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šiupinys

Anykščiuose įsikurs Kalėdų rezidencija Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė iš Rokiškio verslo klubo sulaukė 
viliojančio pasiūlymo - rokiškėnai Anykščiams perduoda Lietuvoje 
plačiai išreklamuotą Kalėdų rezidenciją. Prie šio sumanymo pasiruo-
šę jungtis kelių aplinkinių rajonų verslo klubai, kurie ketina skirti 
lėšas šio sumanymo įgyvendinimui. Norima, kad Kalėdų rezidencija 
Anykščiuose taptų viso Aukštaitijos regiono traukos centru.

Praėjusią savaitę Kalėdų Senelio rezidencijos klausimą svarstė 
Anykščių vadovų klubas, šį trečiadienį Anykščiuose dėl Kalėdų re-
zidencijos įkūrimo su savivaldybės vadovais kalbėjosi Aukštaitijos 
regiono verslo klubų atstovai, o Anykščių rajono savivaldybės Kul-
tūros taryba diskutavo apie Kalėdų rezidencijos koncepciją. 

Jau kitos savaitės pradžioje savivaldybėje bus sudaryta darbo 
grupė, kuri imsis konkrečių darbų, kad gruodžio pradžioje Kalėdų 
rezidencija kviestų į Anykščius.

Pastaraisiais metais daug kritikos sulaukianti Anykščių kalėdi-
nė eglė šiais metais gali būti net labai netradicinė. 4 psl.

Rokiškyje kilo nesutarimų su 
savivaldybe

Anykščių rajono mero pavaduoto-
jas Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ šią 
savaitę sakė, kad Kalėdų rezidencija 
iš Rokiškio į Anykščius keliama dėl 
turistų srautų bei ,,kitų niuansų“.

,,Turistų srautai Anykščiuose ma-
sina, Rokiškis nesugeba sugeneruoti 
tokių kiekių, kokius mes sugeneruo-
jame. Yra ir kitų niuansų. Rokiškio 
verslo klubo nesutarimai su Rokiš-
kio savivaldybės vadovais - sakau 
atvirai“, -  kalbėjo socialdemokratas  

D.Žiogelis.
Anot savivaldybės vadovų,  

Anykščių rajono savivaldybė prie 
Kalėdų rezidencijos prisidės kultūri-
niu potencialu, taip pat pinigais, kurie 
yra skirti Anykščių miesto kalėdinės 
eglės puošimui.

Be to, aplinkinių verslo klubų at-
stovai taip pat Kalėdų rezidencijai 
Anykščiuose esą yra pažadėję skirti 
viešai neįvardijamas pinigines sumas, 
verslininkai taip pat yra suinteresuo-
ti kalėdinės prekybos metu pristatyti 
savo produkciją.

Politikas, negavęs valdiško darbo, 
jautėsi apgautas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai ketvirtadienį, spalio 3-ią-
ją, tęsė buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio baudžia-
mosios bylos nagrinėjimą. Šį kartą teisme liudijo buvęs K.Tubio 
visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto labui“ vadovas, UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas bei šio vi-
suomeninio komiteto narys Arvidas Pajuodis. Abu šie liudininkai 
dirbo 2015-2019-ųjų kadencijos Anykščių rajono Taryboje.

Paaiškino, kam buvo 
reikalingi asmens kodai

Teisme ketvirtadienį peržiūrė-
ti keli vaizdo įrašai bei perklau-
syti telefoninių pokalbių įrašai. 
A.Gervinskui nepanaikintas 
specialiojo liudytojo statusas, o 
A.Pajuodis, per ikiteisminį tyrimą 
buvęs įtariamuoju, tapo paprastu 
liudininku. Į teismą jis atvyko ly-
dimas advokato.

Ketvirtadienio posėdyje plačiau 
nagrinėtas baudžiamosios bylos 
epizodas, kuriame K.Tubis kalti-
namas nematerialaus kyšio ėmi-

mu: mainais už jam palankų balsa-
vimą rajono Taryboje buvęs rajono 
meras neva pažadėjo A.Pajuodžiui 
darbo vietą ,,Anykščių vandeny-
se“.

Pirmasis liudijo A.Gervinskas. 
Jis teismo tribūnoje išstovėjo net 
tris valandas. UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktorius, buvęs rajo-
no Tarybos narys, išrinktas pagal 
socialdemokratų partijos sąrašą  
A.Gervinskas teismui aiškino, ko-
kia buvo Anykščių rajono politinė 
situacija 2018-ųjų rudenį. 

6 psl.
Buvęs Anykščių rajono meras, kaltinamasis Kęstutis Tubis 
A.Pajuodžio prašė pakentėti be darbo, nes bijo, kad prieš rinki-
mus jo ,,nesukaltų visai“. 

Tvora. Restauruojama Anykš-
čių šv.Mato bažnyčios tvora. Šių 
metų pavasarį bažnyčios tvoros 
remontui iš Anykščių rajono savi-
valdybės biudžeto skirti 10 tūkst. 
eurų. Anykščių šv.Mato bažnyčia 
tikinčiuosius pakvietė prie tvoros 
remonto prisidėti auka arba malda.

