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Yra žmonių, be kurių neįsi-
vaizduojami miestai. Kartais 
tai miestų statytojai (Vilniui - 
Gediminas, Sankt Peterburgui 
- Petras I – asis) kartais - mies-
tų savasties kūrėjai (Anykš-
čiams - Antanas Baranauskas 
arba Mosėdžiui - daktaras 
Vaclovas Intas). O kartais jie 
būna tiesiog mūsų amžininkai. 
Tomis pačiomis gatvėmis, tuo 
pačiu mūsų laiku vaikštantys 
žmonės. Žmonės- legendos, 
herojai, paveikslai, be kurių 
miestai būtų visai ne tie, visai 
ne tokie miestai, nes daug kas 
juose tekėtų visiškai kita vaga 
ir vyktų kitaip.  

Anykščiuose toks žmogus le-
genda yra Raimondas Guobis.  
Artėjant Kovo 11-ajai apie jį 
smagu rašyti.

12 psl.Anykščių muziejininkas Raimondas Guobis (su Aukštaitijos vėliava) apdovanotas daugybe talentų – 
rašo, piešia, fotografuoja ir pasakoja taip, kad daugelis pavydėtų. O kokia puiki atmintis!

Progimnazijos erdves moksleiviai dalijasi su statybininkais
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija įspusėjus mokslo metams virto statybų aikštele – vyksta 

modernizacijos darbai. 
Nuo kovo 4 dienos visuose progimnazijos senojo pastato antrojo aukšto kabinetuose pamokos 

nevyksta, o mokyklos mokiniai bei mokytojai dirba pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

Šiemet pradėti progimnazijos 
modernizacijos darbai – keičiami 
vandentiekio vamzdynai, tvar-
komos šildymo, kanalizacijos 
sistemos ir kt. Šiuos darbus at-
lieka UAB ,,Stamena”, su kuria 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija yra pasirašiusi 410 
190 Eur vertės darbų sutartį. UAB 
,,Ukmergės statyba” progimnazi-
joje taip pat atlieka sporto salės 
remonto darbus. Darbų vertė – 
241 020 Eur.

Progimnazijos modernizaciją 
numatoma užbaigti tik kitų metų 
balandžio pabaigoje.

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos modernizacijos 

darbai vyksta už Europos Sąjun-
gos fondų bei Anykščių rajono 
savivaldybės lėšas.

,,Pagrindinė problema, kuriai 
spręsti inicijuotas projektas, yra 
nepakankama teikiamų ugdymo 
paslaugų kokybė A. Vienuolio 
progimnazijoje. Anykščių miesto 
A. Vienuolio progimnazija, kaip 
ir didžioji dalis Lietuvos moky-
klų, yra statyta sovietmečiu, tad 
tokie pastatai bei jų suplanavimas, 
edukacinių erdvių sprendimai rei-
kalauja modernizacijos. Įgyvendi-
nant projektą planuojama remon-
tuoti mokyklos senojo pastato 
erdves ir aprūpinti jas įranga ir 
baldais (biblioteką, technologijų 
kabinetą, fizikos/chemijos kabi-
netą/laboratoriją, anglų kalbos 
kabinetus, fojė su laiptinėmis, an-
trojo aukšto koridorių)”, - skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė.

-ANYKŠTA
Anykščių A.Vienuolio progimnazijos remontas turėtų page-

rinti mokymosi kokybę.
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Motyvacija. Ne visiems Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijoje dirbantiems specialistams 
turimas darbas patinka ir jie mielai 
jį keistų kitu, rodo Anykščių rajo-
no savivaldybės atlikta apklausa.
Darbą savivaldybėje norėtų keisti 
17 proc. specialistų, o 8 proc. at-
sakė, kad jų turimas darbas savi-
valdybėje jiems „tikriausiai patin-
ka“. Atlikus apklausą paaiškėjo, 
kad didžiajai daliai darbuotojų (68 
proc.) patinka dabartinis darbas ir 
daugiau nei pusė atsakiusiųjų (55 
proc.) jo nenorėtų keisti.

Grįžo. Buvęs ,,Anykščių vyno“ 
gamyklos vadovas Justinas Ka-
nopa grįžo į  šeimos įmonę UAB 
,,Daivida“. Šią 20 mln. eurų metinę 
apyvartą turinčią Rokiškio mėsinę 
valdo Kanopų šeima. J.Kanopa 
tapo UAB ,,Daivida“ generali-
niu direktoriumi, šiose pareigose 
pakeitęs tėtį Vidmantą Kanopą. 
V.Kanopa liko bendrovės valdybos 
pirmininku.

Netektis. Eidamas 80-uosius 
metus mirė buvęs Anykščių kri-
minalistų vadovas Arvydas Paš-
kevičius. Jis milicijoje dirbo apie 
trisdešimt metų, į pensiją išėjo 
apie 1990-iuosius, turėdamas pa-
pulkininkio laipsnį.  A.Paškevičius 
garsėjo savo principingumu, 
kruopštumu ir puikia kriminalisto 
intuicija.

Štilis. Šiuo metu Anykščių savi-
valdybės administracijos interne-
tiniame puslapyje ,,nekaba“ joks 
darbo skelbimas. Akivaizdu, kad 
kadenciją dabartinė valdžia baigs 
be trijų nuolatinių savivaldybės 
administracijos skyrių vedėjų bei 
dviejų seniūnų. 

Aktyvumas. Anykščių rinkėjai 
pagal aktyvumą užėmė 26-ąją vie-
tą tarp 60-ies šalies savivaldybių. 
Anykščių rajono tarybos rinki-
muose dalyvavo 50,97 proc. rinkė-
jų. Aktyviausiai balsavo Birštonas 
(67,99 proc.), pasyviausiai - Klai-
pėdos miestas (38,66 proc.).

Laikraštis. Kitą savaitę „Anykš-
ta“ bus leidžiama antradienį ir 
penktadienį. Šeštadienį redakcija 
nedirbs.
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spektras

Temidės svarstyklės

Anykščiai gripo epidemijos išvengė Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Šiais metais gripas Lietuvoje pareikalavo itin daug aukų – nuo 
šio viruso ir jo sukeltų komplikacijų mirė 20 žmonių. Anykščių ra-
jone ne tik išvengta mirčių, bet ir epidemijos neprireikė skelbti.

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (NVSC) Utenos 
departamento Anykščių skyriaus 
duomenimis, praėjusią savaitę ser-
gamumas gripu ir ūminėmis viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijomis 
Anykščių rajone buvo 45,96 atvejo 
10 tūkst. gyventojų. 

Pasak NVSC Utenos departa-
mento Anykščių skyriaus vedėjos 
Danguolės Sudeikienės, serga-
mumas gripu ir peršalimo ligomis 
mažėja ne tik Anykščiuose, bet ir 
visoje Lietuvoje. Pats ligos pikas 
buvo sausio-vasario sandūroje, 
kada Anykščių rajone 10 tūkst. gy-
ventojų teko 110,56 sergančiųjų. 

Gripo epidemija gali būti skel-
biama, kai 10 tūkst. gyventojų ten-
ka 100 sergančiųjų. Tačiau Anykš-
čių rajono savivaldybėje, nors ir 

buvo peržengtas šis rodiklis, gripo 
epidemija nebuvo paskelbta. 

Paklausta, kuo šiųmetis gripas 
skyrėsi nuo pernai metais siautu-
sio, D. Sudeikienė sakė: „Praeito 
gripo sezono metu vyravo B tipo 
gripo virusas, o šiais metais vy-
rauja A tipo virusas. Gripo A vi-
rusas yra patogeniškas žmonėms, 
laukiniams ir naminiams vandens 
paukščiams, žinduoliams. Žmonių 
populiacijoje šio viruso tipas su-
kelia pandemijas ir epidemijas.  B 
tipo virusas plinta tik žmonių po-
puliacijoje ir šis gripas nesukelia 
pandemijų“.

Šiais metais stipriai pasireiškė ir 
norovirusinė infekcija – tai ūminė 
žarnyno infekcija, pasireiškianti 
pykinimu, vėmimu, viduriavimu, 
pilvo skausmu, bendru negalavi-
mu, nedideliu karščiavimu. Ši liga 
dar kitaip vadinama suaugusiųjų 
virusiniu gastroenteritu, epidemi-
niu virusiniu gastroenteritu, virusi-
ne diarėja, žiemos vėmimo liga.

Vasario antroje pusėje buvo pra-

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Anykščių 
skyriaus vedėja Danguo-
lė Sudeikienė sako, kad tik 
skiepai gali apsaugoti nuo 
gripo arba nuo jo sukeliamų 
sunkių komplikacijų. 

nešta, kad šis virusas „užpuolė“ 7 
Svėdasų senelių globos namų gy-
ventojus. Deja, vienintelis būdas, 
galintis padėti apsisaugoti nuo šio 
viruso, yra itin dažnas ir atidus 
rankų plovimas bei vengimas ben-
drauti su sergančiaisiais.

Norint apsisaugoti nuo gripo – 
pati efektyviausia priemonė yra 
skiepai. „Skiepytis rekomenduo-
jama rudens-žiemos laikotarpiu, 
reikia maždaug dviejų savaičių, 
kad organizme susidarytų antikū-
niai, būtini kovai su gripo virusu“, 
– sakė D. Sudeikienė.

Paklausta, ar jau galime nusira-
minti, ar vis dėlto dar yra progno-
zuojama ir antroji gripo banga, 
pašnekovė sakė: „NVSC Utenos 
departamento Anykščių skyriaus 
turimais duomenimis, nuo 2010 m. 
didžiausias sergančiųjų gripu skai-
čius rajone registruojamas vasario 
mėnesį. Kadangi rajono  sergamu-
mo gripu ir ŪVKTI rodiklis mažėja 
jau ketvirtą savaitę iš eilės, antroji 
gripo banga neprognozuojama“.

Mirtis. Kovo 6 dieną,  apie 
12.40 val., Svėdasų seniūnijos  
Daujočių kaime, Miško g., prie 
namo, rastas vyro (g. 1950 m.) 
(deklaruota gyvenamoji vieta Ro-
kiškio rajone, Kamajų seniūnijoje, 
Vaitkūnų kaime) kūnas be išorinių 

matomų smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Apiplėšimas. Kovo 4 dieną 
Troškūnų seniūnijos Gudelių kai-
me įžūliai apiplėštas savo namuo-
se buvęs pensininkas.Apie 18.00 
val. Ąžuolo g. pas vyrą (g. 1933 
m.) atėjęs iš matymo pažįstamas 

vyras reikalavo alkoholio, pini-
gų, bei panaudojęs fizinį smurtą 
pagrobė 3000 eurų, maisto pro-
duktus, alkoholinius gėrimus. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Nelaimė. Kovo 6 dieną,  apie 
18.29 val,. savo namuose Kavars-

ke, Pergalės g., moteris (g. 1943 
m.) nukrito nuo laiptų ir mirė.Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Konfliktas.Kovo 4 dieną, pir-
madienį,  apie 12.00 val., bute 
Anykščiuose, Dariaus ir Girėno 
g., konflikto metu vyras (g. 1966 
m.) smurtavo prieš dukrą (g. 2000 
m.).Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Suplanuota atlikti daugiau melioracijos įrenginių 
remonto darbų

Šiemet Anykščių rajono savivaldybė daugiau nei dvigubai žada 
padidinti atliekamų melioracijos įrenginių remonto bei rekons-
trukcijos darbų mastus.

Dėl 2017 metais Lietuvą skalbu-
sių liūčių pernai šaliai buvo skirta 
16,9 mln. Eur Europos Sąjungos 
parama atkurti pažeistiems melio-

racijos statiniams. Anykščių rajono 
savivaldybei iš šios sumos atiteko 
325 000 Eur.

Pernai buvo suremontuotas stam-

bus drenažo vamzdynas Anykščių 
seniūnijos Piktagalio kaime ir pa-
rengta galimybių studija paviršinio 
vandens nuvedimo ir sausinimo 
sistemų atnaujinimui įvertinti De-
beikiuose.

,,Palaipsniui įdiegiamas prin-
cipas, kad bent surinktas žemės 
mokesčio padidėjimas būtų skirtas 

jos priežiūrai. Didėja savivaldybės 
biudžeto lėšų kiekiai, skirti melio-
racijos statinių remontui tiesiogiai: 
2016 m. –13 tūkst. eurų, 2017 m. 
– 25 tūkst. eurų, o 2018 m. – 50 
tūkst. Eurų”, - rašoma praėjusių 
metų Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio veiklos ataskaitoje.

-ANYKŠTA

Moterys. Penktadienį Vilniuje 
žygiavę moterų teisių aktyvistai 
šalies valdžią ragino atkreipti dė-
mesį į nevienodą moterų ir vyrų 
darbo užmokestį. Dainomis, šū-
kiais ir plakatais apie seksizmą, 
diskriminaciją ir smurtą prieš 
moteris nešini solidarumo eitynių 
dalyviai ėjo nuo Katedros iki Vy-
riausybės. Pasak vienos iš eitynių 
organizatorių, Lietuvos profesinių 
sąjungų konfederacijos preziden-
tės Ingos Ruginienės, pagal atly-
ginimų skirtumus Lietuva atsilie-
ka nuo Europos sąjungos šalių, 
taip pat moterys susiduria ir su 
kitomis problemomis.

Astravas. Premjerui Sauliui 
Skverneliui šią savaitę pasiūlius 
Baltarusijai Lietuvos pašonėje 
statomą Astravo atominę elektrinę 
paversti dujine elektrine, Latvi-
jos ministras pirmininkas sako, 
kad tai įgyvendinti įmanoma, bet 
spręsti, ką daryti su elektrine, tu-
rėtų patys baltarusiai. „Jeigu nori, 
viską gali padaryti. Ar Baltarusija 
tai darys, kitas klausimas, tai čia 
apie tai reikėtų kalbėti patiems 
baltarusiams“, – bendroje prem-
jerų spaudos konferencijoje Vil-
niuje penktadienį sakė Krišjanis 
Karinis.

Nuomonė. Liberalų sąjūdžio 
atstovas, išrinktas Joniškio rajono 
meras Vitalijus Gailius sako, kad 
partijos vairą iš dabartinio vadovo 
Eugenijaus Gentvilo šiemet turė-
tų perimti parlamentarė Viktorija 
Čmilytė-Nielsen. „Aš dėsiu visas 
pastangas, kad mūsų politinei par-
tijai vadovautų veikli, energinga 
moteris“, –  sakė V. Gailius. „Aš 
labai gerbiu šią kolegę, jos kom-
petenciją, jos padorumą, darbštu-
mą. Tai žmogus, kuris būtų realus 
pokytis“, – sakė V. Gailius, pa-
klaustas, ar turi omenyje V. Čmi-
lytę-Nielsen.

Pažeidė. Sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos su-
tuoktinė, Kauno klinikų gydytoja 
Rasa Verygienė ir dar 15 medikų 
tinkamai nedeklaravo interesų, 
trečiadienį konstatavo Vyriau-
sioji tarnybinės etikos komisija 
(VTEK). „R. Verygienė sutuok-
tinio A. Verygos duomenis savo 
privačių interesų deklaracijoje 
nurodė nesilaikydama įstatyme 
numatytos tvarkos ir terminų: lai-
ku nenurodė jo Seime ir Sveikatos 
apsaugos ministerijoje einamų bei 
bendrovėje „Romuvos klinika“ 
eitų pareigų, o taip pat – vykdytos 
individualios veiklos“, – konstata-
vo komisija.

Parama. Politikų papirkinė-
jimu įtariamas buvęs koncerno 
„MG Baltic“ viceprezidentas Rai-
mondas Kurlianskis penktadienį 
pareiškė, kad paramą eksparla-
mentaro Šarūno Gustainio vieša-
jai įstaigai skyrė „šiaip sau“, o ne 
siekdamas Vartojimo kreditų įsta-
tymo pataisų priėmimo. „Parama 
buvo. Ar tai buvo kyšis – ne“, – 
žurnalistams Vilniaus apygardos 
teisme sakė verslininkas. Paklaus-
tas, kodėl skyrė tą paramą, jis at-
sakė: „Šiaip sau. Norėjau. Aš no-
rėjau suteikti tą paramą.“

„Brexit“. Didžiosios Britanijos 
premjerė Theresa May penktadie-
nį pareiškė, kad jei parlamentas 
kitą savaitę atmes jos „Brexit“ 
susitarimą, „galime niekada nepa-
likti ES“.

„Anykštai“ susisiekus su „Sodros“ 
atstovu spaudai Sauliumi Jarmaliu, 
jis patikino, jog pasikeitus atlygini-
mų mokėjimo tvarkai, ligos išmokos 
dydis nesumažėjo. „Nuo šių metų 
pasikeitė ligos išmokos apskaičiavi-
mas – buvo sumažinta ligos išmokos 
procentinė išraiška, tačiau nepasikei-
tė išmokos dydis pinigine išraiška. 
Iki šių metų buvo mokama 80 proc. 
ligos išmokos gavėjo 3 mėnesių vidu-
tinio atlyginimo, o šiuo metu – 62,06 
proc.“, – sakė pašnekovas.

