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.

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.

A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą 
žaliavą biokurui.

Tel. (8-677) 20998.

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

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (ir pirmame, 
ir penktame aukšte, ir suremon-
tuotas, ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

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

Tel. (8-628) 07656 .

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.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ

DALYS.
Anykščiai, Gegužės g. 22.

Tel. (8-638) 04766.

Nekilnojamasis turtas

Leliūnų kadastr., Mickūnų ka-
dastr. (Anykščių r.) - žemės ūkio 
paskirties, miškų ūkio paskirties 
žemės sklypus.

Tel. (8-685) 27591.

Naujos statybos namą 
Anykščiuose. Yra miesto komuni-
kacijos. 

Tel. (8-609) 59321.

Gerą sodybą netoli Anykščių 
miesto. Nedidelė kaina. 

Tel. (8-647) 28694.

Tvarkingą butą Anykščiuose. 
Gera kaina, patogi vieta.  

Tel. (8-609) 59321.

1 kambario butą bendrabutyje, 
2 aukštas, Dariaus ir Girėno g. 1, 
Anykščiai. 

Tel.: (8-606) 82860, (8-614) 82866.

kuras

Lapuočių malkas, yra sausesnių. 
Veža miškavežiu 30 erdv. m., ka-
ladėmis, skaldytas iki 9 erdv. m.

Tel. (8-648) 84052.

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.

Malkas kaladėmis (skaldytos). 
Atraižas pakais (supjautos). 

Tel. (8-621) 53555.

Rokiškio r. Audrupio 
paukštyne 

vasario 26 - 27 dienomis
nuo 9.00 iki 16.00 val.

bus parduodamos (jaunos) 
rudos dedeklės vištaitės. 

Vienos kaina 5 eurai.
Tel.: (8-606) 32240, (8-611) 32392.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 24 d. (sekmadienį) prekiausi-

me "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 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.

Parduoda ir pristato kokybiškus 
durpių briketus iš Šepetos.

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

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

Tel. (8-683) 08828. 

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

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

PIGIAU! Gamintojas parduoda 
beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

kita

FORD FOCUS 1999 m.
Tel. (8-620) 91553.

GAZ 66 be kuzavo, geros būklės, 
1800 Eur; VW PASSAT - benzi-
nas, dujos, 1,5 m. tech., 350 Eur; 
savadarbį traktoriuką - dyzelis, be 
hidraulio, 400 Eur.

Tel. (8-608) 89684.

Maistines ir sėklines bulves 
(veislės “Secura”, “Agila”). 30 kg 
maišas 9 Eur. Dėl didesnio kie-
kio ar pastovaus tiekimo kaina 
derinama. Pristato į vietą, išrašo 
sąskaitas - faktūras. Žirnius - 40 
kg 9 Eur.

 Tel.: (8-681) 68975,
(8-641) 50768.

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.

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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Deguonies, angliarūgštės, mikso, 
argono balionus (naujo tipo, euro-
piniai, 50 l, 300 barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.
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mėnulis
Vasario 23 - 25 d. pilnatis.

Demetrija, Gedmantas, 
Goda, Motiejus, Matas.

Gantautas, Butvilė, Severinas, 
Romana, Roma.

šiandien

vasario 24 d.

vasario 25 d.
Viktoras, Margiris, Rasa,
Regimantas.

vardadieniai

Trys draugai atsiduria negyve-
namoje saloje. Staiga pasirodo 
fėja ir teigia esanti pasirengusi 
išpildyti po vieną jų norą. Pir-
masis vyrukas sušunka: „Noriu 
dingti ir čia. Ir kuo greičiau“. Ir 
jis dingsta. Antrasis: „Aš taip pat 
noriu kuo greičiau palikti salą“. 
Jis dingsta taip pat. Trečiasis ap-
sidairo ir taria: „Kaip nuobodu 
čia. Norėčiau, kad mano draugai 
grįžtų“.