Festivalis. Sekmadienį Anykščių 
rajono mero pavaduotojas, socialde-
mokratas Dainius Žiogelis lankysis 
Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime. 
D.Žiogelis pasveikins respublikinio 
vokalinių ir romansinio dainavimo 
kolektyvų festivalio - konkurso 
,,Skrendanti muzikos paukštė“ da-
lyvius. Leliūnuose vyksiančiame 
festivalyje - konkurse pasirodys ko-
lektyvai iš Kėdainių, Kupiškio, Šir-
vintų, Zarasų, Kaišiadorių, Radvi-
liškio, Utenos bei Anykščių rajonų.

Šildymas. Šį ketvirtadienį 
Anykščių rajone pradėtas šildy-
mo sezonas. Šildymas įjungiamas, 
kai vidutinė paros temperatūra tris 
paras iš eilės būna žemesnė nei 10 
laipsnių. Pernai šildymo sezonas 
Anykščių rajone buvo pradėtas ge-
rokai vėliau - tik spalio 18 dieną.

Turtas. Stringa Anykščių rajono 
savivaldybei priklausančio nekil-
nojamojo turto pardavimas - niekas 
nenori pirkti buvusios bibliotekos 
pastato Anykščiuose, J.Biliūno ga-
tvėje. Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė informavo, kad buvusios 
bibliotekos pastatą jau ketvirtą kar-
tą buvo bandoma parduoti  už 146 
tūkst. eurų, tačiau pirkėjų neatsira-
do.“ Artimiausiu metu rinksimės ir 
spręsime, ką toliau daryti su šiais 
pardavimais. Į Anykščių rajono biu-
džetą yra įtrauktos pardavimo paja-
mos, kurių, panašu, dar negavome“, 
- sakė L.Kuliešaitė.

Užrašai. Anykščiuose ant šulinių 
dangčių vis  dar galima pamatyti 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Res-
publikos ženklus. Pavyzdžiui, šuli-
nių dangčiai su užrašais ,,Lit SSR“ 
vis dar ,,puošia“ Šaltupio gatvę. 
,,Lietuvos okupacija – skaudi tema 
kiekvienam šalies patriotui. Todėl 
labai nemalonu Anykščiuose matyti 
ją primenančius užrašus“, - pastebė-
jo nuotrauką atsiuntęs skaitytojas.

Savivaldybės 
kultūros premiją 
pasiūlyta teikti 
Virginijui 
Stroliai

2 psl.

Dalis abiturientų 
pasirinko 
kariuomenę

2 psl.

Dėl Šimonių 
girios išsaugojimo 
gynėjai susikibs 
gyvąja rankų 
grandine

3 psl.

Pagerbti 
Angelai 
sargai

5 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Savivaldybės kultūros premiją pasiūlyta teikti 
Virginijui Stroliai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono savivaldybės Kul-
tūros tarybos posėdyje nuspręsta  siūlyti teikti Teresės Mikeliū-
naitės kultūros premiją verslininkui, istorikui, leidėjui Virginijui 
Stroliai.

V.Strolios kandidatūrą premijai 
pasiūlė Pasaulio anykštėnų ben-
drija bei Anykščių Teresės Mike-
liūnaitės kraštotyros draugija.

Už V.Strolios kandidatūrą pre-
mijai gauti Kultūros taryba balsa-
vo vienbalsiai.

Pasaulio anykštėnų bendrija, 
teikdama V.Strolios kandidatūrą, 
akcentavo, kad 2017 metais jis 
inicijavo ir parėmė ąžuolinio sto-
gastulpio Palatavio kaime pastaty-
mą. Tais pačiais metais V.Strolios 
iniciatyva pradėtas įgyvendin-
ti muziejaus tęstinis projektas 
,,Ukrainos šiuolaikinės literatūros 
kūrėjų rezidencijos Anykščiuose“. 
Šiemet V.Strolia Anykščių menų 
centre - Angelų muziejuje organi-
zavo tarptautinę Ukrainos liaudies 

ikonų parodą.
Nuo 2016 metų V.Strolia yra 

Anykščių krašto garbės ambasa-
dorius Ukrainoje. 2018 metais jis 
apdovanotas ,,Šimtmečio anykš-
tėno“ ženklu.

Nuo šių metų V.Strolia yra Te-
resės Mikeliūnaitės kraštotyros 
draugijos narys.

Gauti Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros  premiją taip pat preten-
davo literatė Aldona Širvinskienė 
bei muzikantas Kęstutis Grigaliū-
nas.

Anykščių rajono savivaldybė 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premiją įsteigė 2001 m. Ši premija 
skiriama įvairiose kultūros srityse 
pasižymėjusiems anykštėnams, 
taip pat ir Anykščių krašto kultū-

Verslininkas, visuomenininkas Virginijus Strolia yra Anykščių 
krašto garbės ambasadorius Ukrainoje.

riniams projektams. Šios premijos 
dydis - 1 tūkst.500 eurų.

Pasiūlytą V.Strolios kandidatū-

rą dar svarstys ir sprendimą dėl 
premijos teikimo priims Anykščių 
rajono taryba.

Prievarta. Gautas moters (g. 
1994 m.) pareiškimas, kad rugsėjo 
28 dieną, apie 13.00-14.00 val., 

pastaruosius trejus metus namuose 
Kurkliuose kartu su ja gyvenantis 
sutuoktinis (g. 1991 m.) vertė ją 
lytiškai santykiauti su juo bei ly-
tiškai santykiavo prieš jos valią. 