Pasiteiravus, ar tiems, kurie nedar-
bingumo lapelį turės iki kovo 31 d., 
bus mokama mažesnė išmoka, nes ji 
turėtų būti skaičiuojama nuo pasku-
tinių trijų mėnesių atlyginimo, teigė: 
„Ligos išmoka nesumažėjo todėl, kad 
ji apskaičiuojama ne nuo praėjusiais 
metais buvusių atlyginimų, o nuo 
to darbo užmokesčio dydžio, kuris 
nuo metų pradžios buvo indeksuotas 
1,289 karto. Pavyzdžiui, sirgusie-
siems šių metų sausio mėnesį ligos iš-
moka skaičiuojama pagal trijų mėne-
sių (rugsėjo, spalio, lapkričio) vidutinį 

Ligos išmokos po atlyginimų 
indeksavimo nesumažėjo
Lietuvoje nuo Naujųjų metų įvedus atlyginimų indeksavimą, kei-

tėsi ir įvairių išmokų skaičiavimo tvarka. Žmonėms didžiausią ne-
rimą sukėlė neva sumažėjusios „Sodros“ mokamos ligos išmokos.

atlyginimą, padauginus jį iš 1,289 ko-
eficiento. Taigi, pinigine išraiška su-
sidaro tokia pati suma, kaip kad būtų 
mokama anksčiau. Visais atvejais, jei 
apskaičiuojant ligos išmoką reikia 
įtraukti praėjusių metų atlyginimą (ar 
jo dalį), taikomas 1,289 koeficientas, 
t. y., suma skaičiuojama nuo padidė-
jusio darbo užmokesčio“. Beje, už 
dvi pirmąsias ligos dienas moka darb-
davys (nuo 62,06 iki 100 proc. gavėjo 
vidutinio darbo užmokesčio), o nuo 
3 ligos dienos – „Sodra“ moka 62,06 
proc. gavėjo kompensuojamojo dar-
bo užmokesčio dydžio išmoką.

Tiesa, asmenims, gaunantiems 
pajamų pagal autorines sutartis, indi-
vidualią žemės ūkio veiklą vykdan-
tiems bei jų partneriams, šeimynų 
dalyviams, asmenims, kurie verčiasi 
individualia veikla, individualių įmo-
nių savininkams, mažųjų bendrijų na-
riams bei ūkinių bendrijų tikriesiems 
nariams už pirmąsias dvi laikinojo 
nedarbingumo dienas ligos išmoka 
nemokama. 

-ANYKŠTA
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Gyvenimo ratai vis sukas ir sukas,
Ilgėja kelių atkarpa ...
Ateina brandusis pavasario ūkas
Ir plaukus pribarsto šarma.
Tik širdis vis tokia kaip kadaise -
Dosni ir be galo gera,
Tebūna gyvenimo žiemos nebaisios,
Tešildo vaikų šiluma.
Su Jubiliejumi !!!

Mylimą tėvelį, vyrą Juozą JAKELIŪNĄ, gyvenantį Anykščių rajone, 
Kavarsko seniūnijoje, Piktagalio kaime,
gražaus 80 – ojo Jubiliejaus proga 
sveikina žmona Nijolė su seserimi Birute bei sūnūs – Rimantas, Virginijus 

ir Dainius su šeimomis.

Mielieji Anykštėnai,
Rinkimai į Savivaldybės tarybą baigėsi. Jie pareika-

lavo didelio mūsų įdirbio ir ištvermės. Stengiamės ko-
voti garbingai, nesidrabstydami purvais. Laikas paro-
dys, ar mūsų keliamos idėjos ir inicijuojami pokyčiai 
pasiteisins, ar ne. 

Norime padėkoti visiems rinkėjams, kurie atidavė 
savo balsus už mūsų komandą, kurie tikėjo ir tiki da-
romomis reformomis šalyje. Ačiū Jums už palaikymą, 
tai mums suteikė keturis rajono tarybos narių man-
datus. Dirbdami Taryboje stengsimės įsigilinti į Jūsų 
problemas ir priimti teisingus sprendimus. Prisidėsi-
me prie bendro  darbo, kuris leis pasiekti realių pozi-
tyvių permainų Anykščių savivaldoje! Nes mums ne 
tas pats, kas vyksta.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 267
LVŽS ANykščIų SkyRIuS

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kandidatų diskusija be įtampos 
ir be... diskusijų
Trečiadienį, kovo 6-ąją, Anykščių L. ir S.Didžiulių biblioteko-

je vyko kandidatų į Anykščių rajono merus, dabartinio rajono 
vicemero, konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus bei nuo pareigų 
nušalinto mero visuomeninio komiteto lyderio Kęstučio Tubio 
diskusija. 

Renginį organizavo visuomeninė organizacija ,,Žinau ką ren-
ku“, jį moderavo portalo lrt.lt verslo skyriaus redaktorė Justina 
Ilkevičiūtė.

S.Obelevičius ir K.Tubis atsaki-
nėjo į internetu pateiktus bei iš salės 
užduodamus klausimus. Konkuren-
tai lyg ir turėjo varžytis idėjomis 
arba įrodinėti, kad vienas už kitą 
yra geresnis, tačiau diskusija buvusi 
ypatingai taiki. Sprendžiant iš kandi-
datų pasisakymų, esminis K.Tubio 
oponentas yra liberalai ir buvusi sa-
vivaldybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė.  S.Obelevičius kri-
tikos K.Tubiui taip pat vengė.

Du klausimus iš salės uždavė 
K.Tubio komiteto narys, verslininkas 
Vytautas Datenis. Jis abiejų kandida-
tų klausė apie rajono skolas (,,kiek 
radot skolų, kai tapote meru, ir kiek 

jų liko baigiantis kadencijai?“ ) bei 
aiškinosi, ar nugalėjęs rinkimuose 
kandidatas pralaimėjusiam siūlys 
tapti vicemeru.  K.Tubis sakė, kad 
jis S.Obelevičiui siūlytų vicemero 
pareigas, S.Obelevičius atsakydams 
į šį klausimą suko ratais, aiškinda-
mas, kad koalicijai reikės bent trijų 
politinių darinių.

S.Obelevičiaus valdymo laiku ra-
jono skolos augo, K.Tubiui valdant 
mažėjo - tačiau tai lėmė ne geresnis 
dabartinio rajono mero ekonomikos 
išmanymas, bet jo kadencijoje strigę 
projektai.

,,Valstietis“, buvęs mero K.Tubio 
patarėjas Dominykas Tutkus, 

S.Obelevičiui leisdamas pademons-
truoti savo privalumus, paprašė 
kandidatų į merus išvardyti per 
savo kadencijas atliktus projektus. 
K.Tubis bėrė skaičius apie sure-
montuotas gatves ir kelius, drąsiai 
vardijo objektus, kurių renovaciją ar 
statybas pradėjo S.Obelevičiaus ko-
manda. S.Obelevičius nebandė susi-
grąžinti K.Tubio prisiimtų nupelnų, 
bet paaiškino: ,,Lajų tako atidarymo 
juostelę ne aš nukirpau, bet kirpau 
bibliotekos pastato juostelę, nors tą 
projektą pradėjo Alvydas Gervins-
kas, o gal net Darius Gudelis.“   

Seimo narys, konservatorius Ser-
gejus Jovaiša ,,pamėtėjo“ klausi-
mą - kas rajonui svarbiau - pilis ar 
aplinkelis. Bet S.Obelevičius proga 
pasišaipyti iš K.Tubio idėjos statyti 
pilį nepasinaudojo, o K.Tubis apie 
pilį aiškino, kad ,,net Vyriausybė su-
pranta tokio objekto reikalingumą“.

,,Šalia pilies Jūs ar Jūsų giminės 
turi sklypą?“ - K.Tubio paklausė 
renginio moderatorė. ,,Ne, tikrai 
ne“, - atsakė K.Tubis ir jis buvo 
teisus -  juk sūnaus vardu įsigytas 
buvusios valgyklos pastatas Nau-
juosiuose Elmininkuose nėra šalia 
pilies,  juo labiau kad tai pastatas, 
o ne sklypas.

,,Valstietis“ Rimanats Sereičikas 
K.Tubio klausė, kodėl jis kadenci-
jos pradžioje sunaikino Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyrių, o 
dabar vėl įkūrė ir su gerokai dides-
niu etatų skaičiumi. K.Tubis tikino, 
kad nei jis tą skyrių likvidavo, nei 
iš naujo įkūrė. Pasak mero, tai buvę 
administracijos vadovų siūlymai, 
kuriuos tvirtino rajono Taryba. 

Kęstutis Tubis, laimėjęs mero rinkimus, Sigučiui Obelevičiui 
siūlys tapti vicemeru. S.Obelevičius analogišku pažadu neatsi-
lygino.

(Nukelta į 11 psl.)

Gyvūnų gynėjai 
reikalauja, kad 
prekybos centrai 
nustotų 
prekiauti 
gyvomis žuvimis. 
Ką manote apie 
tokį
reikalavimą?

Gytis KAMINSKAS:
- Drausti reikia. Sąlygos, ypač 

per šventes, yra baisios, kai žuvis 
negali net apsisukti. Baisu žiūrėti, 
kai ant prekystalio žuvis lėtai dūsta 
maišelyje, apimta konvulsijų, kol 
nusikankina. Manau, nėra normalu 
žiūrėti į gyvūną kaip į prekę. Tokių 
peticijų turbūt pasirašiau jau ne vie-
ną dešimtį per visą laiką, bet situaci-
ja nesikeičia, nes prekybos centrai, 
kaip bebūtų keista, yra organizuoti į 
pelną, o ne į gyvūnų gerovę.

Rimantas EREMINAS:
- Tai aišku, kad prekybos centrai 

yra orientuoti į pelną. Kas čia keis-
to? Jei jie būtų orientuoti į gyvū-
nų gerovę, tai vadintųsi kaip nors 
kitaip. Bet aš irgi esu gyvūnas ir 
noriu šviežio karpio.

Aušra RASIKAITĖ:
- O aš uždrausčiau medžioklę, 

kuri naudojama trofėjams ant sie-
nų kabinti ir kailiams po kojomis 
tiesti…Kodėl yra tiek daug me-
džiotojų, kurie savo pramogai žudo 
gyvūnus?

Nurodė nurodyti pacientams 
eiti valgyti ledų? 

Sonata STENIULIENĖ, 
Anykščių PSPC direktorė, prieš 
medikų susitikimą su kandidatu 
į merus Kęstučiu Tubiu kreipėsi 
į savo darbuotojus: 

,,Kaip ir buvo pasakyta, pacien-
tai neturėtų laukti. Tikiuosi, kad 
nelaukia.“

Kai parašysim, kad K.Tubis 
nekaltas - netikėkit!

Kęstutis TUBIS, nušalintasis 
Anykščių rajono meras, apie 
savo santykius su ,,Anykšta“: 

,,Jeigu jie klausia, domisi, aš 
viską papasakoju. Bet jeigu jie 
parašo tiesą, tai būna labai gerai. 
Bet tai būna retai.“

Taigi apie tai ir klausimas...

Kęstutis TUBIS, paklaustas, 
kaip bus valdomas rajonas, jei-
gu jį išrinksime meru, o įtarimai 
ir kardomosios priemonės nebus 
panaikintos: 

,,Tiesa - nugali, teisingumas - 
nugali.“

Aišku, gydytojau!

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, apie 
Šventosios užtvankos šliuzo 
sklendės remontą:

,,Laukiame, kol nubėgs van-
duo.“

Svarbu turėti žirkles

Sigutis OBELEVIČIUS, ra-
jono vicemeras, apie naujus 
objektus, kai jis buvo meru: 

,,Lajų tako atidarymo juostelę 
ne aš nukirpau , bet kirpau bibli-
otekos pastato juostelę, nors tą 
projektą pradėjo Alvydas Ger-
vinskas, o gal net Darius Gude-
lis.“   

Kad tik nereiktų pirkti 
legionierių...

Sigutis OBELEVIČIUS, apie 
galimą porinkiminę koaliciją: 

,,Kai reikia trijų, pats vienas 
nieko negali spręsti, mažiausiai 
su dar vienu turi šnekėtis apie 
trečiąjį. Situacija pati bjauriau-
sia, kokią tik buvo galima pro-
gnozuoti.“

O force majeure?

Arvydas MAČIULIS, Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
narys, apie šios partijos rinkimų 
rezultatus Anykščių rajone: 

,,Ar nenuvylė ,,valstiečių“ re-
zultatai? Aš manau, kad ką pasėji, 
tą ir gauni.“
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Geri buvo rinkimai. Visiems. 
Neprisimenu kitų tokių  rinkimų, 
kuriuose visi, kas tik dalyvavo, 
laimėjo. Net Darbo partijai 
rinkimai buvo sėkmingi - ,,dar-
biečiai“ Anykščių rajono taryboje 
turės visą vieną mandatą. Žinant 
šios partijos Anykščių skyriaus 
galimybes -,,darbiečiai“ iš šių 
rinkimų išspaudė maksimumą.

Puikiai rinkimai susiklos-
tė nušalintojo mero Kęstučio 
Tubio komitetui ir pačiam merui. 
Komitetas rajono taryboje turės 
penkis mandatus, o K.Tubis 
varžysis antrajame mero rinkimų 
ture. Konservatorius, vicemeras 
Sigutis Obelevičius į antrąjį mero 
rinkimų turą išėjo pirmuoju nu-
meriu ir akivaizdu, kad šis faktas 
liudija jo paties ir jo partijos 
sėkmę. Socialdemokratai iškovojo 
5, ,,valstiečiai“ ir liberalai po 4  
vietas Rajono taryboje ir tai yra 
gerai. Nei Dainius Žiogelis, nei 
Dalis Vaiginas, nei Lukas Pakeltis 

nepateko į antrąjį rinkimų turą, 
bet kai PSG lošia su ,,Manchester 
United“, viena iš dviejų komandų 
kartais pralaimi. Na kažkas šituo-
se mero rinkimuose juk turėjo 
likti penktas. 

Į antrąjį mero rinkimų turą 
realiai pretendavo penki iš šešių 
kandidatų ir prieš rinkimus buvo 
aišku, kad atotrūkis tarp jų bus 
ne toks kaip Širvintose, kur viena 
Živilė Pinskuvienė surinko dvigu-
bai daugiau balsų nei visos kitos 
nepinskuvienės kartu sudėjus.  O 
kai skirtumai tarp kandidatų tik 
vienas kitas procentas ar procen-
to dalys, antrąjį turą lemia ne tik 
įdirbis, bet ir sėkmė.

4 liberalų mandatai rajono 
Taryboje - solidi pergalė. Juk 
partija - žlunganti, o patys Anykš-
čių liberalai nebeturi to azarto, 
kuriuo kvė-
pavo prieš 
ketverius 
metus. 5 
socdemų 
mandatai 
irgi yra 
gerai, juk šalies socialdemokratai 
skaldėsi,  Anykščiuose sustiprė-
jo ,,valstiečiai“, kita į kairįjį 
elektoratą orientuota politinė 
jėga. ,,Valstiečių“ 4 mandatai 
gal ir nelaikytini pergale, bet 
tai tikrai nėra  ir pralaimėjimas 
jau vien dėl to, kad gauta viena 
Tarybos nario vieta daugiau nei 
prieš ketverius metus, kai sąrašo 
lyderiu buvo pats Antanas Baura. 
Šaipykitės, Jūsų reikalas, bet 
A.Baura Anykščiuose yra politi-
kos žvaigžė. Kitos, jam lygiaver-

tės personos Anykščiuose nėra. 
Konservatoriai tikėjosi gauti 

Taryboje daugiau mandatų 
nei 5, kuriuos iškovojo, bet 
S.Obelevičiaus patekimas į 
antrąjį turą šią švelnią nesėkmę 
kompensuoja. 

Nežinau, ko laukė K.Tubis ir jo 
komitetas, bet, mano supratimu, 
tikėtis daugiau, nei ,,tubiečiams“ 
pavyko pasiekti, buvo naivu. 
K.Tubio ,,įkritimas“ į antrąjį 
mero rinkimų turą - jau pergalė, 
o 5 komiteto mandatai - apskritai  
jau kone kosmosas. Partijoms 
gali pririnkti asociacijų, kon-
servatorius gali sieti su brangiu 
šildymu, kolūkių griovimu ir net 
Lietuvos laisve, socialdemokratus 
norint įmanoma pritempti iki 
Kaunos HE, Stepono Kairio ar 
net Karlo Markso. O va K.Tubio 

komitetas ką 
nors bendra 
turi tik su pačiu 
K.Tubiu. Kitaip 
tariant, tik pats 
nušalintasis 
meras komitetui 

tuos mandatus ir ištempė. Sakot 
- sąrašas, žmonės? Kam būtų 
įdomus Ritos Juodiškienės ar 
Donaldo Vaičiūno komitetas? Tik 
R.Juodiškienei ir D.Vaičiūnui...   
Konservatoriai ir socialdemokra-
tai nežlugtų be S.Obelevičiaus ir 
D.Žiogelio. 

,,Facebook“-e besireiškiantis 
jaunimas nusivylęs. Kaip šitaip 
balsuoti? Kodėl žmonės tokie 
kvaili, tokie nemoralūs, kad 
balsuoja už korupcija įtariamą 
merą ir jo užantyje ketverius 

metus sėdėjusį vicemerą? O tai 
jei K.Tubis būtų surinkęs 225 
balsais mažiau, o L.Pakeltis 225 
balsais daugiau, kas būtų juos 
apkeitę vietomis, tai jau būtų 
nebekeista?  Jaunimas būtų 
buvęs patenkintas, bet idėja, kad 
kiekvienas sluoksnis turi savo 
kumyrus, nebūtų paneigta. Per-
frazuojant garsiąją režisieriaus  
Juliaus Jakubėno frazę - valdžia 
yra tokia, kokie esame mes pa-
tys. Žinia, mes patys esame labai 
jau įvairūs.