***

Žmona lydi vyrą pas gydytoją. 
Po tyrimų gydytojas pasikviečia 
ją vieną į kabinetą ir sako: 

„Jūsų vyras yra siaubingos bū-
klės, jis serga sunkia liga, kuri 
yra susijusi su stresu. Jūs turite 
laikytis mano nurodymų, arba 
jis mirs. Kiekvieną rytą padary-
kite jam sočius pusryčius, į dar-
bą įdėkite pietus ir pagaminkite 
skanią vakarienę. Nejaudinkit jo 
kasdieniškomis smulkmenomis, 
kurios jo stresą dar labiau pagi-
lintų. Neaptarinėkite su juo jo-
kių problemų. Pasistenkite, kad 
jis atsipalaiduotų, dažnai masa-
žuokite. Jis būtinai turi žiūrėti 
per televizorių daug komandinių 
sporto varžybų, lepinkite jį. Jei 
šių nurodymų laikysitės ateinan-
čius 10 mėnesių, jis išgis.“

Pakeliui i namus vyras klausia 
žmonos: „Ką tau sakė gydyto-
jas?“

„Tu mirsi“, - atsakė žmona.

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Žurnalo publikacija - ,,Ar nesu-
prastėja gyvenimo kokybė persi-
kėlus gyventi į kaimą?“ - žurnalo 
bendradarbės Linos Dapkienės 
interviu su Budrių kaimo (Ka-
varsko sen.) ūkininkais Remigi-
jumi Šmatu ir Vida Danyte.  

Rubrikoje ,,Be diktofono“ žur-
nalisto R.Aleksiejūno straipsnis 
,,Muzikantai į regionus jau kraus-
tosi, ko delsia valdininkai?“

Vidmantas Šmigelskas straips-
nyje ,,Utenos regiono rajonus 
valdys žmonės iš praeities“  
analizuoja kandidatų į Utenos 
regiono savivaldybių merus ga-

limybes, apžvelgia kandidatų į 
savivaldybių Tarybas sąrašus.

,,Duoto žodžio laikymasis 
svarbiau nei aukšti postai“ - pa-
sakojamas apie buvusį Anykš-
čių rajono vicemerą, socialde-
mokratą Donatą Krikštaponį, o 
straipsnis - ,,Dalis Vaiginas im-
provizuos scenoje, o politikoje 
liks chirurgu“ - publikacija apie 
,,valstiečių“ kandidatą į Anykš-
čių rajono merus Dalį Vaiginą. 
Abu šie tekstai pateikiami su 
politinės reklamos užsakymo 
numeriais.

,,Giminės medis pažymėtas 

žirgais“ - istoriko Egidijaus Mus-
teikio straipsnis apie Lietuvos 
sunkiųjų arklių veislės kūrėjo 
Vinco Natkevičiaus giminę. Į 
13 klausimų šį kartą atsakė dai-
nininkė Iveta Svilainytė, o ,,Įko-
pus į viršukalnę mintys nuskrieja 
namų link...“ - žurnalistės Daivos 
Goštautaitės trumpas pasakoji-
mas apie Anykščiuose gyvenantį 
alpinistą Vladą Vitkauską.   

Žurnalas ,,Aukštaitiškas for-
matas“ parduodamas visose Ute-
nos regiono prekybos vietose bei 
Vilniuje, Ukmergėje, Panevėžyje 
ir Kupiškyje.

Iš spaustuvės parvežtas pirmasis šių metų žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ numeris. Šio žur-
nalo ,,veidas“- Sadūnų kaimo kapelos lyderis, zarasiškis Gintaras Andrijauskas. Žurnale spaus-
dinamas Roberto Aleksiejūno tekstas apie šį muzikantą - ,,Be ambicijų negali būti nieko“. 

Amiliutę ima siutinti morčius ir politikai
Nėr ramybės dieną naktį - 
Nei numigt, nei pasimelsti.
Naktį - katinų kniaukimas,
Dieną -ubagų beldimas. 

Vos įjungsi „Kakadu“,
Tuoj už durų -  „dū-dū –dū“:
„Mes pas ponią Amiliutę,
Norim agituot truputį...“

Ir prasideda tada
Nuobodybių valanda:
Hipodromų įrengimas,
Dienos centrų įsteigimas,

Anykštėno bus kortelė,
Daugiabutis ir turgelis
Sutvarkytas pagaliau.
„Rink mane - ir bus geriau.“

Šlapią ranšluostį vyniojas
Amiliutė ir dūmoja: 
Net klebonui prieš Kalėdas
Nekviestam užeiti gėda.