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Paieška. Spalio 3 dieną,  apie 

15.30 val., Anykščiuose, Storių 
g., iš bendruomeninių vaikų glo-
bos namų  išėjo ir iki šiol negrįžo 
globotinė (g. 2003 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Dalis abiturientų pasirinko kariuomenę
Anykščių rajono savivaldybė paviešino, kuo toliau užsiima šią 

vasarą mokyklas baigę 174 Anykščių rajono abiturinetai bei 201 
dešimtokas.

57 vidurinį išsilavinimą įgiję 
abiturientai tęsia studijas univer-
sitetuose, 38 jaunuoliai įstojo į 
kolegijas, o 26 abiturientai toliau 
mokosi profesinėse mokyklose.

Į universitetus įstojo 49 Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos, 5 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 

gimnazijos, 3 Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazijos abiturientai.

Į kolegijas pasuko 28 Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos, 
1 Kavarsko vidurinio ugdymo 
skyriaus, 6 Svėdasų Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijos ir 3 Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 

moksleiviai.
Profesines studijas po 12 – 

os  klasių baigimo pasirinko 12 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos, 5 Kavarsko vidurinio ugdymo 
skyriaus, 1 Svėdasų Juozo Tumo 
- Vaižganto ir 8 Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos abiturientai.

23 Anykščių rajono mokyklas 
baigę abiturientai, užuot rinkęsi 
studijas, pasirinko darbą Lietuvo-
je, 18 - užsienyje.

Dar 12 jaunuolių, baigusių mo-

kyklas, išėjo tarnauti į Lietuvos 
kariuomenę.

Iš tų, kurie šiemet baigė 10 kla-
sių, 166 moksleiviai toliau tęsia 
mokslus Anykščių rajono bendro-
jo ugdymo mokyklose. 28 jaunuo-
liai pasiryžę vidurinį išsilavinimą 
įgyti profesinėse mokyklose. 

Trys dešimtąją klasę baigę 
moksleiviai šiemet pradėjo dirbti, 
o dar trys išvyko į užsienį.

-AnYkŠTA

Utenos kultūros centras pradeda 
jubiliejinį sezoną

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Spalio 5-ąją, šeštadienį, Utenos kultūros centras pradeda ju-
biliejinį, 30-ąjį sezoną. Sezono atidarymas startuoja Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro šokio spektakliu pagal V.Mykolaičio 
- Putino romaną ,,Altorių šešėly“ ( režisierius Ramūnas Kaubrys). 
Bilietai į šį spektaklį kainuos vos 5 eurus. Utenos kultūros centro 
direktorius Erikas Druskinas šį sezoną žada ir daugiau stebinan-
čių naujovių.

,,Šis jubiliejinis sezonas bus 
mūsų naujajame Utenos kultūros 
centro pastate. Mes jį taip ir pava-
dinome - ,,30-ojo sezono Aušros 
g. 49 atidarymas“. Norime pabrėž-
ti, kad naujajame pastate kultūros 
centras veikia 30 metų, o pernai jis 
šventė 85-erių metų jubiliejų nuo 
įsikūrimo Tautos namuose“, - sakė 
E.Druskinas.

Pasak E.Druskino, naujasis Ute-
nos kultūros centro sezonas - svar-
bus įvykis visam Utenos kraštui.

,,Utenos kultūros centras yra 
vienas didžiausių šiame regione, 
aptarnaujantis daugiausia žiūrovų.
Vien šiais metais pasiekėme savus 
rekordus - mieste kultūros centras 
sulaukė daugiau nei 200 tūkst. žiū-
rovų. Pakėlėme lankytojų skaičių 
du kartus“, - džiaugėsi Utenos kul-
tūros centro direktorius.

Naujasis Utenos kultūros centro 
sezonas startuoja profesionalių tea-
trų festivaliu ,,Pjero dienos Uteno-
je“. Šis festivalis tęsis iki kitų metų 
gegužės pabaigos. Kiekvieną šešta-
dienį žiūrovams planuojama parody-
ti po vieną profesionalų spektaklį.

,,Bus labai didelė spektaklių pasiū-
la ir vaikams, ir suaugusiems. Juolab 
kad atkeliaus tokie spektakliai, kurie 
kitose scenose fiziškai netelpa“, - pa-
sakojo E.Druskinas.

Beje, Utenos kultūros centro di-
rektorius E.Druskinas išdavė, kad 
kultūros centre netelpančius spekta-
klius netolimoje ateityje planuojama 
rodyti Utenos daugiafunkcio sporto 
centro arenoje.

Utenos kultūros centre vykstančių 
renginių skaičius per pastaruosius 
metus išsaugo dvigubai, į juos at-
vyksta žiūrovų ne tik iš Utenos, bet 

ir iš aplinkinių miestų. Žiūrovams 
žadama ne tik įprastų renginių pro-
grama: šiuo metu, anot E.Druskino, 
vyksta parengiamieji Dailės galeri-
jos atidarymo darbai.

,,Miestas turi turėti rimtą Dailės 
galeriją, o ne mažas ekspozicijas. 
Mūsų vizijos ambicingos“, - tikino 

E.Druskinas.
Apie kitus šio sezono Utenos 

kultūros centro renginius Anykš-
čių krašto žiūrovai turės galimybę 
sužinoti iš ,,Anykštos“, kuri, pasak 
E.Druskino, yra viena didžiausių ir 
svarbiausių Utenos kultūros centro 
partnerių.

Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas sakė, kad 
profesionalių teatrų festivalis ,,Pjero dienos Utenoje“ tęsis iki 
2020-ųjų metų gegužės pabaigos.