Galų gale - visos pirmojo rin-
kimų turo sėkmės ir nesėkmės yra 
tik teorinės. Kol kas. Kol neįvyko 
antrasis turas...  Tikėtina, kad 
visi, kas balsavo už  S.Obelevičių 
ir už K.Tubį, savo balsus jiems 
atidavė jau pirmajame ture. 
Todėl merą išrinks ne tie, kas 
balsuos už, o tie, kas balsuos 
prieš. Tikėtina, kad balsuojan-
čių prieš K.Tubį bus daugiau. 
S.Obelevičiaus sėkmės antrajame 
ture atveju tikėtina, kad rajono 
valdyme dalyvaus ir jaunimo 
mėgstamas Lukas. Žodžiu, vien 
dėl rinkimų rezultatų  iš Anykščių 
nereikia emigruoti. Viskas su tais 
rinkimais gerai. 

P.s.

Demokratija - labai gera 
valdymo forma, kai dauguma 
primeta savo idėjas mažumai. 
,,Demos“ - graikiškai ,,liaudis“. 
Jei tiesiausias kelias į demo-
so širdis eina per STT, čia ir 
D.Žiogelio veterinarinis išsilavi-
nimas nepadės.     

...„Kitaip tariant, tik pats 
nušalintasis meras komitetui 
tuos mandatus ir ištempė“... 

šiupinys

Apie tai, kad rinkiminė agitacija 
surengta gydytojų ir medicininio 
personalo darbo metu, pranešė pati 
PSPC vadovė  Sonata Steniulienė. 
,,Kaip ir buvo pasakyta, pacien-
tai neturėtų laukti. Tikiuosi, kad 
nelaukia“, - renginio pradžioje į 
medikus kreipėsi PSPC direktorė. 
Paklausyti K.Tubio susirinko per 
trisdešimt PSPC darbuotojų. 

Renginys truko tik pusvalandį, 
riaušių PSPC koridoriuose nesi-
girdėjo, tad tikėtina, kad K.Tubio 
agitacija nesutrikdė gydymo įstai-
gos darbo.

Nušalinatasis meras sveikino 
medikes moters dienos proga, sakė 
gėlių nedovanojantis, nes tai gali 
būti traktuojama kaip rinkėjų pa-
pirkinėjimas. ,,Negaliu nieko įteik-
ti, tikiuosi, kad kiti įteiks“, - vylėsi 
nušalintasis meras. 

K.Tubis PSPC kalbėjo ramiai, 
oriai, nekritikavo savo oponento 
antrajame rinkimų ture konserva-
toriaus, vicemero Sigučio Obele-
vičiaus. Tiesa, sukęs apsukęs iki 
liberalų kritikos ir šiame renginy-
je K.Tubis priėjo. Paklaustas apie 
strigusį Tilto gatvės projektą, jis 
sakė: ,,Priprojektuota buvo per 
daug. Buvusios administracijos 
klaidos labai brangiai kainuoja“,- 
netiesiogiai, bet atsiminė savo ar-
šiausia oponente tapusią buvusią 
administracijos vadovę Venetą 
Veršulytę.

Meras tikino, kad Kurklių pa-
grindinės mokyklos išaikymas 
būtų nelogiška prabanga, nes ke-

Darbo metu klausėsi agitacijos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Penktadienį, kovo 8-ąją, 9 valandą ryto Anykščių pirminės svei-

katos priežiūros centro (PSPC) darbuotojai rinkosi į įstaigos salę 
susitikti su nušalintuoju rajono meru, kandidatu į merus Kęstu-
čiu Tubiu.

turiose klasėse kitais metais, pasak 
K.Tubio, bus tik po vieną vaiką. 
K.Tubis atskleidė, kaip bandoma 
gelbėti kitą mažą mokyklą. ,,Trau-
pyje bus nupirktas būstas, kuriame 
įsikurs daugiavaikė šeima“, - kaip 
bus bandoma išsaugoti Traupio pa-
grindinę mokyklą pasakojo kandi-
datas į merus. Dar jis sakė, kad į 
Raguvėlę vežti vaikų į Panevėžio 
rajono mokyklas dabar atvažiuoja 
„net du daugiaukščiai autobusai.“  
Suprantame, kad tai elementarus 
kalbos riktas, tačiau nušalintojo 
mero žodžius, kaip niekieno kito, 
stengiamės atidžiai konspektuoti, 
nes nuolat sulaukiame priekaištų, 
kad rašome netiesą. 

K.Tubis medikams vardijo savo 
atliktus ir planuojamus darbus. Jis 

tikino, kad ekrano įrengimas prie 
Anykščių kultūros centro yra yra 
puiki investicija, kuri per metus 
ar pusantrų atsipirks, o paskui jau 
uždirbinės jį eksploatuojančiam 

Penktadienį Anykščių PSPC darbuotojai įdėmiai klausėsi Kęs-
tučio Tubio rinkiminės agitacijos.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.  

Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centrui pinigus.    

Milžiniškas televizorius prie 
Anykščių kultūros centro rajono 
biudžetui kainavo 47 tūkst. eurų.      

Š.m. kovo 11 dieną, po vėliavos pa-
kėlimo (Vėliava keliama 12 valandą 
A.Baranausko aikštėje) kviečiame į 
Anykščių rajono savivaldybės l. ir s. 
Didžiulių viešąją biblioteką susitik-
ti su profesoriumi Liudu Mažyliu!

Einantis Anykščių rajono savivaldybės mero pareigas 
Sigutis OBELEVIčIuS

Kviečiame į susitikimą

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD Anykščių rajono rinkimų apygardoje Nr.4 kandidatų sąrašo 
sąskaitos. Užsak. Nr. 266

Kontrolė. Pernai, vykdydama 
keleivinio transporto kontrolę, 
Anykščių rajono savivaldybė  at-
liko 17 patikrinimų. Savivaldybė 
skelbia, kad patikrinimų metu nu-
statyti 5 pažeidimai, autobusų vai-
ruotojams surašyti administracinių 
nusižengimų protokolai. Kokie tai 
buvo pažeidimai, savivaldybė ne-
skelbia. Nuo 2018 metų pradžios 
vietinio susisiekimo maršrutais ke-
levius rajone veža Anykščių rajono 
savivaldybės viešąjį pirkimą lai-
mėjusi UAB „Transporto centras“.

Darbas. 2018 metais  visuome-
nei naudingus darbus Anykščių 
rajone dirbti buvo pasitelkti  947 
piniginės socialinės paramos ga-
vėjai, tačiau 70 iš jų dirbti tokius 
darbus atsisakė.

Apsauga. Pernai 26 Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos darbuotojai už rajono biudžeto 
lėšas buvo paskiepyti nuo erkinio 
encefalito. 2017 metais nuo erki-
nio encefalito paskiepyti 32 savi-
valdybės darbuotojai.

Pagalba. Kovo 6 dieną ugnia-
gesiai atliko gelbėjimo operaciją 
Anykščiuose, ant geležinkelio tilto 
per Šventosios upę. Nuo tilto apie 
16.29 val. nukeltas vyras, kuris ke-
tino šokti į upę.

Edukacija. Antradienį, šven-
čiant Užgavėnes, šalia Anykščių 
kultūros centro negausiai susirin-
kusius anykštėnus folkloro ansam-
blis „Valaukis“ ( vadovė Regina 
Stumburienė) supažindino su Už-
gavėnių tradicijomis Lietuvoje, 
buvo giedamos Užgavėnių ubagų 
giesmės.

Pokyčiai. Anykščių rajono savi-
valdybės nevyriausybinių organi-
zacijų tarybą papildė nauja narė - 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
bendruomenės centro pirmininkė 
Genovaitė Tumienė. G.Tumienė 
Taryboje pakeitė Jolitą Abraškevi-
čienę, kuriai nuo 2018 m. rugsėjo 
mėn. baigėsi darbo santykiai atsto-
vaujamoje organizacijoje.

Smurtas. Anykščių rajono polici-
jos komisariato duomenimis, pernai 
mažėjo smurto artimoje aplinkoje 
atvejų.2018 metais buvo gauta 420 
pranešimų apie konfliktus artimoje 
aplinkoje, o  2017 metais gauti 568 
tokie pranešimai.Nors smurto arti-
moje aplinkoje atvejų ir mažėjo, ta-
čiau dėl tokių atvejų pernai pradėta 
daugiau ikiteisminių tyrimų – 171 
(2017 metais – 160).

Medis. Antradienį  Anykščių se-
niūnijos Storių kaime, Šlavės g., ant 
važiuojamosios kelio dallies užvir-
to medis. Kliūtį nuo kelio pašalino 
iškviesti ugniagesiai – medį jie su-
pjaustė.

Jaunimas. Po savivaldos rinki-
mų Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas pa-
sidalijo jautriu pareiškimu, kuria-
me apgailestavo, kad Anykščiuose 
vis dar sunku vietą rasti jauniems 
žmonėms. „Gaila, jog Anykščiuose 
jauniems, kuriantiems, turintiems 
idėjų žmonėms vis dar yra labai 
maža vietos. Rinkimų rezultatai 
rodo, jog didžioji dauguma žmonių 
palaiko tuos, kurie yra politikoje tik 
dėl darbo vietos, jiems tai yra pra-
gyvenimo šaltinis. Netgi palaikomi 
teisiami asmenys...”, - pastebėjo 
M.Sargūnas.
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Sveikiname su Kovo 11-ąja!

Mielieji Anykščių krašto žmonės, nuoširdžiai Jus sveikiname 
su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 
Tegul Lietuvos nepriklausomybės puoselėjimas tampa kiekvieno 
lietuvio kasdienio gyvenimo dalimi, tegul meilė Tėvynei virsta 
ateitį kuriančiais darbais!
Gražios ir prasmingos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos!

Lietuvos Respublikos Seimo nariai  anykštėnai - 
Antanas Baura,
Sergejus Jovaiša

Scenarijus A

Jeigu tiesioginius mero rinki-
mus laimės S.Obelevičius, kon-
servatoriai Taryboje turės 6 man-
datus. Realiausia, kad į koaliciją 
S.Obelevičius priims visą social-
demokratų, ,,valstiečių“ ir liberalų 
bloką. Ši koalicija turėtų net 19 
mandatų. Realiausia, kad pagal 
tokį scenarijų vicemero postas 
atitektų socialdemokratams, turin-
tiems 5 mandatus. Į šias pareigas 
greičiausiai būtų paskirtas LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Dainius Žiogelis. Administracijos 
direktoriaus postas, bent jau kol 
kas, regis, yra ne kažkieno sva-
jonių pozicija, o greičiau galvos 
skausmas - norinčių ir galinčių 
užimti šias pareigas ir tarp plačios 
koalicijos narių nėra daug. Pana-
šu, kad visiems koalicijos nariams 
būtų priimtina buvusios adminis-
tracijos direktorės, pagal liberalų 
sąrašą į Rajono tarybą išrinktos 
Venetos Veršulytės kandidatūra. 
Tačiau, regis, pati V.Veršulytė į 
šias pareigas nesiveržia. Admi-
nistracijos direktoriumi, matyt, 
be didesnio pasipriešinimo galėtų 
tapti ir bankininkas, konservatorių 
žmogus Vytautas Bernatavičius. 
Neatmestina ir savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo Virmanto Velikonio kandi-
datūra. Bėdos atveju, koalicija su-
tiktų svarstyti net K.Tubio komite-
to nario, dabartinio administracijos 
direktoriaus pavaduotojo Ramūno 
Blazarėno kandidatūrą. 

Kandidatūrų į administracijos 
direktoriaus pavaduotojus turė-
tų visi koalicijos partneriai - šio 
darbo nesibaidytų nei ,,valstietis“ 
Dominykas Tutkus, nei socialde-
mokratai Jurijus Nikitinas ar Asta 
Palaimienė.

Tiesa, ,,Anykštos“ kalbinti libe-
ralų, ,,valstiečių“ ir socialdemo-
kratų Anykščių skyrių pirmininkai 
- Lukas Pakeltis, Antanas Baura 
ir Dainius Žiogelis -  tikino, jog 
jiems postai nėra svarbūs: visi lin-
kę leistis į derybas, neužsispirti ir  
plačios koalicijos  dėlei net apskri-
tai pasiryžę likti be valdiško posto 
partiečiams. Nors toks altruizmas 
yra mažai tikėtinas.

Kas lengviau - surengti pirmalaikius rinkimus
ar suformuoti koaliciją Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Į tiesioginių Anykščių rajono 
mero antrąjį turą pateko kon-
servatorius, dabartinis rajono 
vicemeras Sigutis Obelevičius 
bei visuomeninio komiteto ly-
deris, nušalintasis meras Kęs-
tutis Tubis, tačiau akivaizdu, 
kad rajono valdyme po antrojo 
turo dalyvaus ir kitos politinės 
jėgos. 

Socialdemokratai, ,,valstie-
čiai“ ir liberalai, kurie kol kas 
laikosi kartu, Anykščių rajono 
taryboje turės 13 mandatų, tai-
gi daugumą.

Kadangi į Rajono tarybą pa-
kliuvo net šešių politinių jėgų 
atstovai, o valdančiajai daugu-
mai reikės mažiausiai trijų ko-
alicijos, yra galimos net kelios 
valdžios dėlionės.

Scenarijus B

S.Obelevičiui laimėjus tiesiogi-
nius mero rinkimus, K.Tubio komi-
tetas ,,Anykščių krašto labui“ taip 
pat bandys išlikti ,,prie valdžios“. 
Tačiau konservatoriams formuojant 
koaliciją su ,,tubiečiais“, į koaliciją 
pasikvietus dar ir vieninintelį į Ra-
jono tarybą išrinktą Darbo partijos 
atstovą Ričardą Sargūną - dauguma 
nesusidaro. Tokia koalicija turėtų 
tik 12 balsų iš 25. Prie šios koalici-
jos būtina būtų prijungti bent vieną 
iš ,,saldžiojo trejeto“. Neįtikėtina, 
kad į koaliciją su K.Tubiu galėtų 
eiti ,,valstiečiai“, kai pagal šios par-
tijos sąrašą į Rajono tarybą išrinkti 
Dalis Vaiginas, Raimondas Balsys, 
Vygantas Šližys ir Kazys Šapoka. 
Liberalų tokioje koalicijoje taip 
pat garantuotai nebūtų. Mažiausia 
K.Tubio priešprieša iš ,,trejetuko“ 
partijų yra su socialdemokratais. 
Tačiau S.Obelevičiui tapus meru, 
K.Tubiui - vicemeru, potencialiems 
koalicijos partneriams socialdemo-
kratams geriausiu atveju būtų pa-
siūlyta administracijos direktoriaus 
pozicija. Kaži ar ši darbo vieta ga-
lėtų būti D.Žiogelio svajonių darbu, 
juolab kad ir direktoriaus pavaduo-
toją vargu ar jis galėtų pasirinkti.

Scenarijus C   

Jei rinkimus laimės K.Tubis, jis į 
koaliciją pasikvies S.Obelevičiaus 
konservatorius ir, aišku, R.Sargūną. 
Išeina tie patys 12 balsų ir vėl ver-
kiant reikia socdemų pagalbos. Bet 
vėl lieka ta pati situacija, kad soc-
demams galima pasiūlyti tik admi-
nistracijos direktoriaus vietą. Nors, 
K.Tubio pergalės atveju, greičiau-
siai direktoriumi labai griežtai 
pageidautų likti jo komiteto narys 
Audronius Gališanka. Tad socde-
mams greičiausiai būtų siūloma tik 
direktoriaus pavaduotojo pozicija 
ir dar kaip ,,bonusas“-  mero pata-
rėjo postas.   

Scenarijus D

K.Tubio sėkmės atveju labiau ti-
kėtinas kitas koalicijos scenarijus: 6 
,,tubiečiai“ + 5 konservatoriai + 1 
,,darbietis“ + 1 X.

Formuojant tokią koaliciją, 

reikėtų pasigauti vieną ,,judą“ iš 
,,valstiečių“ - liberalų - social-
demokratų komandos. Tikėtina, 
kad šio žmogaus pavardė niekada 
viešai nebūtų atskleista, jis val-
dančiajai koalicijai turėtų padėti 
tik per pirmąjį posėdį, kai bus ren-
kamas vicemeras ir savivaldybės 
administracijos vadovai. Paskui 
tas žmogus galėtų grimzti giliai į 
opoziciją...    

Kaip žmogų tokiam poelgiui būtų 
galima motyvuoti? Ką aš žinau... 
Įvairių motyvų kartais atsiranda.

Įvykus šiam scenarijui, tikėtina, 
kad rajono valdžia išliktų visiškai 
tokia pat kaip dabar. Gal net Donal-
das Vaičiūnas išsaugotų mero pata-
rėjo darbo vietą.

Scenarijus E

Mažai tikėtinas scenarijus - 
S.Obelevičiui laimėjus tiesioginius 
mero rinkimus, į koaliciją su kon-
servatoriais komitetas eitų nerei-
kalaudamas vicemero pozicijos 
K.Tubiui. Tokiu atveju, tikėtina, kad 
socialdemokratai, o gal net ir visas 
partijų blokas (socialdemokratai + 
,,valstiečiai“ + liberalai)  palaikytų 
valdančiąją daugumą. Tiesa, su-
darius plačią koaliciją, ,,tubiečiai“ 
geriausiu atveju galėtų tikėtis tik 
administracijos direktoriaus posto, 
taigi -  darbo vietos A.Gališankai 
išsaugojimo. 