Migrantai. Lamanšo sąsiauryje 
penktadienį išgelbėtas 31 migran-
tas; žmonės bandė pasiekti Didžią-
ją Britaniją dviem pripučiamomis 
valtimis, pranešė Prancūzijos jūrų 
laivybos administracija. Išgelbėtų 
migrantų grupėje yra paauglys ir 
keturi vaikai. Į bėdą patekę mi-
grantai susisiekė su gelbėjimo 
tarnybomis ir paprašė pagalbos.  
Migrantai nurodė esantys iš Irano, 
Irako bei Afganistano. Jie buvo iš-
gelbėti penktadienį anksti ryte ir 
atgabenti į žemyninę Prancūziją. 
Keli jų buvo ištikti hipotermijos. 
Migrantai pateko į bėdą smarkiai 
banguojant. Kai viena iš valčių 
plaukę migrantai buvo išgelbėti, 
ji nuskendo, rašoma jūrų laivy-
bos administracijos išplatintame 
pranešime. Migrantai nepaisyda-
mi pavojaus bando iš Prancūzijos 
Lamanšo sąsiauriu pasiekti JK. 
Prancūzija itin griežtai nusistačiusi 
prieš vadinamuosius ekonominius 
migrantus, plūstančius į Europą 
ieškoti geresnio gyvenimo.   

Holokaustas. Neigti Holokaus-
tą nėra viena iš žmogaus teisių, 
ketvirtadienį išaiškino Europos 
Žmogaus Teisių Teismas, atmetęs 
Vokietijos neonacistinių pažiūrų 
politiko skundą. Vokietijos šiau-
rės rytinės Meklenburgo Pome-
ranijos žemės parlamente dirbęs 
Udo Pastoersas 2012 metais buvo 
nuteistas už 2010-aisiais pasakytą 
viešą kalbą, kurioje išreiškė abejo-
nę, ar Holokaustas apskritai vyko. 
Kraštutinių dešiniųjų ekstremis-
tinės Nacionalinės demokratinės 
partijos (NDP) narys U. Pastoersas 
2014 metais pateikė skundą EŽTT 
dėl jam teismo skirto apkaltinamo-
jo nuosprendžio. Jis skundėsi, kad 
buvo pažeista jo žodžio laisvė ir 
teisė į teisingą teismą, kadangi bylą 
nagrinėjusio apeliacinio teismo 
teisėjas negalėjo būti nešališkas, 
nes buvo jį kaltu pripažinusios že-
mesnės instancijos teismo teisėjos 
sutuoktinis. EŽTT teisėjai vienbal-
siai nusprendė, kad U. Pastoerso 
skundas dėl žodžio laisvės pažeidi-
mo yra „akivaizdžiai nepagrįstas ir 
turi būti atmestas“. Teisėjai trimis 
balsais prieš keturis nutarė, jog ieš-
kovo teisė į teisingą teismą taip pat 
nebuvo pažeista. Remiantis EŽTT, 
2010 metais U. Pastoersas saky-
damas kalbą regiono parlamente 
pareiškė, kad „vadinamuoju Ho-
lokaustu yra naudojamasi politi-
niams ir komerciniams tikslams“.

Skandalas. Pinigų plovimo 
skandalas, stipriai smogęs į jį pate-
kusios „Swedbank“ finansų grupės 
reputacijai, yra rimta pamoka, šio 
incidento esminės priežastys bus 
išsiaiškintos, pareiškė Švedijos 
„Swedbank“ direktorių tarybos 
pirmininkas Goranas Perssonas. 
Taline surengtoje spaudos konfe-
rencijoje Švedijos ekspremjeras G. 
Perssonnas pabrėžė, jog tai nesu-
derinama su „Swedbank“ puose-
lėjamomis vertybėmis, o finansų 
grupės naujosios vadovybės tikslas 
– išsiaiškinti klaidas bei ištaisyti 
padėtį. „Swedbank“ pasiryžęs daug 
investuoti į neteisėtais būdais įgytų 
lėšų legalizavimo prevencijos prie-
mones, grįžti į 2005-2007 metus ir 
peržiūrėti milijonus atliktų ope-
racijų bei per sąskaitas praėjusias 
milijardines sumas, kad būtų aiš-
ku, kas tada išties nutiko“, – sakė 
jis. Tačiau G. Perssonas akcentavo, 
kad „nereikėtų būti naiviems“, nes 
tokių problemų faktai gali vėl iš-
kilti artimiausioje ateityje.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Dėl Šimonių girios išsaugojimo gynėjai 
susikibs gyvąja rankų grandine
Spalio 6 dieną, sekmadienį, 15 val. Šimonių girioje gyvenantys menininkai, gydytojai, verslininkai 

kviečia visus, neabejingus gamtos situacijai, susikibti į gyvąją grandinę girioje, ties Inkūnų-Mi-
kierių kabančiuoju tiltu per Šventąją. Pasak akcijos rengėjų, taip simboliškai bus sujungti girios 
krantai ir parodyta, kad žmonėms rūpi girios ir Lietuvos likimas.

Šimonių girios gyventojai 
susivienijo šią vasarą, stebėda-
mi masiškai kertamą mišką. 

,,Ir dieną, ir naktį medžius 
kertanti technika gąsdina gy-
ventojus, primindama apoka-
liptinių  filmų scenas. Taip 
beatodairiškai kertamos girios 
neteko matyti nei sovietmečiu, 
nei pastaraisiais dešimtme-
čiais. 