Kokia komitetui prasmė iš tokio 
,,ėjimo arkliu“, neaišku, bet tokia 
tikimybė, nors ir menka, tačiau iš-
lieka.

Scenarijus F

Labai įdomus ir pakankamai re-
alus scenarijus - tiesioginio rajono 
valdymo įvedimas ir pirmalaikiai 
mero bei Rajono tarybos rinki-
mai. Šis scenarijus įmanomas ir 
K.Tubio, ir S.Obelevičiaus pergalių 
tiesioginiuose Anykščių mero rinki-
muose atvejais. Jeigu rinkimus lai-
mės K.Tubis ir sudarys koaliciją su 
konservatoriais (ir R.Sargūnu), jis 
turės tik 12 balsų. Socdemams nei-
nant į valdančiąją koaliciją ir nera-
dus „judo“, administracijos vadovai 
bei vicemeras nebus išrinkti. 

Vyriausybės atstovė Panevėžio 
apskrityje (ji eina ir Vyriausybės 
atstovo Utenos apskrityje parei-
gas) Kristina Nakutytė ,,Anykštai“ 
sakė, jog pagal dabar galiojančią 
tvarką po dviejų mėnesių tokio tar-
puvaldžio skelbiamas tiesioginis 
valdymas ir pirmalaikiai Rajono 
tarybos ir mero rinkimai. Tiesa, pa-
sak K.Nakutytės, kol kas neaišku, 
ar šios nuostatos galios ir po šių 
savivaldos rinkimų - artimiausiu 
metu Vyriausybės atstovai kviečia-
mi į pasitarimą, kuriame  aiškinsis 
tiesioginio valdymo principų tai-
kymus.

S.Obelevičiaus sėkmės rinki-
muose atveju, pabandžius jam su-
daryti koaliciją su K.Tubio komite-
tu, neišsibarstęs tryliktukas galėtų 
blokuoti S.Obelevičiaus siūlomų 
kandidatūrų į vicemerus ir admi-
nistracijos vadovus skyrimą ir taip 
atvesti rajoną į pirmalaikius rinki-
mus.   

Meru gali tapti ... Ona 
Repečkienė

Jeigu teismas neatšauks K.Tubio 
nušalinimo nuo mero pareigų, o jis bus 
išrinktas rajono meru, apskritai bus 
...cirkas. Naujos kadencijos Tarybai 
susirinkus į pirmąjį posėdį, automatiš-
kai nutrūks vicemero S.Obelevičiaus 
bei savivaldybės administracijos va-
dovų - A.Gališankos ir R.Blazarėno 
- įgaliojimai. Naują vicemerą bei 
administracijos vadovus tvirtina Ra-
jono taryba, o kandidatūras teikia me-
ras. Naujai išrinktas meras, kuriam 
galioja ankstesnis nušalinimas nuo 
pareigų, negali pirmininkauti Tarybos 
posėdžiui ir, savaime aišku, negali 
teikti savo pavaduotojo ir administra-
cijos vadovų kandidatūrų. 

Tokiu atveju pirmajam Rajono 
tarybos posėdžiui pirmininkautų 
vyriausia Tarybos narė Ona Repeč-
kienė. Pasak Vyriausybės atstovės 
K.Nakutytės, laikinąjį administracijos 
vadovą ir galiojant mero nušalinimui 
būtų galima paskirti - juo taptų arba 
darbartinis administracijos direkto-
rius, arba kažkurio iš savivaldybės 
skyrių vedėjas. Pirmajame naujo-
sios kadencijos Tarybos posėdyje 
deputatai turėtų išsirinkti ir laikinąjį 
rajono merą.  Toks precedentas jau 
yra buvęs Visagine, kai 2015-iaisiais 
tiesioginius rinkimus laimėjo Dalia 
Štraupaitė, kuriai galiojo ankstesnis 
nušalinimas nuo pareigų. 

Neaišku, kiek toks laikinumas 
galėtų tęstis - ar po dviejų mėnesių 
neišvegiamai sulauktume tiesioginio 
valdymo ir pirmalaikių rinkimų? 

Anykščių socialdemokratų 
lyderis Dainius Žiogelis turi 
visus šansus tapti Anykščių 
rajono mero pavaduotoju.

Vargu ar galima Antano 
Bauros vadovaujamų ,,vals-
tiečių“ koalicija su K.Tubio 
komiteto komanda.

Meru tapus Kęstučiui Tubiui, 
dėl jo galimo ilgesnio nuša-
linimo nuo pareigų nemaža 
tiesoginio valdymo ir pirma-
laikių rinkimų tikimybė.

Dabartinio administracijos 
direktoriaus Audronio Gali-
šankos šansai išsaugoti dar-
bo vietą yra minimalūs.
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RRT išmatavo Rytų Lietuvą: „Tele2“ internetas sparčiausias ir čia

RRT atlikti matavimai rodo, 
kad vidutinė „Tele2“ teikiamo 
4G interneto sparta yra net 
58,78 megabitų per sekundę. 
Tuo tarpu kitų dviejų operato-
rių ryšio sparta siekia 42,97 ir 
39,44 megabitų per sekundę.

„Džiaugiamės tokiais rezul-
tatais, jie įrodo, kad nuolatinės 
komandos pastangos, o taip 
pat investicijos į tinklo plėtrą 
yra efektyvios. Mums svar-
biausia, kad „Tele2“ klientai 
galėtų laisvai ir nevaržomai 
bendrauti visoje Lietuvoje“, – 
sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 

generalinis direktorius.
Ankstesnių, sausį–vasarį at-

liktų, tyrimų rezultatai taip pat 
buvo palankūs pirmoje vietoje 
atsidūrusiam „Tele2“ – tuomet 
ryšio sparta buvo matuota tarp 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
miestų, o taip pat žiede Vil-
nius-Varėna-Eišiškės-Šalči-
ninkai-Jašiūnai.

Praėjusiais metais vien į 
tinklo kokybės gerinimą „Te-
le2“ investavo 10,3 mln. eurų. 
Daug dėmesio buvo skiriama 
net tik 4G, bet ir 4G+ tinklo 
vystymui, kuris „Tele2“ tinkle 

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) išplėtė šių metų pradžioje atliktų interneto spar-
tos matavimų teritoriją – ji buvo papildyta šalies rytuose esančiais keliais ir mies-
tais. Paaiškėjo, kad ir šioje Lietuvos dalyje sparčiausiu internetu naudojasi „Tele2“ 
klientai.

dengia jau 80 proc. teritori-
jos.

Šiemet „Tele2“ investuos į 
pasirengimą 5G plėtrai. „Te-
le2“ taip pat ketina aktyviai 
dalyvauti rudenį numatytame 
leidimų dažniams konkurse.

Duomenys apie interneto 
spartą, signalo stiprumą ir dina-
miką šalies miestuose ir keliuo-
se yra pateikti RRT internetinė-
je svetainėje http://matavimai.
rrt.lt/index.html.

Tekste pateikti 2019 kovo 5 
d. RRT duomenys.

Užsak.Nr.265

Raimondas GUOBIS

Geriausios Užgavėnės - Butėnuose
Butėnuose Užgavėnės pačios tikriausios. Kaip ir dera, jos švęstos antradienį - po sodžių ir apy-

linkes lakiojo, triukšmavo Gavėnas su spalvinga savo palyda: žiemą išvarė, visokiausių gėrybių 
linkėjo, dovanas mielai priėmė, net aukas rinko, mat pradėjo kaupti lėšas Butėnų tankui... O vakare 
bendruomenės namuose vyko šokiai ir didelis balius. Liepsnose žuvo Morė, o narsuolis Gavėnas 
pakeitė išvaizdą ir pasiliko gyvuoti ir tarnauti dvasinėje kaimo sargyboje.

Tas mano Palvys - tai gra-
žus arklys...

Autoriaus nuotr.

Šiemet Butėnų persirengėliai už-
griuvo Svėdasus, siautėjo degalų ko-
lonėlėje, parduotuvėse, seniūnijoje. 
Mažoji ,,STT operacija”  bandė pri-
čiupti svarbiausius pareigūnus, kavi-
nėje mėgavosi geraširdės Lauros, jos 
motinėlės ir virėjėlių gardžiai iškep-
tomis bulvytėmis.

Su trenksmu vėliau į kaimą sugrįžo, 
prie Barono vilos elnius ganė, dėkin-
gų šeimininkų apdovanoti  virš dir-
vonų čirenantį vyturėlį sveikino. Jau 
juk tikras pavasaris nebe už kalnų,tad 
sodžiaus vakaruose ūkininkus lankė, 
gardžiausius tautinius sūrius, blynus, 
braškėmis užgardintus, ragavo, sti-
presnės šilumos neatsisakė. Vėju iki 
pat Šventupio nurūko, ten bičiulį ūki-
ninką lankė, o po to jau nuo Žaliosios 
į paslaptingą mišką įsmuko. Sniego 
ir ledo švytėjimo apsvaiginti sustojo, 
žiemos pasaka gėrėjosi, klausėsi, kaip 
žemės ašis braškėdama į pavasarį su-
kasi. Vilkabrukių močiučių džiaugs-
mo apsvaiginti, Gabijos iš Čikagos 
monologą išklausė ir suprato, kad 
Lietuvoje daug geriau gyventi nei 
svajonių Amerikoje. Po to vėl kaime, 
Sero rajone, senojoje ulyčioje šūkavo: 
,,Žiema, žiema eik iš kiemo...“ Čigo-
nė būrė ir pilvo šokį suko, išsilavinęs 
advokatas, žydas iš Amsterdamo, iš-
minties knygos pamokymus skaitė, 
patarinėjo, dvi mažos čigonėlės vi-
kriai sukinėjosi, spalvingais sijonais 
šnarėjo, o kareiviškai pasirėdžiusi 
mergaitė kvietė Butėnų tankui aukoti, 
kad nieks mūsų neužpultų, kad ir kai-
mynus apgintume, o blogiukus nuo 
žygių atgrasytume. Su gausybe gėrio 
linksmoji kompanija į bendruomenės 
namus sugrįžo, čia blynus su uogiene 
raitė, greitai atsirado ir muzikantas, 
linksmas dainas raliuoti ėmęs. 

Palengva visa seklyčia žmonių pri-
gužėjo: suskaičiau daugiau negu tris-
dešimt, ir visi kaip niekad šoko, rate-
lius ėjo, sočiai ir riebiai valgė, grynu 
tauku spindinčią šiurpę srėbė, gardy-
bes brangvyniu užsigerdami ir daugel 
žodelių meilingai kalbėdami. Ir joks 
pykčio šešėlis to vakaro neaptemdė, 
o iš smalėkų sukrautame lauželyje 
linksmai Morė supleškėjo. Sudegė, 
plėnimi nuėjo kaip blogybės, nuodė-
mės, mintys nedoros. Vienas mąslus 
vyras tarstelėjo prisiminęs, kad ka-
daise visiems šokiuos pasilinksminti 
į Svėdasus reikėjo eiti, o dabar šokiai 
čia, svėdasiškiai galėtų ateiti, mat ten 
jokios linksmybės nėra. Ką padarysi, 
juk Užgavėnės tai Butėnuos geriau-
sios...

Svėdasų seniūnijos gyventojai visuomet švenčia Užgavėnes. 

Svarbiausia - šventei duoti tinkamą toną.

Įtariamieji. Teisėjų korupcijos 
byloje įtariamųjų skaičius išaugo 
iki 45. Dar praėjusią savaitę skelb-
ta, kad įtarimai šioje byloje pateikti 
34 asmenims. „Šiuo metu įtaria-
mųjų skaičius išaugęs iki 45. Iš to 
išaugusio skaičiaus įtariamųjų – tai 
privatūs asmenys, galimai suintere-
suoti teismų sprendimais arba tarpi-
ninkai“, – sakė R. Endružytė. Teisė-
sauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl 
galimo teisėjų kyšininkavimo, by-
loje tarp įtariamųjų – aštuoni teisė-
jai ir šeši advokatai, taip pat Druski-
ninkų meras Ričardas Malinauskas 
ir jo patarėjas Aivaras Kadziauskas. 
Anot teisėsaugos, įtariama, kad 
teisėjams už palankius sprendimus 
mokėtų kyšių suma galėjo siekti 
nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.

Sesija. Sekmadienį praside-
dančios Seimo pavasario sesijos 
svarbiausi darbai bus parlamentinė 
kontrolė, vaikų teises reglamen-
tuojančių įstatymų tobulinimas ir 
„Brexit'o“ pasitikimas, sako Seimo 
pirmininko pirmoji pavaduotoja 
„valstietė“ Rima Baškienė. „Visų 
pirma turime pabaigti vaikų teises. 
Taškas“, – pareiškė ji prieš parla-
mento vadovybės, frakcijų ir komi-
tetų vadovų pasitarimą dėl artėjan-
čios Seimo sesijos darbų. Pasak R. 
Baškienės, parlamentarai privalės 
ypatingą dėmesį skirti parlamenti-
nei kontrolei. 

Algos. Policijos generalinis ko-
misaras Linas Pernavas sako turintis 
Vyriausybės patikinimą, kad kitąmet 
pareigūnai uždirbs mažiausiai 1000 
eurų po mokesčių. „Džiaugiuosi, 
kad turime Vyriausybės patikinimą, 
kad kitais metais policijos pareigū-
nų darbo užmokestis iš tiesų galės 
būti tūkstantis eurų į rankas – kalbu 
su naktiniais budėjimais, viršvalan-
džiais, su visais priedais, priemoko-
mis“, – sakė L. Pernavas.

Konkursai. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė sako besitikinti, kad 
jos patarėjų laimėti valstybinių 
įmonių ir įstaigų vadovų konkursai 
buvo objektyvūs. „Konkursai yra 
konkursai. Juose gali dalyvauti bet 
kuris Lietuvos pilietis – tą ir daro. 
Ir labai tikiuosi, kad tie konkur-
sai buvo objektyvūs, nes aš tikrai 
juose nedalyvavau ir net jų sąlygų 
nežinau“, –sakė šalies vadovė, pa-
klausta, ar neprotegavo savo žmo-
nių.

-BNS
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pirmadienis 2019 03 11

sekmadienis 2019 03 10

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Snieguolė 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Galapagai – ryklių 
milžinų karalystė 
12:55 Brazilijos gamtos 
stebuklai. Išlikusios miško 
oazės 
13:50 Puaro N-7 Trijų veiks-
mų drama 
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. 
22:20 Ketverios vestuvės ir 
vienerios laidotuvės N-14
00:15 Karštas kubilas – lai-
ko mašina 2 N-14

06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:00 “Žvėrelių būrys” 
07:25 “”Nickelodeon” valan-
da. Keista šeimynėlė” 
07:50 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:15 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:45 “Ogis ir tarakonai” 
08:55 Olis ir piratų lobis 
10:30 Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti N-7
12:20 Kaip pavogti nuotaką 
14:20 Meteorų audra N-7
16:10 Ne vienas kelyje. 
16:50 Teleloto. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Finalo ketvertas. N-7. 
21:00 Lapkričio žmogus N14
23:10 Asai N-7
01:20 Paskutinis tėvų išban-
dymas. Mažieji Fokeriai (k) 
N-7

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 detekty-
vas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Nerealieji” N-7
13:50 “Baltuolė ir Rožytė” 

15:15 “Netikra vienuolė 2” 
N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Lietuvos talentai”. N-7
22:00 “Titanas” N-14
23:55 “Namas gatvės gale” 
S (kart.)
01:45 “Paskutinį kartą 
Vegase” N-7 (kart.)

06:30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic” 
(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 tele-
vitrina.
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
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
16:30 Čepas meta. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - 
Žalgiris. 
19:30 Lenktynių meistrai 
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva” 
N14
23:30 Sukeisti žudikai (k) 
N14
01:00 Namas girios glūdumoj 
(k) S

06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” 
10:55 “Akloji” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” N14
23:00 Gyvenimo užrašai N-7
01:15 Robinas Hudas. Vyrai 
su triko (k) N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Franko Sinatros istori-
ja. (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 TV daktaras. Insultas. 
Kai svarbi kiekviena akimirka 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
10:30 Atspindžiai. 