Šimonių girioje  tebegyvuoja 
unikalūs etnografiniai kaimai, 
kuriuose atgimsta tradicijos ir 
kultūrinis gyvenimas: kuriasi 
bendruomenės, kultūros, svei-
katingumo ir turizmo verslai, 
kasmet vyksta violončelininko 
V. Sondeckio rengiami tarptau-
tiniai klasikinės ir moderniosios 
muzikos koncertai, tarptautinis 
Miško festivalis, Žalčiasalio 
festivalis, dailininkų plenerai, 
vaikų stovyklos, senųjų amatų 
mokymai, kūrybinės dirbtuvės, 
plenerai, gausiai lankomi atlai-
dai ir Mišios medinėje Inkūnų 
bažnytėlėje.

Anykščių gyventojai šias 
vietas pamėgę, kaip turistinių 
žygių, grybavimo, uogavimo 
vietą. Tačiau Šimonių giria yra 
ir saugoma valstybės teritorija 
– biosferos poligonas ir Euro-
pos ekologinio tinklo Natura 
2000 dalis. Valstybė yra įsipar-
eigojusi saugoti čia gyvenan-
čias retų gyvūnijos ir augmeni-
jos rūšis.  Tačiau pastaraisiais 
metais priimamų įstatymų ir 
poįstatyminių aktų rezultatas, 
kad ši teritorija tapo saugoma 
tik formaliai,- nebepaisoma  
tikslų, kurie buvo deklaruojami 
steigiant Šimonių girios biosfe-
ros poligoną.

Šios dienos situacija yra pa-
radoksali – tokia, kokios tei-
sinėje valstybėje  būti negali.  
Šimonių girios biosferos poli-
gonas nebeturi jokios realios 
apsaugos“, - Šimonių girios iš-
saugojimo iniciatyvinės grupės 
vardu kalbėjo Barbora Domar-
kaitė.

Jau anksčiau gyventojai iš-

platino peticiją, kurioje prašo 
valstybės institucijų apriboti kir-
timus girioje ir ūkininkauti joje 
siekiant išsaugoti arba atkurti 
miško ekosistemas( peticiją gali-
ma rasti internete adresu https://
www.peticijos.lt/visos/75411/is-
saugokime-simoniu-giria/ ).

Susirūpinusių išsaugoti Šimo-
nių girią ir jos ekosistemą gy-
ventojų  tikslas – pasiekti, kad  
procedūros, kurios reglamentuo-
tos įstatymais, Šimonių girioje 
būtų vykdomos ir informacija 
apie jas pasiektų plačiąją visuo-
menę. Valdžios institucijų pra-
šoma užtikrinti, kad nedelsiant  
būtų sustabdyti  Šimonių girios 
su joje esančiomis vertingomis 
miškų, pievų, pelkių bei kitomis 
natūraliomis buveinėmis ekosis-
temos naikinimo darbai, taip pat  
iš esmės peržiūrėti ir revizuoti 
valstybės politiką šioje visiems 
aktualioje srityje - Lietuvos 
gamtos išsaugojimo srityje.

,,Šimonių iniciatyvinės  gru-
pės nariai teigia, kad giria juos 
gindavo karų, sukilimų, nepri-
klausomybės kovų laikais. O da-
bar pagalbos reikia jai pačiai“, 
- kalbėjo B.Domarkaitė.

Sekmadienį akcija prie Inkū-
nų - Mikierių kabančiojo tilto 

prasidės smuikininko/muzikos 
pedagogo Martyno Švėgždos 
von Bekkerio įžangos žodžiais ir 
daina  „Vai giria, giriala“.  Prieš 
renginį, 14 val., netoliese esan-
čioje Inkūnų bažnyčioje vyks šv. 
Mišios. Šią medinę bažnytėlę 
karo metu statė Šimonių girios 
bendruomenė. 

Organizatoriai kaimynus ir 
Anykščių gyventojus kviečia 
atvykti su termosu arbatos ar 
kavos. Automobilius bus galima  
pasistatyti prie Inkūnų bažnyčios 
arba šalikelėje, Mikierių kaime.

Šimonių girios išsaugojimo 
iniciatorius palaiko žinomas 
advokatas, žaliųjų miesto er-
dvių gynėjas Saulius Dambraus-
kas. Vienas žymiausių Lietuvos 
smuikininkų, pedagogų Mar-
tynas Švėgžda Von Bekker yra 
tarp aktyviausių šios akcijos 
rengėjų.

Šimonių girią išsaugoti kvie-
čia Ohajo (JAV) universiteto 
profesorius, vienas iškiliausių 
lietuvių išeivijos filosofų, tarp-
tautiniu mastu pripažintas moks-
lininkas, fenomenologas, Lie-
tuvos mokslų akademijos narys 
Algis Mickūnas ir kiti žinomi 
žmonės.

-AnYkŠTA

Akcijos rengėjai siekia išsaugoti Šimonių girią.

Akcija vyks prie ir ant Mikierių - Inkūnų kabančio tilto per 
Šventąją. 

Ar Anykščiuose 
vis dar 
reikalingi 
gyvūnų globos 
namai?