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 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:45 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Lozoraitis. 
19:30 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Lukas Geniušas groja 
J. Adamso fortepijoninį kon-
certą.
23:25 V. A. Mocartas. Opera 
„Idomenėjas“. (kart.).
02:20 Vidurnaktis Paryžiuje 
N-14 (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “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 “Gelmėse slypinčios 

unikalios istorijos” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Moterų krepšinio 
Baltijos lygos finalo rungty-
nės”.
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:05 “Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos” N-7 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
12.00 „Vera. Pelkė“ 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 „Žiurkininko fleita“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Žiurkininko fleita“ N-7.
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
00.40 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06:05  S iena :  Tarp  Ry tų 
i r  Vakarų . 
07 :10  Duok im garo ! 
Poeto  Pau l iaus  Š i rv io 
da inos . 
08 :40  Premjera . 
Raudonas  vėž lys 
10:00  Trans l iac i ja  i š  LR 
Se imo.  Išk i lm ingas  mi -
nė j imas ,  sk i r tas  L ie tuvos 
nepr ik lausomybės  a tkū -
r imo d iena i ,  Se imo Kovo 
11-os ios  Ak to  sa lė je . 
11 :40  Da inuo ju  L ie tuvą . 
Pa t r io t inės  da inos .
12:00  Kovo 11-o j i  – 
L ie tuvos  nepr ik lausomy-
bės  a tkūr imo d iena .  Tr i jų 
Ba l t i j os  va ls tyb ių  vė l iavų 
pakė l imo ceremon i ja 
Nepr ik lausomybės  a ikš -
tė je . 
12 :30  Da inuo ju  L ie tuvą . 
Pa t r io t inės  da inos .
13 :00  Šv.  M iš ios ,  sk i r tos 
L ie tuvos  nepr ik lausomy-
bės  d iena i . 
14:13  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
14:15  Laba d iena , 
L ie tuva .
15:00  Ž in ios .  Ora i .
15 :10  Laba d iena , 
L ie tuva .
16:00  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
16 :15  Laba d iena , 
L ie tuva .
16:30  Neužmi rš t i . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i 
18 :00  TV ža id imas „Kas 
i r  kodė l? “ . 

18:30  K lausk i te  dak ta ro . 
19 :30  Mis i ja  S ib i ras ’18 . 
Suras t i  savus . 
20 :25  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
20 :30  Panorama.
20:52  Spor tas .  Ora i .
20 :59  Lo te r i ja  „Jėga“ .
21 :00  Emi l i j a  i š  La isvės 
a lė jos .  N-7
23:00  Me i lė  Tėvynės 
nemar i .  (kar t . ) .
24:00  LRT rad i jo  ž in ios .

06 :25  “Tomo i r  Džer io 
nuo tyk ia i ”  (k ) 
06 :50  B i tės  f i lmas 
08 :30  Ka laku ta i .  A tga l  į 
a te i t į 
10:15  Monte  Kar las  N-7
12:25  Brang i  E leonora 
N-7
14:15  Nuotakų  kara i  N-7
16:00  Mano žmona -  ra -
gana N-7
18:00  Ž in ios .
18:55  Spor tas .
18:58  Ora i .
19 :10  Ke l ionė  į  pas lap -
t i ngą ją  sa lą  N-7
21:00  Ge lbė to ja i  N14
21:58  Te le fon inė  lo te r i ja 
1634. 
22:00  Tęs inys . 
Ge lbė to ja i  N14
23:20  Ty la  S
02:05  Asa i  (k )  N-7

06:30  “Te lev i t r ina” . 
06 :45  “Sparna i ” 
08 :20  “Paryž iaus  ka te -
dros  kupr ius ”  N-7
10:10  “Madagaskaro  p in -
gv ina i ”  N-7
11:55  “Aukš tyn” 

13 :50  “S impsonų f i lmas” 
N-7
15:30  “Narn i jos  k ron i -
kos :  l i ū tas ,  bur t in inkė  i r 
d rabuž ių  sp in ta ”  N-7
18:30  “TV3 ž in ios ” . 
19 :22  “TV3 spor tas ” . 
19 :27  “TV3 ora i ” . 
19 :30  “L ie tuvos  garbė 
2019” .
22:00  “K ingsman. 
Slap to j i  ta rnyba”  N-14
00:35  “Rez iden tas”  N-14

06:50  “Paryž ius . 
Gyvento ja i  i r  gyvūna i ” 
08 :50  Oskaras  N-7
10:35  41-as is 
Tarp tau t in is  Monte  Kar lo 
c i rko  fes t i va l i s 
13 :15  Rad i jo  s to t ies 
“L ie tus ”  muz ikos  apdo -
vano j ima i  “Aukso  lašas” 
2018.  
16 :30  Bukas  i r  Bukesn is 
N-7
18:45  Tr in tukas  N-7
21:00  Ti tanų  įn i rš is  N-7
22:55  Į tėv is  (k )  N14
00:55  “ I l i uz i ja ”  (k )  N-7

07:00  “Sunk ių  nus ika l t i -
mų skyr ius ”  (k )  N-7
07:55  “Sva jon ių  p r incas” 
09 :55  Me lag ių  me lag is 
11:40  “Nus ivy lus ios 
namų še imin inkės”  N-7
12:40  “Og is  i r  ta rakona i ” 
13:00  “Bro l ia i  mešk ina i . 
Nuotyk ių  ieško to ja i ” 
13:35  “Paba is iukas 
Bansenas” 
14 :05  “Žmogus-voras” 
14 :30  “Pas isvėrę  i r  la i -
ming i ” 

15 :30  “Amž ina  me i lė ” 
N-7
16:30  “Būk  su  man im” 
N-7
18:00  “ Iš  š i rd ies  į  š i rd į ” 
N-7
19:00  “Aukš taku ln ių 
kerš tas” 
20 :00  “Sunk ių  nus ika l t i -
mų skyr ius ”  N-7
21:00  Po v ienu  s togu
23:20  “Kara l ienė 
Izabe lė ”  N14
01:05  Midsomer io  žmog -
žudys tės  V I I I .  S lap tos 
ge lmės N-7

 PLIUS
06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06:05  K la ipėdos  p i l i es 
dž iazo  fes t i va l i s  2018. 
(kar t . ) .
06:55  L in i ja ,  spa lva ,  fo r -
ma.  (kar t . ) .
07 :15  Gr iz is  i r  leminga i 
07 :25  Šecherazada. 
Nepapasakotos  i s to r i jos 
(kar t . ) .
07:50  Vienuo lynų  ke l ias 
L ie tuvo je  (kar t . ) .
08 :20  Arba tvakar is 
„Mano Tėvynė –  p r ie  jo 
š i rd ies “ . 
10 :00  Gustavo  nuotyk ia i . 
11:40  Me i lė  Tėvynės 
nemar i . 
12 :35  Vy tau tas 
Landsberg is  –  la isvės 
ke l iu . 
13:30  Ievos  Narku tės 
koncer tas  „Ka i  muz ika 
ba ig ias “ .
14 :55  Gr iz is  i r  leminga i 
15 :05  Ka imyna i  p i ra ta i 
15 :20  Šecherazada. 
Nepapasakotos  i s to r i jos 

15:45  Uos is ,  Tig ras  i r 
L iepsna. 
16:40  Ku l tū rų  k ryžke lė . 
Vi ln iaus  sąs iuv in is . 
17 :00  Dž iazas . 
18 :30  Š iaurės  pu lsas . 
20:30  Panorama 
20:52  Spor tas .  Ora i 
21 :00  Švęsk ime la isvę . 
Va ls tyb in is  da inų  i r  šo -
k ių  ansambl is  „L ie tuva“ 
i r  g rupė  „Ža lvar in is “ .
22 :30  Ge lež inė  led i  N-7
00:15  DW nau j ienos 
rusų  ka lba .

 
06:15  “Te lev i t r ina” . 
06:30  “Bearas  Gry l l sas . 
Lauk in is  i ššūk is  žva igž -
dėms”  (kar t . )  N-7
07:30  “Hava ja i  5 .0 ” 
(kar t . )  N-7
08:30  “Da inų  dv ikova” 
(kar t . )  N-7
09:00  “Autop i lo tas ” . 
(kar t . )
09:30  “CSI  k r im ina l i s ta i ” 
(kar t . )  N-7
10:30  “S impsona i ”  N-7
11:30  “Ku l inar i jos  me is -
t ras ”  (kar t . )
12 :30  “Vedęs  i r  tu r i  va i -
kų”  (kar t . )  N-7
13:30  “Jok ių  k l iūč ių ! ” 
(kar t . )  N-7
14:30  “Te lev i t r ina” . 
15 :00  “Hava ja i  5 .0 ”  N-7
16:00  “CSI  k r im ina l i s ta i ” 
N-7
16:55  “Ku l inar i jos  me is -
t ras ” 
17 :55  “Vedęs  i r  tu r i  va i -
kų”  N-7
19:00  “Yvanas  Visaga l i s ” 
N-7
21:00  “Taks i ”  N-7

23:00  “Kruv ino j i 
Valen t ino  nak t i s ”  S
01:05  “Sv ie to  l yg in to ja i ” 
N-7

06.09  Programa.
06.10  TV parduotuvė .
06.30  „Pasau l i s  i š  v i r -
šaus“ .  N-7 .
07 .00  Š iand ien  k imba. 
08 .00  Ne spauda i . 
09 .00  „TV Europa pr i -
s ta to .  L ie tuvos  ge lmių 
i s to r i jos “ . 
09 .45  „Namas pr ie  ša l t i -
n io “  N-7 .
13.45  TV parduotuvė .
14.00  „TV Europa pr is ta -
to .  Vyrų  šešė ly je .  G.  E . 
Moh l  –  Basanav ič ienė“ . 
14 .40  Par t i zanų ke l ia is 
15 .20  „Pas is lėpus i 
Palanga.  Pa langa -  pa-
s ien io  mies tas“  . 
16.00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16.30  „Šuns  š i rd is “  N-7 .
18.00  Ž in ios .
18 .23  Ora i .
18.25  Rubr ika  „Mes eu-
rop ieč ia i “ .
18.30  „Šuns  š i rd is “  N-7 .
20.00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20.30  Nuoga t iesa .  N-7 .
22.00  Ž in ios .
22 .53  Ora i .
22.55  Rubr ika  „Mes eu-
rop ieč ia i “ .
23.00  Ne spauda i . 
00 .00  „G luchar iovas“ 
N-7 .

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2019 03 12

trečiadienis 2019 03 13

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 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 ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 2 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7

10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Bus visko (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Pagrobimas N14
23:55 “Judantis objektas” 
N-7
00:50 Gelbėtojai (k) N14

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”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Paliktieji” N-14
00:15 “Rezidentas” 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
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:50 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Vertikali riba N-7
23:30 Titanų įniršis (k) N-7
01:20 “Juodasis sąrašas” 
N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:00 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
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
17:55 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Rebeka Martinson. Kol 
nepraeis tavo rūstybė N14
22:50 “”Velvet”” N-7
00:30 Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Šeimos pagardai 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. (kart.).
07:00 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai 
(kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Meno ritmai. Poliarinio 
rato rokas. Gyvybinga 
Islandijos muzikinė scena 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
13:55 Mokslo ekspresas. 
14:15 Dauntono abatija 2 
N-7 (kart.).
15:10 Meno ritmai. Na, ir cir-
kas. Kerintis artistų pasaulis 
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 gy-
venimas.Vartburgo pilies 
paslaptis 
19:15 Kurdų ryžtas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Karo ir taikos pažen-
klinti žmonių likimai 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jukono vyrai” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Dainų dvikova” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
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 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
14:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” (kart.)
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7

18:55 “Univeras” 
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Manchester City 
FC” – “FC Schalke 04”.
23:55 “Daktaras Hausas” 
N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Baimės įlanka“ 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 euro-
piečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“ 
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 euro-
piečiai“.
23.00 „Prokuroras“ N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
2 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (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 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Iškyla prie Kabančios 
uolos N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” 
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7

10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Vingiuotas kelias namo 
N14
23:55 “Judantis objektas” N-7
00:50 Pagrobimas (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”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Blogasis samarietis” 
N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:20 “Rezidentas” 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
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 15 šlovės minučių N14
23:25 Vertikali riba (k) N-7
01:40 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:00 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
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 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Rebeka Martinson. 
Apsirijimas N14
22:50 “”Velvet”” N-7
00:25 Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Midsomerio rap-
sodija N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. (kart.).
07:05 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 Meno ritmai. Na, ir 
cirkas. Kerintis artistų pasau-
lis (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Lozoraitis. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:50 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
14:15 Kurdų ryžtas (kart.).
15:10 Meno ritmai. 
Visapusiški meistrai. Meno 
reprodukcija Berlyne 
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 gy-
venimas. Kraujas, kraujas, 
kraujas 
19:15 Euromaxx. (kart.).
19:45 FIBA Čempionų lyga. 
Aštuntfinalis. Jeruzalės 
„Hapoel“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
21:45 Kultūros diena.
22:05 Karas N-14
24:00 Prieš potvynį 

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 “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
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 “Gazas dugnas”. 

21:40 “Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Valensijos 
“Basket” – Vilniaus “Rytas”.
23:45 “Daktaras Hausas” 
N-14
01:35 “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. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Baimės įlanka“ 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 euro-
piečiai”.
18.55 „Jekaterina Didžioji“ 
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 euro-
piečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 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 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 

11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Valanda su Rūta. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Ketvirtojo Reicho aušra 
N14
00:00 “Judantis objektas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Beždžionių planeta” 

N-7
00:25 “Rezidentas” 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
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Niko N14
23:00 15 šlovės minučių (k) 
N14
01:15 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:00 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
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 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Martinikoje N14
23:05 “”Velvet”” N-7
00:30 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Kalėdų vaiduo-
kliai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Misija Sibiras’18. 
Surasti savus. (kart.).
06:50 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
07:00 TV daktaras. Insultas. 
Kai svarbi kiekviena akimirka 
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Meno ritmai. 
Visapusiški meistrai. Meno 
reprodukcija Berlyne (kart.).
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 Daiktų istorijos. (kart.).
15:10 Menai. Knygų likimas 
skaitmeniniame amžiuje 
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 gyve-
nimas. Meilė ir mirtis 
19:15 Barbra Streizand: ke-
lias į šlovę. 1942–1984 m. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos parkas. 
Pradžia. 
22:35 Anapus čia ir dabar. 
23:20 Meilė Tėvynės nemari. 
(kart.).
00:10 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 “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
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
22:00 “Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Miuncheno 
“Bayern”.
00:10 “Daktaras Hausas” 
N-14
01:50 “Svieto lygintojai”. N-7

 
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 „Baimės įlanka“ 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 „Jekaterina Didžioji“ 
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 3 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 Drakula. Pradžia 
N-14
00:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7 (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo 
šviesa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 

reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2 penktadienis. 
N-7. 
20:30 Pasivaikščiojimas 
N-7
23:00 Mačetė S
01:00 Mirties traukinys N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Sparnai. Ugnies 
tramdytojai” N-7
21:05 “Laukiniai šernai” N-7
23:10 “Universalus karys. 
Atpildo diena” N-14
01:25 “Kingsman. Slaptoji 

tarnyba” N-14 (kart.)

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
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” 
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 NKL čempionatas. 
Atkrintamosios rungtynės. 
20:00 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7
22:00 Jūrų pėstininkai N14
00:15 Niko (k) N14

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:40 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai” 
13:00 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
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 “Aukštakulnių kerš-

tas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:00 Didžioji kova N-7
01:10 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Žmogžudystės 
pagal freską N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai 
(kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Garsiau. (kart.).
08:45 Menai. Knygų likimas 
skaitmeniniame amžiuje 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
14:15 Barbra Streizand: 
kelias į šlovę. 1942–1984 
m. (kart.).
15:10 Menai. Pasaulinis 
Beethovenas. Violončelė ir 
morinchuras 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 

Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Tapatybės kodas. 
Nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių paskel-
bimo iškilmės tiesiogiai iš 
Vilniaus Rotušės. 
19:45 Šimtas reginių se-
noviniame mieste. Sakės 
gamyba. Lėlių plukdymas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Amžinas praktikantas 
N-14
23:00 Koncertuoja 
Salvadoras Sobralis.
00:25 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”. 13 s.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7

20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Žudiko asmens sar-
gybinis” N-14
00:20 “Taksi” N-7 (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 „Jekaterina Didžioji“ 
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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

šeštadienis 2019 03 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per 
Ukrainą“. (kart.).
06:55 Tegyvuoja rokas! 
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 
Didžiųjų kačių kovos lau-
kas 
12:55 Nematomas Havajų 
pasaulis. Ugnies žemė 
13:50 Džesika Flečer 6 
N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stil ius. 
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. 
Žvaigždžių duetų konkur-
sas. 
23:00 Geras vyrukas N-14
00:30 Drakula. Pradžia 
N-14 (kart.).
 

06:15 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:35 “Žvėrelių būrys” 

07:00 “”Nickelodeon” va-
landa. Keista šeimynėlė” 
07:30 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:00 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:25 Visa tiesa apie ryklį 
10:15 Stebuklinga dovanė-
lė N-7
12:05 Hugo išradimas 
14:40 Aš - šnipas N-7
16:30 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Asteriksas ir 
Obeliksas prieš Cezarį 
21:10 Kultūristai N14
23:45 Nubusti Meksikoje S
01:25 Pasivaikščiojimas 
(k) N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Šoklusis bičiulis. 
Sugrįžimas” 
12:45 “Maloningasis vai-
duoklis” N-7
14:45 “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”. 
N-7
21:00 “Šventasis”. N-14
22:55 “Nepageidaujami 
genai” N-14
01:00 “Laukiniai šernai” 
N-7 (kart.)

06:40 “Vaikai šėlsta” (k) 
08:29 „Top Shop“ televi-
trina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
2018 m. 
10:00 “Nutrūkę nuo gran-
dinės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” 
N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” N-7
12:30 “Pragaro viešbutis” 
N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
16:00 “Lemtingi skambu-
čiai” N-7
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 Pasilik N14
00:10 Akis N14

06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu” 

08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” 
11:05 “Akloji” 
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 Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Romi 
mirtis N14
23:00 Gamtos jėgos N-7
01:10 Didžioji kova (k) N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Adolphe Adam. 
Baletas „Žizel“. 
13:40 „Metų Kaunietės 
2018“ apdovanojimų kon-
certas.
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. 
19:00 Daiktų istorijos. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Manhatanas N-14
22:35 Joseph Calleja (te-
noras, Malta) su orkestru 
„Vilniaus sinfonietta“. 
24:00 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jukono vyrai” 
(kart.) N-7
07:30 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale ka-
blys”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Gazas dugnas”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:30 “Žaidimų balsas” 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pasaulio krepšinio 
čempionato burtų traukimo 
ceremonija”.
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms”. N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Iksmenai. 

Apokalipsė” N-7
00:55 “Žudiko asmens sar-
gybinis” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Liudvika 
Didžiulienė – Žmona“. 
07.55 „Pavojingiausios ke-
l ionės. Kamerūnas“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios 
kelionės. Kinija“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
11.00 „Pagrindinis įtaria-
masis. Tenison“ N-7.
13.00 „Tarp meilės ir nea-
pykantos“ N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs. 
Stambulas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Mariana 
Korvelytė - Moravskienė“. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ N-7.
23.05 „Mentų karai. 
Odesa“ N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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Ačiū Jums už palaiky-
mą rinkimuose, už Jūsų 
šypsenas, padrąsinamus 
žodžius ir balsus pirma-
jame rinkimų ture! Ačiū 
jaunimui, mūsų aktyvui 
už įdėtą darbą. Ačiū vi-
siems atėjusiems į rinki-
mus, ačiū balsavusiems 

už mane, ir už kitus kan-
didatus.

Tačiau lauksime Jūsų 
ir antrajame rinkimų ture 
kovo 17 dieną. Kviečiu 
ateiti į rinkimus ir tuos, 
kurie balsavo už mano 
kandidatūrą, ir tuos, kurie 
rinkotės kitus kandida-

MIELIEJI ANYKŠČIŲ KRAŠTO ŽMONĖS,

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD Anykščių rajono rinkimų 
apygardoje Nr.4 kandidatų sąrašo sąskaitos. Užsak. Nr. 266

tus. Įvairiausių politinių 
pažiūrų anykštėnų prašau 
palaikyti mano kandida-
tūrą antrajame rinkimų 
rate tam, kad sumažėtų 
įtampa savivaldoje, sta-

bilumo, galimybės dirbti 
visiems kartu Anykščių ir 
anykštėnų labui.

Sigutis OBELEVIčIUS

Lukas PAKELTIS, Rajono 
tarybos narys, Lietuvos Respu-
blikos Liberalų sąjūdžio Anykš-
čių skyriaus pirmininkas, buvęs 
kandidatas į rajono merus: 

Politinių partijų vadovai nepalaiko 
Kęstučio Tubio

Prieš Anykščių rajono tarybos rinkimus vienybę demonstravę 
socialdemokratai, liberalai ir ,,valstiečiai“ iškovojo 13 Tarybos 
mandatų  iš 24, taigi išlikęs vieningas šis partijų blokas turėtų 
daugumą. Tačiau nei liberalų, nei socialdemokratų, nei ,,valstie-
čių“ kandidatai į antrąjį mero rinkimų turą nepakliuvo. Politikų 
prievolė būti pilietiškiems ir turėti poziciją, savo požiūrį apie į 
antrąjį turą patekusius konservatorių, rajono vicemerą Sigutį 
Obelevičių bei visuomeninio komiteto lyderį, nuo pareigų nuša-
lintą merą Kęstutį Tubį ,,Anykštai“ išsakė liberalų, ,,valstiečių“ ir 
socialdemokratų Anykščių skyrių vadovai.   

,,Manau, didžioji šių rinkimų 
nesėkmė, kad prieš nušalintą, 
meluojantį ir bet kokia kaina sie-
kiantį valdžios merą oponuojan-
čių kandidatų balsai išsiskaidė ir 
taip atvėrė duris galimai niūriau-
siam scenarijui. Atrodo neįtikėti-
na, kaip save skaidrumo, sąžinin-
gumo ir principingumo etalonu 
pristačiusiam žmogui suteikia-
mas šansas, nors visos aukščiau 
minimos vertybės ir nuostatos 
akivaizdžiai buvo paneigtos spec. 
tarnybų. Karalius nuogas, bet ran-
koje bilietą į antrąjį turą jis turi. 
Tad nuoširdžiai ir labai rimtai 
kviečiu dalyvauti mero rinkimų 
antrajame ture. Suprantu, kad 
lengvų pasirinkimų nebūna, ta-

čiau Sigučiui Obelevičiui laimė-
jus, neabejoju, kad tikras ir ne-
apsimestinis komandinis darbas 
dominuotų, o taryba būtų kur kas 
labiau susitelkusi bei vieninga. 
Tai būtų raktas vaduojantis iš su-
sikaldžiusių ir neskaidrių Anykš-
čių.“

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Anykščių skyriaus pir-
mininkas: 

,,Prieš pirmąjį rinkimų turą kal-
bėjau, kad man rūpi Anykščiai, kad 
man skauda dėl Anykščių, kad man 
neramu dėl to, koks mūsų miestas 
ir rajonas bus ateityje. Nepateko 
mūsų kandidatas į antrąjį mero rin-

kimų turą, tačiau dėl to Anykščiai 
juk nepasidarė mažiau svarbūs. 
Matau tą pačią, anksčiau įvardytą 
grėsmę - koks bus mūsų kraštas po 
ketverių metų, jeigu dar kartą su-
teiksime galimybę rajoną valdyti 
Kęstučiui Tubiui. Eisiu į rinkimus 
ir kitus žmones kviesiu eiti bal-
suoti. Ir aš pats, ir mano partijos 
bičiuliai ne už K.Tubį esame, ne-
palaikome jo vadovavimo stiliaus 
bei metodų ir nepalaikysime.“

Dainius ŽIOGELIS, Rajono 
tarybos narys, Lietuvos social-
demokratų partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas, buvęs 

kandidatas į rajono merus: 
,,Antrajame rinkimų ture akty-

vumas bus mažesnis nei pirmaja-
me. Aš, žinoma, eisiu į rinkimus ir 
kitus kviečiu eiti balsuoti. Kviečiu 
žiūrėti į priekį, nes nedalyvavimas 
rinkimuose  problemų išspręsti 
nepadės. Per kandidatų į merus 
debatus sakiau, kad geriausias iki 
šiol buvęs Anykščių rajono meras 
- S.Obelevičius. Neironizavau. Iš 
to, ką turėjome - jis buvo geriau-
sias. Mes, socialdemokratai, dvi 
kadencijas Rajono taryboje dirbo-
me su konservatoriais. Tais laikais 
vyko diskusijos ir ginčai, galėjo-
me ieškoti ir ieškojome geriausių 
sprendimų. 2008 - 2015 metais 
Anykščių rajone atlikti svarbiausi 
projektai. K.Tubiui būnant meru 
pabaigti tik tie darbai, kurie buvo 
pradėti anksčiau, o nauji projektai 
visiškai užstrigę. Rinkėjai mumis, 
socialdemokratais, pasitikėjo ir 
mes esame pasiruošę dirbti. Sun-
kiai įsivaizduoju bendrą darbą 
su K.Tubiu - man nepriimtinas 
vienos, nepakeičiamos, nekves-
tionuojamos nuomonės įsigalėji-
mas.“    
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Tyliai kaip žvakės 
užgęsta žmonės, 

Dovanoję gyvybę,
šviesą ir meilę...

Reiškiame gilią ir nuo-
širdžią užuojautą Jurgitai 
MIKULĖNIENEI ir jos 
šeimai, mirus mylimai ma-
mytei.

S. ir V. Mikulėnai, 
V. ir A. Mikulėnai,
S. ir J. Vaitkūnai,
P. ir J. Stasiukaičiai

užjaučia

Kandidatų diskusija be įtampos ir be... diskusijų

(Atkelta iš 3 psl.)

K.Tubis džiaugėsi, kad per jo ka-
denciją Anykščiuose įkurta 1000 dar-
bo vietų. ,,Gyventojų skaičius Anykš-
čiuose nebe mažėja, o netgi auga“, 
- aiškino K.Tubis. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis gyventojų 
skaičius Anykščiuose nuo 2016-ųjų 
iki 2019-ųjų išaugo nuo 9580 iki 
8632. Tai ne klaida,  8632 yra lyg ir 
mažiau nei 9580, tačiau -  meras sako, 
meras žino.

 Abu kandidatai išgirdo ir nema-
lonių klausimų. S.Obelevičius buvo 
paklaustas, kuo baigėsi jo istorija su 
prostitutėmis, juk vicemeras po 2015-

ųjų skandalo žadėjo kreiptis į teismą 
dėl šmeižto.   

 ,,Jei būtų kausęs vyras, galvočiau, 
kad klausia adreso“, - juokais nuleido 
klausimą S.Obelevičius. Paskui jis 
teigė, kad skandalų užsakovų nustaty-
ti nepavyko, bylinėtis jis galėtų tik su 
pačiomis prostitutėmis, tačiau nema-
to prasmės. ,,Skambino iš televizijos, 
sakė - jeigu bylinėsiuos, tai mane daž-
niau rodys“, - kalbėjo S.Obelevičius. 

K.Tubis išgirdo klausimą, kaip jis 
įsivaizduojąs savo vadovavimą ra-
jonui,  jeigu STT pradėtas tyrimas, 
kuriam dabar vadovauja Panevėžio 
apygardos prokuratūra, baigsis ne jo 

naudai. ,,Tiesa - nugali, teisingumas 
– nugali“,- vylėsi kyšininkavimu įta-
riamas meras.

Diskusijoje pakankamai plačiai 
rutuliojosi K.Tubio konflikto su li-
beralais detalės. ,,V.Veršulytė teigė, 
kad pasitraukė dėl smurto, dėl netie-
sioginių grasinimų - ar tai yra teisy-
bė?“ - K.Tubio klausė J.Ilkevičiūtė. 
Meras aiškino, kad liberalai išėjo iš 
darbo savivaldybės administracijo-
je ir su juo nesikalbėjo, o paskutinis 
lašas, pasak K.Tubio, po kurio įvyko 
skilimas, perpildė kantrybės taurę, kai 
dėl ,,vieno pervedimo ji pasirašė pa-
siaiškinimą.“ Vėliau liberalas, buvęs 
buvusios administracijos direktorės 
V.Veršulytės pavaduotojas   Saulius 
Rasalas, auditorijai paaiškino, jog 
problema kilusi dėl 120 eurų kaina-
vusios ,,sofkutės“. ,,Tai nėra tiesa, tai 
visai kita sąskaita ir Sigutis gali patvir-
tinti“, - S.Rasalui oponavo K.Tubis. 
,,Nežinau, nesinaudojau ta sofkute“, 
- tai, kad nieko nenorėtų tvirtinti ar 
neigti, atskleidė vicemeras.

Anykštėnė Virginija Vilčinskienė 
paklausė kandidatų, kokie jų santy-
kiai su ,,Anykšta“. Nuo pareigų nu-
šalintas meras K.Tubis aiškino, kad 
,,Anykšta“ retai rašo tiesą. ,,Mano 
santykiai su visomis žiniasklaidos 
priemonėmis yra vienodi. Ir aš jo-
kių santykių su jais neturiu. Jeigu jie 

klausia, domisi, aš viską papasakoju. 
Bet jeigu jie parašo tiesą, tai būna 
labai gerai. Bet tai būna retai“, - ren-
ginyje Anykščių L. ir S.Didžiulių 
bibliotekoje pareiškė K.Tubis. Jo pa-
sisakymas sulaukė audringų visuo-
meninio komiteto ,,Anykščių krašto 
labui“ narių plojimų.

Per diskusiją paprašyti išvardy-
ti tris mėgstamiausias knygas ir 
K.Tubis, ir S.Obelevičius išvengė 
tiesaus atakymo į ,,klastingą“ klau-
simą.

 ,,Kažkodėl įsiminė ,,Altorių šešė-
ly“. Tas žmogus, kuris rašė tą kny-
gą, Seinuose labai iškentėjo“, - sakė 
K.Tubis. Dar jis aiškino, kad mėgsta 
knygas apie didžius žmones - Petrą 
I, Napoleoną, Aleksandrą Makedo-
nietį.

S.Obelevičisu sakė, kad jaunystė-
je mėgo Ernestą Hemingvėjų, vai-
kystėje skaitė ,,Horizontų“ serijos 
knygas, o dabar daugiau rašo nei 
skaito. ,,Čiukčia pisatel, čiukčia nie 
čitaliel.“ (,,Čiukčia rašytojas, čiukčia 
ne skaitytojas“), - rusišku anekdotu 
gynėsi keliolikos knygų apie gamtą 
autorius S.Obelevičius.     

Paklausyti kandidatų diskusijos su-
sirinko pilna salė žiūrovų. Tiesa, di-
džioji žiūrovų dalis - S.Obelevičiaus 
ar K.Tubio bendražygiai arba kitų 
partijų nariai. 

Pasiklausyti mero ir vicemero pokalbio į Anykščių biblioteką su-
sirinko pilna salė žiūrovų.
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kovo 8-osios, tarptautinės moters 
dienos proga, gražiausi gėlių žiedai 
Jums, mielosios Anykščių krašto 
moterys! 

Žydėkite, būkite laimingos!

Einantis Anykščių rajono
savivaldybės mero pareigas

Sigutis OBELEVIčIuS

Mielosios moterys,
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Mūsų laikų didvyriai: Raimondas Guobis

(Atkelta iš 1 psl.)
Kas yra Raimondas Guobis?

Visiems žinomas muziejininkas, 
kraštotyrininkas, tikras Anykščių 
enciklopedininkas, senas „Anykš-
tos“ bendradarbis, keliolikos kny-
gelių apie parapijų ir miestelių 
istorijas autorius, internetinių pus-
lapių kūrėjas, geras dailininkas, 
parodų organizatorius, Gabrielės 
Petkevičaitės - Bitės medalio ka-
valierius, įvairių kultūros premijų 
laureatas, istorinės atminties žygių 
pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis 
organizatorius, bažnytinių procesi-
jų dalyvis, o jei reikia – laidotuvių 
giesmininkas ir kryžiaus nešėjas...

Įvade apie tai, kas Anykščių 
krašte yra Raimondas Guobis, ga-
lėčiau prirašyti kad ir tris lapus. 

Raimondas Guobis yra patriotas. 
Šiame kontekste žodis  „patriotas“ 
vartojamas ne šiandieninės rinki-
mų tematikos ar Petro Vaičiūno 
dramos ,,Patriotai“ konteksto pras-
me. 

Patriotas Raimondui -  tai žmo-
gus, pasiryžęs ginti savo įsitikini-
mus ir aukotis dėl Tėvynės. Kaip 
Troškūnų šauliai, 1920 metais 
žuvę kovose su lenkais, kaip svajo-
tojas, geografijos  profesorius  nuo 
Užpalių Kazys Pakštas, keliavęs 
ieškoti lietuviams atsarginės Tėvy-
nės į Madagaskarą, kaip jo ideali-
zuojamas partizanas Montė, kaip 
keli jaunuoliai,1945 metų  naktį iš 
Vasario 15- os  į 16 –ąją sniegu už-
verstais laukais pasiekę „Anykščių 
Himalajus“ (čia Raimondo posa-

kis) – Storių kalvas ir ten, ant Stul-
pakalnio, iškėlę Trispalvę.

Simboliai Raimondui Guobiui 
- ne tuščia retorika. Kaip Platono 
„Valstybės“ aukso amžiaus žmo-
gus, jis simboliuose jaučia esant 
koncentruotos jėgos branduolį, 
kurį turintis aukštesnių dvasinių 
siekių žmogus geba atidaryti, kad 
panaudotų  kilnesnei, tobulesnei 
visuomenei kurti. 

Kam Raimondui Guobiui to 
reikia?

Dėl to, kad  Raimondui Guobiui 
ypač svarbi atmintis. Taip bent aš 
manau. Jis siekia saugoti, neuž-
miršti, pakartoti tai, ką  kadaise pa-
darė ne dėl,, gardaus valgio šaukš-
to“ gyvenę kiti auksinės prigimties 
žmonės. 

Dar, manau, jis siekia ir ugdyti 
jaunuomenėje įprotį ieškoti jė-
gos šaltinio praeityje. Garbingoje, 
krauju aplaistytoje senos baltų tau-
tos istorijoje. Taip pat manau, kad 
Raimondas Guobis, nors jam jau 
55-eri, tebetiki gerąja žmogaus pri-
gimtimi ar nors viliasi, kad dvasios 
šviesa kada nors nugalės žmogiš-
kos prigimties tamsumas.

Sąmoningai renkuosi Raimondo 
Guobio leksiką, nes jo iš ikikarinės 
publicistikos (,,Tėvynės sargo“? 
ateitininkų leidinių?) tarsi nukopi-
juota kalba gražiai dera su moder-
nios visuomenės naudojamomis 
veiklos formomis. 

Man regis, Raimondui Guobiui 
net ir sekasi.

Plaukimas baidarėmis Šventąja 
kartojant profesorių K. Pakšto  ir 
Stepono Kolupailos žygį į laikiną-
ją sostinę Kauną, kelionės su Tris-
palvėmis į Storių kalvas ar Troš-
kūnus, 1863-ųjų sukilimo stovyklą 
Teresbore, partizanų minėjimai jų 
žūties vietoje prie Priepado ežero 
yra renginiai, kuriuose jis visuo-
met pirmas. O šalia jo visuomet 
yra jaunų žmonių – gimnazistų, 
šaulių, savanorių, skautų. 