Alma ČEPUKIENĖ:

- Gal pirma žmonėmis pasirū-
pint reiktų, kokius nakvynės na-
mus įkurt, kad žiemą nesušaltų ir 
sriubos kokios bent lėkštę gautų.. 
O su gyvūnų globos namais ne 
kažką, manau. Tuoj vėl šventės, 
vėl dovanos. Vieni gaus šuniu-
kus, kiti kačiukus, kurie atsibodę 
į gatves keliauja ar miškuos pa-
liekami. Reik žmonėm keistis ir 
nereiks jokių globos namų...

Valentinas KNIEŽA:

- Galėtų gyvūnų globos namai  
būti bibliotekoje, kurios negali 
savivaldybė parduoti. Daug ten 
katinų tilptų.

Giedrė STAŠIENĖ:

- Reikalingi. Bet tam turi sa-
vivaldybė skirti pinigėlių. Žmo-
nės, kurie prižiūrės gyvūnus, turi 
gauti atlyginimą.Vien iš savano-
rių tikrai neišsilaikysi. Šiandien 
yra savanorių, rytoj gali neateiti 
nė vienas. Todėl turi būti dir-
bančių žmonių. Tam reikalingi 
pinigai...

Ir Kalėdų seneliai jau 
Anykščius žino!

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie Kalėdų 
rezidencijos perkėlimą iš Rokiš-
kio į Anykščius: 

,,Turistų srautai Anykščiuose 
masina, Rokiškis nesugeba suge-
neruoti tokių kiekių, kokius mes 
sugeneruojame.“

Elnio Rudolfo ir Snieguolės 
asmenukės?

Gabrielė GRIAUZDAITĖ -  
PATUMSIENĖ, Anykščių mero 
patarėja, apie Kalėdų reziden-
ciją: 

,,Pati asmeniškai nesu realiai 
mačiusi, kaip ta Kalėdų reziden-
cija atrodė Rokiškyje, tačiau ma-
čiau iš savivaldybei atsiųstų nuo-
traukų“

Kas galima Jupiteriui, to 
negalima jaučiui...

Alvydas GERVINSKAS, 
UAB ,,Anykščių vandenys“ di-
rektorius, specialusis liudytojas  
Kęstučio Tubio byloje, apie pre-
kybą: 

,,Seimas prekiauja viceministrų, 
komitetų pirmininkų postais ir tai 
leidžiama daryti legaliai.“

Abi programos dalys liko 
neįgyvendintos...

Arvidas PAJUODIS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie tai, ko ėjo į rajono Tarybą: 

,,Norėjau rajonui padėti. Na ir 
sau - darbo.“

Svarbu konkretumas!

Audronius GALIŠANKA, 
buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorius, 
per STT užfiksuotą telefoninį 
pokalbį sakė UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktoriui Alvydui 
Gervinskui:

,,Pajuodis bus sąraše, nebus? 
Tai na...ui tada stengtis dėl jo.“

Kaščėjus ir Drakula - 
Anykščiuose reti vardai...

Donaldas VAIČIŪNAS, buvęs 
Anykščių rajono mero patarė-
jas, apie situaciją Anykščių ligo-
ninėje: 

,,Žmonės gydosi ir nepagyja. 
Žmonės gydosi - ir miršta.“

Priminkit, kieno motina yra 
viltis?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Okuličiūtės dvarelį: 

,,Tikimės, kad tai nebus dar 
vienas  atsiradęs biudžeto pinigų 
,,siurbikas“.
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Molėtuose man gerai. Tiesa, 
šis miestas, mano gimtojo rajono 
centras, mano pasąmonėje 
įstrigęs 1990-uosiuose. Turiu 
tvardytis, kad savivaldybės admi-
nistracijos pastato nepavadin-
čiau Tarybų rūmais, o rajoninio 
laikraščio ,,Vilnis“ neatkrikšty-
čiau į  buvusį ,,Pirmyn“.  

kartą vyresnio žmogaus pa-
klausiau, kur Molėtuose notarų 
biuras. Tas paaiškino, kad ten, 
kur buvo mokyklinių prekių par-
duotuvė. Pati geriausia nuoroda. 
Geriau už bet kokią navigaciją. 
Beje, Molėtuose yra 2-asis no-
tarų biuras. Atrodytų, jog turėtų 
būti ir 1-asis. Bet ne. Pasirodo, 
yra tik 2-asis biuras, ir jis vienin-
telis. ,,sodra“ veikia buvusiame 

viešbutyje, o teismas - buvusioje 
valgykloje.  

Po treniruočių Molėtų sporto 
mokykloje likusį laiką iki pa-
skutinio, pusę septintos ėjusio 
Dapkūniškių autobuso,  leisda-
vome Molėtų valgykloje. Trys 
porcijos cepelinų, užgeriant juos 
nealkoholiniu alumi, būdavo lyg 
už danties. Prieš 1990-uosius 
jau buvo bealkoholio alus. Buvo! 
Tiesa, prisimenu, kad kartą man, 
septyniolikmečiui, antro butelio 
bealkoholio alaus Molėtų val-
gykloje nepardavė. ,,kodėl? juk 
bealkoholis...“ - stebėjausi. ,,A 
kas ty žina“, - atsakė generolas 
baltu chalatu ir riebaluotomis 
rankomis...

Dabar vėl dažnai sėdžiu Molė-
tų valgykloje. Virtuvės kvapus vėl 
uostau. Tik ne valgyklos virtuvės, 
o teismo.

Buvusio Anykščių rajono mero 
kęstučio Tubio baudžiamojoje 
byloje jau įvyko penki posėdžiai. 
kuo teismas baigsis, kaltas 
k.Tubis ar nekaltas, - nesiimsiu 
analizuoti ir vertinti. smala 
žino, kokia dar medžiaga bus 
ištraukta, kas kaip liudys, kokius 
gynybinius metodus naudos kalti-
namojo gynėjai advokatai.

Šį kartą rašysiu tik apie porą 
keistokų aspektų. Vienas jų - 
visuomeninių rinkimų komitetų 
kriminalizavimas, antras - rin-
kiminės kampanijos pavertimas 

tiesiogine darbine veikla. 
Paprastai (nebent tik su labai 

labai retomis išimtimis) valdžio-
je esantys merai nedalyvauja 
naujuose rinkimuose. Tik labai 
labai išskirtiniai merai rinkimų 
laikotarpiui pasiima atostogas 
(k.Tubio atveju, jam gerą mėnesį 
,,atostogų“ prieš pat rinkimus 
,,suteikė“ sTT). Šiaip valdžios 
,,chebra“ iki paskutinės dienos 
dirba neva rajonui, ima algas, o 
realiai visa energija nukreipiama 
į rinkėjų viliones. ir tokia pasiut-
polkė trypiama du tris mėnesius.

iš k.Tubio 
byloje rodomų 
vaizdo įrašų 
akivaizdžiai 
matyti, kad 
daug savo 
darbo laiko 
politikai skyrė 
ir valdininkai, 
ne tik pats 
meras. iš kur komitetui gauti 
pinigų, k.Tubio kabinete tarėsi ir 
Švietimos skyriaus vedėja jurgita 
Banienė, ir  Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vedėja Audronė 
savickienė. ,,Vsio zakonno“?  
nė velnio. Čia kaip tik visiškas 
,,bespredielas“. 20, 30 gal net 50 
rajono valdininkų dviem trims 
mėnesiams, jeigu remia tuos, 
kurie yra tuo metu valdžioje, 
prieš rinkimus išeina dekretinių 
atostogų. kodėl dekretinių? Ogi 

todėl, kad remdamiesi žodiniu 
šefo dekretu jie turi dirbti ne 
rinkėjams, o rinkimams. Rinkimi-
niu laikotarpiu net pageidautina, 
kad seniūnai, administraci-
jos specialistai, savivaldybės 
valdomų bendrovių personalas 
kuo mažiau savo energijos skirtų 
tiesioginiam darbui. na, nebent 
kam kelią reikia pravalyti (žinia, 
dar geriau - išasfaltuoti). O 
visa kita, už ką šefui rinkėjas 
bonuso neduos, gali palaukti ir 
antrojo rinkimų turo pabaigos. 
kiek šis ,,bespredielas“ kainuoja 

valstybei? Šimtus 
tūkstančių kie-
kvienoje savival-
dybėje ir dešimtis 
milijonų lietuvai. 
Garantuotai!

Visuomeniniai 
komitetai, kaip ir 
tiesioginiai mero 
rinkimai, totali 

nesąmonė. k.Tubio komiteto 
pavadinimas - ,,k.Tubio visuo-
meninis komitetas ,,Anykščių 
krašto labui”. Dekonstruokim, 
ką tai reiškia. Pirmiausia - 
tai personalinis darinys: tai 
k.Tubio, o ne Donaldo Vaičiūno 
ar Alfrydo Savicko komitetas. 
Yra kažkokia Darbo partija, ir 
yra sąrašas ,,Anykščių krašto 
labui”. Tarp abiejų darinių nėra 
jokio skirtumo: ir vienas, ir 
kitas, gavęs rinkėjų pasitikėjimą, 

dirba Anykščių krašto labui. 
savajam, aišku, taip pat, nes ir 
jie iš Anykščių krašto. Tačiau 
rinkėjui komitetas yra patrau-
kliau, juolab ten žodis ,,Anykš-
čiai” įkištas. Šitie -  mūsiškiai, 
o anie - svetimi. nors šiaip jau 
,,darbietis” Ričadas sargūnas 
namo karvyje, kuris yra prie 
Maišiagalos, neturi.

k.Tubis bet kurį jam nepatiku-
sį gališanką savo nuožiūra galė-
jo išmesti iš sąrašo. Per ikiteis-
minį tyrimą D.Vaičiūnas dėstė, 
jog bijojo, kad bus išmestas iš 
žaidimo, todėl stengėsi k.Tubiui 
įtikti. Partiniai karaliukai, žinia, 
taip pat sugeba įsigalėti, bet 
jiems sunkiau. Partiniai gali-
šankos gali kreiptis į savuosius 
landsbergius, o landsbergiai, 
išklausę abi puses, iš partijos 
gali išmesti ne ujamą partijos 
eilinį, o skyriaus lyderį. 

Partijos gauna valstybinį 
finansavimą, o komitetams 
pinigus reikia susirinkti patiems. 
Bent 20 ,,štukyčių” rinkimams 
reikia. iš kur tuos pinigus 
ištraukti? na, žinia, - iš tų, kurie 
jų turi... Paprastai tie, kurie turi 
pinigų, nebūna idiotai ir pinigų 
politikams veltui netaško.O kur 
atsiranda sąvoka ,,ne už gražias 
akis”, ten atsiranda ir sTT, 
kuriai, beje, ir esu dėkingas už 
galimybę  sugrįžti į paauglystės 
Molėtus.