Kokia iš to Raimondui
Guobiui nauda?

Materialinės naudos - apvalus 
nulis. .... Knygeles, atvirukų kom-
plektus muziejininkas išleido pats 
arba, kaip sako, ,,gerųjų mecenatų“ 
padedamas. Honorarų ar stipendijų 
kūrybai Raimondui Guobiui jokie 
fondai neskyrė, o jis nesižemino 
prieš valdžią, niekam nepataikavo, 
prašinėdamas paramos kūrybai ir 
leidybai.

 Raimondas Guobis - onaravas 
aukštaitis.

-Žygius iš Anykščių pėsčiomis 
su Trispalvėsmis į Storių kalvas 
(apie dešimt kilometrų), regis, or-
ganizuoji nuo 2005 metų? Kaip 
kilo ši idėja?  - klausiu Raimondo 
Guobio, o telefone klegesys – mu-
ziejininkas kažkur lydi ekskursi-
ją ir po trumpos pauzės pamąstęs 
sako: 

- Toks žmogus iš Elmininkų, 
Vytautas Stazdas, dabar jau jis mi-
ręs, bet man kadaise jis pasakojo, 
kaip jie, jau pasitraukę į  pogrindį, 
1945-ųjų  naktį iš vasario 15 –os į 
16- ąją brido per gilų sniegą į Sto-
rių kalvas ir ten, siaučiant žvarbiam 
vėjui, įkopę į apirusį geodezinėms 
reikmėms skirtą bokštą iškėlė Tris-
palvę. Kitą dieną apie vėliavą, kaip 
laisvės kaspiną, pasklido kalbos, 
nes ji gerai matėsi nuo vieškelio 
į Skiemonis, nes kalvos dar buvo 
neapaugusios mišku. Vėliavą so-
vietai nukabino, buvo iškviesta 
Raudonoji kariuomenė, pora šimtų 
kareivių apsupo Romuldavos miš-
ką, ėmė jį ,,šukuoti“. Kautynėse, 
kokių šie miškai dar nebuvo regė-
ję, žuvo septyni Miško broliai, ku-
rių garbei greitai partizanų dainius 
Jurgis Urbonas - Lakštutis sudėjo 
dainą ,,Augino Šventoji didvyrius, 
jų laukė šalis pavergta...“. Pagalvo-
jau, kad prasminga minint Vasario 
16-ąją būtų drauge su gimnazistais 
pakartoti tą patį, tuomet taip pat 

jaunų patriotų nueitą maršrutą.
Tokiu būdu istorija tarsi rekons-

truojama, o seniai įvykę dalykai 
atgaivinami, suaktualinami, išgy-
venami iš naujo.

Beveik kasmet, minint Vasario 
16 - ąją, Raimondas Guobis su 
Anykščių gimnazistais ir Debeikių 
mokiniais  keliauja į Storių kalvas. 
Tačiau kartais, įvairumo dėlei, kad 
jaunimui nepabostų tos pačios kal-
bos apie tuos pačius dalykus, žygio 
dalyvių pakeliui aplankomus kultū-
ros, istorijos ar gamtos paminklus, 
maršrutą Raimondas pakeičia. Pa-
vyzdžiui, 2016 –aisias su Trispalve 
jis ir Anykščių Dariaus ir Girėno 
kuopos jaunieji šauliai keliavo iki 
Lajų tako ir ten išskleidė vėliavą. 
Pastaraisiais metais prie R. Guobio 
organizuojamų žygių prisijungia  
naujos pajėgos - jaunieji šauliai iš 
Utenos, Taujėnų.

Vizija ir misija ne už Europos 
pinigus

Esame rašę apie vienos rajo-
no gimnazijos projektą, skirtą 
holokaustui. Pasibaigus projek-
tui mokytoja, kuravusi projektą, 
,Anykštai“ nesutiko papasakoti, 
ką nuveikė moksleiviai už projek-
tui skirtas lėšas, nes esą... projekto 
veiklos jau yra pasibaigusios, atas-
kaita parašyta, viešinimas atliktas. 
Už dyka nėra ko kalbėti, už dyka, 
kaip sakoma, arklys arklio nekaso. 

Raimondas Guobis („Anykšta“ 
2019-02-19)

Švęsdami Lietuvos nepriklauso-
mybės 101 metines, piliečiai ne tik 
meldėsi, posėdžiavo, kalbėjo, mi-
tingavo, dainavo, bet ir šventomis 
tėvynės istorijos vietomis žygiavo. 
Debeikių mokyklos moksleiviai 
bei Jono Biliūno gimnazijos gim-
nazistai dviejų dienų žygio gran-
dine sujungė ypatingas istorines 
vietas - Anykščius, Storius bei 
Užunvėžius.

Penktadienio rytmetys man 
buvo debeikietiškas. Su dviejų de-
šimčių mokinukų ir mokytojų bū-
reliu nuo aukščiausių mūsų krašto 
kalnų, Storių aukštikalnių papė-
džių, žengėme lediniu, atlydžio 
vandens apšlakstytu keliu į Rytus. 
Kelyje prisiminėme Lietuvos ne-
priklausomybės istoriją, kovas už 
laisvę. Su džiaugsmu leidomės į 
Nevėžos ežero slėnį, smagiai slys-
telėdami kopėme į ledo gaubiamą 
kalną, kryžkelėje pasukome kai-
rėn, per Klenuvkos bei Verbuvkos 
kaimus leidomės į Nevėžos upe-
lio lomas. Šniokščiančią tėkmę 
peržengėme tiltu, gėrėjomės Še-
relinės malūno liekanomis ir, iki 
kelių klimpdami snieguose, ban-
dėme atgaivinti senosios Užunvė-
žių mokyklos dvasią. 

Signataro Stepono Kairio tėviš-
kės vietoje, šalia karaliaus, del-
nuose laikančio lietuvišką sodžių,  
stogastulpio  prisiminėme prieš 
101 metus karalių mieste, mūsų 
sostinėje Vilniuje, skelbtą tau-
tos valią, deklaraciją pasirašiusio 
mūsų kraštiečio gyvenimo kelią 
apžvelgėme, vieningai Lietuvos 
himną giedojome, nedidelį laužą, 
tarytumei šventosios ugnies žen-
klą , sukūrėme, duona, vandeniu 

Žygeivius per pusnynus lydi raudona Aukštaitijos vėliava.
Raimondo GUOBIO nuotr. 

dalijomės. Pati puikiausia bičiu-
lystė - Viktorija, Lina, Ieva, Joris, 
Domantas, Kontė, Nikas, Edvinas, 
Miglė, Austėja, Matas, Gabija, Ta-
das, Karolis, Alomas, Radvilė su 
mokytojomis Egle Januškevičiene, 
Žibute Januškevičiene bei (ji ir di-
rektorė) Ina Komarova.

Šeštadienį, dar saulei netekėjus, 
nedidelis bet ryžtingas anykštėnų 
gimnazistų būrelis - Vilūnė, Kor-
nelija, Aistė, Airidas, Donatas, 
Daumantas ir istorijos mokytoja 
Jūratė Musteikienė žengėme spar-
čiu žingsniu į ūkanotose sutemose 
skendintį vieškelį, kilome aukštyn 
per Liudiškius. Stabtelėję sena-
jame kaime, prisiminėme poetą, 
kun. Klemensą Kairį, kuris po 
1863 m. sukilimo buvo ištremtas 
ir mirė tolimame krašte. Prisi-
minėme ir tame pačiame kaime 
gimusį  patriotą bei tautos links-
mintoją Petrą Biržį - Pupų Dėdę ir 
jo sukurtą ,,Tu Lietuva, tu mana“  
padainavome. Neįtikėtinai grei-
tai, bene per valandą, iki Storių 
sodžiaus nužygiavę, vietinių pa-
triotų minėjimo nebelaukėme: per 
snieguotus laukus, Velnioraisčio 
pakraščiu, žengėme iki aukštųjų 
kalnų papėdžių, o paskui ir į viršū-
nę kopėme. Bekopiant ir visai jau 
prašvito. Ant nūnai tankiu mišku 
apaugusios keteros Aukštaitijos ir 
Lietuvos vėliavas iškėlę mitinga-
vom, himną giedojom ir valio ne-
priklausomai Lietuvai šaukėme. 
Šiaurinis šlaitas pasitiko vos ne 
iki kelių klampinančiu sniegu, ne-
didelio upelio kliūtimi ir linksmai 
vinguriuojančiu keliuku, kuriuo 
pro Liudiškių piliakalnį ir nusilei-
dome į mūsų  krašto, kalnais ant 
kalnų vainikuotą, šerdį -  Anykš-
čius -  švęsti. Valio nepriklauso-
mai Lietuvai, valio  žygeiviams ir 
jų vadovams.

-Ar žygiams su Trispalve tu gau-
ni nors kokį pinigėlį? Karštai arba-
tai, sausainiams, pavyzdžiui?... - 

klausiu muziejininko R. Guobio, 
o šis nustemba:

-Stebėtina, kad už tai būtų gali-
ma prašyti pinigų. Nerašau jokių 
projektų ir paramos neprašau. O 
kam reikia pinigų? Įsidedame ar-
batos termosą, lašinių, duonos -  ir 
žygiuojame su daina.

55-erių metų muziejininkas turi 
eiklias kojas ir sklidiną entuziazmo 
širdį.Dar jis turtingas  gilių istori-
jos, kultūros žinių, vaizdingo žo-
dyno, kurie prie jo traukte traukia 
žmones.

Ar galima taip iškilmingai rašyti 
apie gyvą žmogų? Prisipažinsiu, 
man taip pat  kilo toks klausimas. 
Todėl pasirinkau vėl į madą su-
grįžtantį septyniasdešimtiesiems 
būdingą gonzo žurnalistikos stilių, 
išsiskiriantį subjektyvumu, o asme-
ninė patirtis nuspalvina realių fak-
tų matymą. Bet ar galėčiau rašyti 
kitaip apie žmogų, kurį pažįstu nuo 
jaunystės ir manau, kad, ko gero, 
taip ir atrodo tikrieji mūsų laikų 
didvyriai? Juolab kad paklaustas 
apie ateities sumanymus Raimon-
das Guobis iškilmingai pareiškia: 
,,Bus dar tų žygių. Kapitonas nesi-
ruošia į atsargą“.

Perspausdiname Raimondo Guo-
bio vieno iš žygių į Storių kalvas 
reportažą. Geriau už jį neparašysi.

Signataro tėviškė ir aukščiausi kalnai
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ramybės g. 15, Anykščių m. (toliau – Turtas), viešąjį nuomos konkursą. 
Nuomojamų negyvenamųjų patalpų unikalus Nr. 3400-1001-3014:0001, plane pažymėtas indeksu 1D3p), nuomojamų patalpų indeksai 1-117, 1-120, nuo 

1-122 iki 1-124 imtinai ir 1-600, bendras nuomojamų patalpų plotas – 62,35 kv. m.
Pradinis nuompinigių dydis – 1,20 Eur (vienas euras dvidešimt centų) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
Nuomos trukmė – 10 (dešimt) metų.
Nuomojamą Turtą naudoti vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2019 m. kovo 25 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 

kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2019 m. kovo 19 d., adresu Ramybės g. 15, Anykščių m., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją 

taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. 
Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8-381) 58 013, (8-614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. kovo 26 d. 9 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB 

,,Šiaulių bankas.“

Administracijos direktorius Audronius GALIŠANKA
Užsak. Nr. 269

Vykdomi elektroniniai auk-
cionai, aukciono dalyviams 
internetu registruojantis VĮ 
Registrų centro administruo-
jamoje svetainėje www.evar-
zytines.lt 

1. pastatas-ūkinis pastatas, 
unikalus Nr. 3494-0138-7015, 
pažymėjimas plane 1I1p, pa-
skirtis – kita (ūkio), sienos 
plytų, stogo danga – kerami-
ka, aukštų skaičius – 1, fiziškai 
pažeistas (likę 64%), bendras 
plotas – 515,35 kv. m, statybos 
metai – 1940, Kreivoji g. 3E, 
Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. 2436/22281 
dalis (0,2436 ha) žemės skly-
po nuomojama (unikalus Nr. 
4400-4074-2854, kadastrinis 
Nr. 3410/0001:708 Aukštakal-
nio k. v.), Kreivoji g. 3C, Smė-
lynės k., Troškūnų sen., Anykš-
čių r. sav. Bendra turto ir žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 1024 Eur, iš jų: turto pradi-
nė pardavimo kaina – 800 Eur; 
žemės sklypo  pardavimo kaina 
metiniam žemės sklypo nuomos 
mokesčiui paskaičiuoti – 224 
Eur. Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio re-
gistravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garanti-
nio įnašo dydis – 80 Eur. 

Dalyvių registracijos pradžia 
– 2019-04-02, 00.00 val., pa-
baiga 2019-04-03, 23.59 val.  
Aukciono pradžia – 2019-04-08, 
09.00 val., pabaiga 2019-04-11 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-03-25. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dir-
vožemio apsauga; VI – elektros 
linijų apsaugos zonos; XIX – 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; II 
– kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos; XXIX 
- paviršinio vandens telkinių 
apsaugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-

das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Žemės servitutai: 
teisė važiuoti transporto priemo-
nėms, naudotis pėsčiųjų taku, 
varyti galvijus (tarnaujantis), 
paž. simboliu „S1“; teisė statinių 
savininkui naudotis žemės skly-
pu, paž. simboliu „S4“, „S3“, 
„S2“. 

Turto naudojimo sąlyga: pas-
tatas nėra įrašytas į Kultūros 
vertybių registrą, tačiau patenka 
į nekilnojamosios kultūros ver-
tybės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Žemės sklypo nuomos terminas 
– 9 (devyneri) metai. Sprendimas 
dėl žemės sklypo dalies nuomos 
termino priimtas atsižvelgiant į 
tai, kad minėtas žemės sklypas 
patenka į nekilnojamosios kul-
tūros vertybės – Troškūnų dvaro 
sodybos (unikalus kodas – 70) 
teritoriją, o žemės sklypo dalies 
nuomos terminas nustatytas atsi-
žvelgiant į ekonomiškai pagrįstą 
pastato-ūkio pastato (unikalus 
numeris 3494-0138-7015) nau-
dojimo trukmę.

 2. pastatas-ūkinis pastatas, 
unikalus Nr. 3494-0135-4012, 
pažymėjimas plane 1I1p, pa-
skirtis – kita (ūkio), sienos ply-
tų mūro, stogo danga – asbest-
cementis, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 212,64 kv. m, 
statybos metai – 1939.

 0,1510 ha žemės sklypas nuo-
mojamas, unikalus Nr. 4400-
3988-5406, kadastrinis Nr. 
3410/0001:707 Aukštakalnio 
k. v., Dvaro g. 10, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. 
Bendra turto ir žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 707 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 567 Eur; žemės skly-

po  pardavimo kaina metiniam 
žemės sklypo nuomos mokesčiui 
paskaičiuoti – 140 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 56 Eur. 

Dalyvių registracijos pradžia 
– 2019-04-02, 00.00 val., pa-
baiga 2019-04-03, 23.59 val.  
Aukciono pradžia – 2019-04-08, 
09.00 val., pabaiga 2019-04-11 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-03-25. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dir-
vožemio apsauga; VI – elektros 
linijų apsaugos zonos; XIX – 
nekilnojamųjų kultūros verty-
bių teritorija ir apsaugos zonos; 
XXIX - paviršinio vandens tel-
kinių apsaugos juostos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – konservacinė; nau-
dojimo būdas – kultūros pavel-
do objektų žemės sklypai. Kelio 
servitutas – teisė važiuoti trans-
porto priemonėmis, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis), paž. 
simboliu „S“. 

Turto naudojimo sąlyga: pas-
tatas įrašytas į Kultūros verty-
bių registrą, unikalus objekto 
kodas – 37638 taip pat patenka 
į nekilnojamosios kultūros ver-
tybės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais.  

Žemės sklypo nuomos termi-
nas – 9 (devyneri) metai. Spren-
dimas dėl žemės sklypo  nuomos 
termino priimtas atsižvelgiant į 
tai, kad minėtas žemės sklypas 
patenka į nekilnojamosios kul-
tūros vertybės – Troškūnų dvaro 
sodybos (unikalus kodas – 70) 
teritoriją, o žemės sklypo dalies 

nuomos terminas nustatytas atsi-
žvelgiant į ekonomiškai pagrįstą 
pastato-ūkinio pastato (unikalus 
numeris 3494-0135-4012) nau-
dojimo trukmę. 

Kitos aukciono sąlygos: Auk-
ciono dalyvio registravimo mo-
kestis ir garantinis įnašas turi 
būti sumokėti iki dokumentų 
pateikimo registruoti. Atsiskai-
tomoji sąskaita aukciono da-
lyvio registravimo mokesčiui, 
garantiniam įnašui ir nekilnoja-
mojo turto kainai sumokėti Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokėto-
jo kodą).

Visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokėti 
ne vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto ir žemės 
sklypo pirkimo – pardavimo 
sutarčių pasirašymo. Aukciono 
laimėtojo sumokėtas garantinis 
įnašas įskaitomas kaip dalinė 
įmoka už įsigytą turtą.

Savivaldybės nekilnojamojo 
turto pirkimo – pardavimo sutar-
tį (toliau – Sutartis) aukciono lai-
mėtojas turi pasirašyti ne vėliau 
kaip per 25 kalendorines dienas 
nuo pardavimo viešame aukcio-
ne dienos, o valstybinės žemės 
sklypo, priskirto savivaldybės 
nekilnojamajam turtui, nuomos 
sutartį su VĮ Turto banku ne vė-
liau kaip per 5 kalendorines die-
nas nuo Savivaldybės nekilnoja-
mojo turto pirkimo – pardavimo 
sutarties pasirašymo.

Sutarčių sudarymo išlaidas, 
įskaitant atlyginimą notarui, ap-
moka aukciono laimėtojas. Jeigu 
aukciono laimėtojas nustatytu 
laiku neatvyksta pasirašyti Su-
tarčių, į Sutarčių sudarymo išlai-
das įskaitomos Nekilnojamojo 
turto registro tvarkytojo karto-
tinės pažymos apie įregistruotus 
Nekilnojamojo turto registre ne-
kilnojamuosius daiktus ir daikti-
nes teises į juos, šių teisių suvar-
žymus ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatytus juridinius 

faktus parengimo išlaidos.
Jei per nurodytą terminą Su-

tartys nesudaromos dėl aukciono 
laimėtojo kaltės, laikoma, kad 
aukciono laimėtojas atsisakė su-
daryti Sutartis, o nurodytas auk-
ciono dalyvio garantinis įnašas 
yra laikomas minimaliais aukci-
ono organizatoriaus nuostoliais 
dėl aukciono laimėtojo įsiparei-
gojimų nevykdymo ir aukciono 
laimėtojui – negrąžinamas. Taip 
pat toks asmuo privalo atlyginti 
naujo aukciono organizavimo ir 
surengimo išlaidas ir sumokėti 
kainų skirtumą, jeigu naujame 
aukcione turtas parduotas už 
mažesnę kainą negu ta, kurios 
nesumokėjo asmuo, kaip tai nu-
matyta Lietuvos Respublikos ci-
vilinio kodekso 6.422 straipsnio 
2 dalyje.

Asmenims, kurių neatitikimas 
aukciono sąlygoms paaiškėja po 
jų įregistravimo aukciono daly-
viais arba jau įvykus aukcionui, 
bet dar nepasirašius Sutarčių, 
neleidžiama dalyvauti aukcione 
arba nesudaromos Sutartys.

Aukciono dalyviams, nepri-
pažintiems aukciono laimėto-
jais, aukcione nedalyvavusiems 
asmenims, taip pat asmenims, 
sumokėjusiems garantinį įnašą, 
bet neįregistruotiems aukciono 
dalyviais, nurodytas garantinis 
įnašas grąžinamas per 5 darbo 
dienas nuo aukciono dienos.

Nurodytas aukciono dalyvio 
registravimo mokestis negrą-
žinamas ir neįskaitomas į turto 
pardavimo kainą.

Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė Al-
vyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 
047, mob. tel. 8 610 13 791, el. 
p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) 
teikia informaciją apie objektus, 
sutarčių projektus bei iš anksto 
derina nekilnojamojo turto ap-
žiūros laiką. Viešo aukciono 
sąlygos paskelbtos Anykščių 
rajono savivaldybės tinklapyje 
www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr. 270

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

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

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.
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JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Kovo 14 d. (ketvirtadienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 
50414). 

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 10 d. (sekmadienį) prekiausime 
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 
1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me 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.

Mieloms gydytojoms S. RAINIENEI ir R. ARLAUSKIENEI, 
visoms slaugytojoms, bei visam personalui, kurie rūpinosi 
mūsų gydymu.

Mes pakliūnam pas Jus su įvairiom ligom, pavargusiom šir-
dim ir kojom... Jūs esate tartum Angelai sargai. Iš visos šir-
dies dėkojame.

A. IR J. MASILIoNIAI

Vištos, Vištaitės!
Kovo 12 d. (antradienį) pre-

kiausime Kaišiadorių raj. 
paukštyno 10 mėnesių vak-
cinuotomis, rudomis, gerai 
kiaušinius dedančiomis viš-
tomis ir 2-3-4-5-6 mėnesių 
įvairių spalvų vištaitėmis. 
Prekiausime lesalais.

Svirnai 8.00, Kavarskas 8.10, 
Janušava 8.20, Anykščiai (ūk. 
turg.) 8.40, Skiemonys 9.00, 
Mačionys 9.15, Burbiškis 9.30, 
Rubikiai 9.40, Debeikiai 9.50, 
Leliūnai 10.00, Svėdasai 10.15, 
Viešintos 15.15, Andrioniškis 
15.30, Troškūnai 15.45, 
Laukagaliai 15.55, Traupis 
16.05, Levaniškiai 16.15.

Tel. (8-699) 12631.

parduoda

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.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

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

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

„Parama investicijoms į žemės 
valdas“ iki 50 000 Eur supaprastin-
ta tvarka (finansuojamas kombainų 
ir traktorių įsigijimas) ir „Parama 
smulkiems ūkiams“ iki 15 000 Eur 
su PVM (galima pirkti ir naudotą 
techniką, nereikia drausti ir nėra 
kontrolinių metų). Rengiame projek-
tus. Kaina nuo 500 Eur. 

Tel. (8-673) 88712.

siūlo darbą Reikalingi E 
kategorijos vairuotojai.  
Galime sudaryti trišalę sutartį 

su darbo birža. 
Neturintiems patirties sudaro-

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

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

Tel. (8-698) 05251.

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

įvairūs

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.

Nuoma

Ūkininkas išsinuomotų žemę iki 
10 km atstumu aplink Svėdasų 
mst.

Tel. (8-698) 47840.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-644) 41260.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.  

Apdaila ir remontas: glaisto, 
dažo, tapetuoja.

Tel. (8-615) 47417.

Kloja trinkeles (savo ir kliento 
medžiagomis), stato tvoras, mūro, 
betonavimo, tinkavimo darbai. 

Tel. (8-633) 84636.

Nebrangiai mūrija krosnis, židi-
nius. Valo krosnis, kaminus. Dažo 
namus. 

Tel. (8-676) 01382.

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

Tel. (8-687) 73069.

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

Muzikantas groja, dainuoja 
įvairiose šventėse, jubiliejuose. 
Praveda vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti savo 

artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis 
progomis.

Sveikinimo kaina – 20 
eurų.

Sveikinimai 
priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ

DALYS.
Anykščiai, Gegužės g. 22.

Tel. (8-638) 04766.

UAB „UMTC“ Ukmergėje dirbanti, ilgametę patirtį turinti gydytoja Loreta Prabišienė 
konsultuoja pacientus pagal asmenų, priskiriamų didelei širdies ir kraujagyslių ligų rizikai, prevencijos progra-
mą, tiria, konsultuoja ir gydo visomis širdies ir kraujagyslių ligomis sergančius pacientus, atlieka išsamų širdies 
ir kraujagyslių sistemos ištyrimą, nustato širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką ir parenka individualizuotą 
tolimesnio stebėjimo, gydymo ir prevencijos strategiją.

Klinikoje vykdoma Privalomojo Sveikatos Draudimo fondo lėšomis finansuojama Širdies ir kraujagys-
lių prevencijos programa. Atliekamas išplėstinis laboratorinis ir instrumentinis ištyrimas. 

Kviečiame dalyvauti moteris nuo 50 iki 65 metų ir vyrus nuo 40 iki 55 metų amžiaus. Pacientai pas 
gydytoją kardiologą siunčiami su šeimos gydytojo siuntimu f027/a, asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 
nustatymo anketa, elekrokardiograma, biocheminiais kraujo tyrimais.

Konsultacijos metu atliekama:
 Miego arterijų ultragarsinis tyrimas 2D režimu be doplerografijos;
 Veloergometrija;
 Elektrokardiografinis tyrimas;
 Kardioskopija 2 D;
 Atliekami biocheminiai kraujo tyrimai: CRB, Lipidograma, gliukozė, K, Na, vertinami inkstų mikroalbuminai, glomerulo filtracijos greitis.

Informacija ir registracija tel.: (8-618) 55952, (8-340) 53330, 53331, adresu Kauno g. 80, Ukmergė.

UAB „Vilkmergės klinika“ Kauno g. 80, Ukmergė. Reikalinga šeimos gydytoja visai darbo dienai, suformuota apylinkė.
Prašome skambinti (8-633) 33091, siųskti CV gyvenimo aprašymą, el.p. kiaulevicienedalia@gmail.com.
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Vyr. redaktorės 
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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BuLIuS IR tELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas, 
konsultacijos.

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695.

Nekilnojamasis turtas

Mišką su žeme. 6 ha. 
Kaina 40 000 Eur.

Tel. (8-600) 40863.

Leliūnų kadastr., Mickūnų kadastr. 
(Anykščių r.) - žemės ūkio paskir-
ties, miškų ūkio paskirties žemės 
sklypus.

Tel. (8-685) 27591.

Keblonyse - medinį namą.
Tel. (8-677) 44705.

Naujos statybos namą 
Anykščiuose. Yra miesto komuni-
kacijos. 

Tel. (8-609) 59321.

Gerą sodybą netoli Anykščių 
miesto. Labai graži vieta. 

Tel. (8-647) 28694.

Tvarkingą butą Anykščiuose. Gera 
kaina, patogi vieta.  

Tel. (8-609) 59321.

2 kambarių butą Troškūnų m., 
Anykščių r. Krosninis šildymas, pi-
gus išlaikymas.

Tel. (8-671) 75211.

1 kambario butą bendrabutyje, 
2 aukštas, Dariaus ir Girėno g. 1, 
Anykščiai. Yra galimybė įsigyti dar 
du kambarius šalia. 

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

Sodą su mūriniu nameliu (75 kv. 
m), nuo centro 5 km. Sklypo plotas 
8,47 aro. Netoli upė, pušynas. 

Tel. (8-657) 52080.

Kuras

Lapuočių malkas. Yra sausesnių. 
Veža kaladėmis, skaldytas iki 9 
erdv. m, miškavežiu 30 erdv. m.

Tel. (8-648) 84052.

Beržines, juodalksnio, drebulės 
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladė-
lėmis.

Tel. (8-610) 66077.

Skaldytas džiovintas malkas ir kie-
tmedžio rupias pjuvenas. Pristato ir 
mažais kiekiais. 

Tel. (8-675)  63191.

Malkas 3 m ilgio, veža miškove-
žiu: alksnis 21 Eur, beržas 23 Eur, 
drebulė 19 Eur už kub. m.

Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.

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

Tel. (8-630) 57490.

PIGIAU! Gamintojas parduo-
da beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristato.

Tel. (8-698) 55663.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas kaladėlėmis.
Tel. (8-650) 71601.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. 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, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Moku geriausią kainą už mišką vi-
soje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

Skubiai, brangiai (moka pasaulinė-
mis kainomis) - mišką. Siūlyti įvairius 
variantus. Tarpininkams atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Sodą arba sodybą prie Anykščių. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-647) 35121.

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Išrašo reikiamus dokumen-
tus. 

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

Automobilius, autobusus, sunkveži-
mius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

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

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Medžio briketus ir granules. 
Pristato, išrašo sąskaitas. Veža įvai-
rius krovinius iki 10 t (su kranu).

Tel. (8-612) 93386.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, 
anglis didmaišiuose. Sveria kliento 
kieme.  Pristato. 

Tel. (8-683) 08828. 

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į 
namus.

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

Kita

Maistines ir sėklines bulves (veis-
lės "Secura", "Agila"). 30 kg mai-
šas 9 Eur. Dėl didesnio kiekio ar 
pastovaus tiekimo kaina derinama. 
Pristato į vietą, išrašo sąskaitas - 
faktūras. Žirnius - 40 kg 9 Eur.

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

Didelį kiekį smėlio (Juodbalių smė-
lio karjeras, Anykščių r.) smulkumo 
modulis 1,76 mm. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-687) 41054.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Šuniukus.
Tel. (8-615) 47417.

dovanoja

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
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anekdotas

oras

+2

+7

mėnulis
Kovo 9 - 11 d. jaunatis.

Silvija, Naubartas, Butgailė, 
Emilis, Geraldas.

Dominykas, Domas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė, Pranė.

šiandien

kovo 10 d.

kovo 11 d.
Konstantinas, Gedimtas, 
Vijolė, Kostas.

vardadieniai

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

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
9 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Šokiai. Šoka vaikinas ir mergina. 
Vaikinas dar jaunas, nepatyręs... Na 
jis ir galvoja, kad reiktų kokį nors 
komplimentą merginai pasakyti, tik 
kad va bėda... nežino kokį, pasibai-
gus šokiui jis prabyla:

- Žinai, tu, kaip tokia apkūni mo-
teris, labai mažai prakaituoji...

***

Kalbasi per krizę atsilaikę versli-
ninkai.

- Tu savo darbininkams algą 
moki?

- Ne, jau seniai nebe.
- Ir aš ne. Bet taviškiai vis tiek į 

darbą eina?
- Eina.
- Ir mano eina. Tai gal padarom 

mokamą įėjimą?

***

Vairuotojas policininkui:
- O gal visgi paleisite?
Policininkas, vartydamas doku-

mentus:
- Nepriklauso...
- O jūs kitą puslapį atverskite...
- Dabar matau, kad priklauso...

***
Nukrenta vidury dykumos lėktu-

vas, skraidinęs auksą, gyvi liko tik 
rusas ir žydas. 

Rusas prisikrovė į maišą aukso 
kiek tik gali panešti, o žydas aukso 
neėmė, tik daug maisto. Na ir patrau-
kė jie per dykumą. Eina eina, galo 
nesimato, rusas jau ir išalko, prašo 
žydo maisto. Žydas sako, aš negaliu 
tau duoti maisto, va aš čia surengsiu 
turgų, o tu ateisi ir nusipirksi. 

Išdėliojo žydas savo maistą, rusas 
atėjo, sako, parduok duonos kepalą, 
žydas sako, maišas aukso. Rusas 
sako, tu durnas, ar ką, žydas sako, 
o tu pavaikščiok po turgų, paieškok, 
gal pigiau rasi.

***

Ryte vyriškis sunkiai prasikrapšto 
akis, eina į vonią ir žiūri į veidrodį. 
Veidas visas apdraskytas, po akim - 
mėlynė, marškiniai suplėšyti.

- Velnias, ir vėl ateiviai buvo pa-
grobę...

redaktorei nežinantNNN

Amiliutė nesuranda, kas balsavo už Gretą ir Komitetą
Ko paklausi – tas nežino,
Sako – Luką rinkt ketinom!
Dainių, Vaiginą žymėjom,
Obelevičių mylėjom,

Nes patinka Sigiui rūtos...
Nieks nebuvo už Kęstutį,
Juo labiau už Komitetą -
Net sakyt šį žodį gėda. 

Bet kažkas juk Tubį rinko?
Kam Nušalintas patinka?
Koks asmuo už jį balsavo,
Taip pražudęs garbę savo?

Marcė? Jonas ar Vytukas, 
Tas prekiavo kur pilstuku?
Spėju, jie ir Gretą rinko, 
Nors kalbėjo – „nepatinka“.

Slenka tyliai Amiliutė,
Susikrimtusi truputį.
Reikia įsigyt hidžabą 
Ir nešiot jį ligi grabo.

Policija dalyvavo Anykščių trolio renginyje
,,Facebook“-o personažas 

Anykščių trolis gal prieš mėne-
sį paskelbė, kad kovo 3 dieną 14 
valandą Anykščių geležinkelio 
stotyje vyks Kęstučio išlydėjimas 
į kosmosą.

,,Gerbiamo exmero išlydėjimas 
į kosmosą ir video filmavimas su 
viena kamera 4 rakursais. Pasire-
petuojam sukiojimąsi. Koncertuos 
Apolonija Zizirskienė ir ,,Grieža“. 
Bus atliekamas STT himnas ,,Tely-
di Jus kelias toliau nuo Anykščių“, 
- savo renginio anonse nurodė 
Anykščių trolis.

,,Siauruke“ dirbantis liberalas 
Saulius Rasalas ketvirtadienį pa-
skelbė: ,,Tuo pačiu pareiškiu, kad 
sekmadienį 14.00 val. Trolio ren-

ginyje, skirtame padidinti kosmoso 
šiukšlių kiekį, dalyvavo tik polici-
jos ekipažas.“ 

Aišku, nėra garantijų, kad 
S.Rasalas kaip Darbo partija atsa-
ko už savo žodžius, tačiau, jeigu 
policininkai iš tiesų laukė rengi-
nio, tai reiškia, kad Anykščių trolis 
tikslą pasiekė - sudomino.

Žmonėms, kurie oro uoste pajuo-
kauja, kad į lėktuvą nešasi bombą, 
paprastai jumoras prastai baigiasi. 
Tačiau kieno nors, net jei tai būtų ir 
pati svarbiausia rajono persona, iš-
lydėjimas į kosmosą neturėtų kelti 
visuomenei grėsmės. 

Kas būtų vykę, jeigu Anykščių 
trolis būtų pranešęs, kad išlydėji-
mas į kosmosą vyks Kings Kroso 

stotyje, 9 su 3/4 perone? Būtų pa-
sitelktas Interpolas?

Bet visgi apie skraidymą ant 
šluotos prisirūkius žolės  juokauti 

nederėtų: pareigūnai atlikts kratą, 
konfiskuos šluotą, šepetį ir dar dul-
kių siurblį. 

Dėl viso pikto.... 