„...Iš K.Tubio byloje ro-
domų vaizdo įrašų akivaiz-
džiai matyti, kad daug savo 
darbo laiko politikai skyrė 
ir valdininkai, ne tik pats 
meras...“

(Atkelta iš 1psl.)
Iš Rokiškio verslo klubo į Anykš-

čius buvo atvykęs jo prezidentas, 
Rokiškio rajono tarybos narys Ir-
mantas Tarvydis ir dar keletas šio 
klubo atstovų.

Kultūros taryba sprendimui už-
bėgo už akių

Trečiadienį vykusiame Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros tary-
bos posėdyje diksutuota apie Kalėdų 
rezidencijos koncepciją. Klausimas 
apie tai į darbotvarkę įtrauktas dar 
tuo momentu, kai galutinai nebuvo 
aišku, ar Kalėdų rezidencija tikrai 
įsikurs Anykščiuose.

,,Klausimas į Kultūros tarybą apie 
tai įtrauktas dėl to, kad norėjome 
išsiaiškinti, ar Kalėdų rezidencijos 
idėjai Anykščiuose pritaria mūsų 
kultūros darbuotojai. Visas pasiruo-
šimo darbas guls ant kultūros įstaigų 
darbuotojų pečių ir už tai jiems ne-
bus papildomai mokama. Du mėne-
sius išlaikyti Kalėdų rezidenciją su 
savaitgalio atrakcijomis iš tikrųjų yra 
didelis darbas“, - sakė D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero patarė-

ja, savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininkė Gabrielė Griauzdaitė - 
Patumsienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
Rokiškio verslo klubo pasiūlymą 
Anykščiams perduoti Kalėdų rezi-
denciją jai pristatė Anykščių rajono 
mero patarėjas, Anykščių vadovų 
klubo prezidentas Dalis Vaiginas.

,,Šis pasiūlymas buvo pristatytas 
ir  derintas su Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos vadovė-
mis, savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriumi“, - sakė 
G.Griauzdaitė - Patumsienė.

Anykščių rajono mero patarėja 
G.Griauzdaitė - Patumsienė prisipa-
žino, kad pati Rokiškyje Kalėdų re-
zidencijos niekada nėra aplankiusi.

,,Pati asmeniškai nesu realiai 
mačiusi, kaip ta Kalėdų rezidencija 
atrodė Rokiškyje, tačiau mačiau iš 
savivaldybei atsiųstų nuotraukų“, - 
prisipažino G.Griauzdaitė - Patum-
sienė. 

Rokiškėnai giriasi sulaukiantys 
15 tūkstančių lankytojų

Skaičiuojama, kad Rokiškyje 
įkurta Kalėdų rezidencija vien per-

nai sutraukė per 15 tūkst. lankytojų 
iš visos Lietuvos. Čia žmones traukė 
ne tik šurmuliuojanti kalėdinė mugė, 
,,Kalėdinis paštas“, Senelis Kalėda, 
bet ir išskirtinė eglė. 

„Kalėdų rezidencija“ 2016 metais  
išgarsėjo egle, sukurta iš spalvotų 
virvių, po metų  akį džiugino egli-
šakių pynėmis puošta žaliaskarė, o 
pernai pagrindinis artėjančių švenčių 
simbolis buvo pagamintas iš daugy-
bės medinių lentelių, kurias papuošė 
žinomo skulptoriaus Liongino Šep-
kos kūrinių motyvais išdrožti me-
diniai paukšteliai. Taip sutapo, kad 
originalioji medinė Rokiškio eglė 
buvo pastatyta tais pačiais metais, 
kai Rokiškis buvo paskelbtas Lietu-
vos kultūros sostine.

Eglę svarstoma statyti ant 
vandens

Tuo tarpu Anykščių miesto kalė-
dinė eglė kasmet sulaukia daugybės 
kritikos - panašu, kad ir šioje vietoje 
anykštėnams, įkūrus Anykščiuose 
,,Kalėdų rezidenciją“ , tektų stipriai 
pasitempti.

,,Kalėdinė eglė yra menas, todėl 
gali būti pačių įvairiausių vertinimų“, 
- prakalbus apie anykštėnų kalėdinę 
eglę, savo nuomonę turėjo Anykščių 
rajono mero patarėja G.Griauzdaitė - 
Patumsienė.

Nors kol kas konkrečiai nenutar-
ta, kurioje Anykščių miesto vietoje 
galėtų įsikuri Kalėdų rezidencija, 
,,Anykštos“ žiniomis, svarstoma, 
kad jai tinkama vieta būtų šalia Oku-
ličiūtės dvarelio. Čia spalvinguose 
šviečiančiuose nameliuose įsikurtų 
prekybininkai, iki pat Trijų Karalių 
vyktų šventinė prekyba.

Yra idėja Kalėdų eglę pastatyti 
ant vandens - Šventosios upėje. Tai 
būtų bene pirmas toks atvejis Lie-
tuvoje, kai kalėdinė eglė spindėtų 
vandenyje. Beje, metalinį eglės 
karkasą Anykščiams parūpins ro-

kiškėnai.
Anykščių rajono vadovų klubas 

praėjusią savaitę taip pat buvo su-
pažindintas su idėja Anykščiuose 
turėti Kalėdų rezidenciją. Versli-
ninkai palankiai sutiko rokiškėnų 
norus persikelti į Anykščius, tačiau 
konkrečių sprendimų nepriėmė, nes 
nėra iki galo aiški nei pati idėja, nei 
žinoma, kokia iš to nauda būtų rajo-
no verslui.

 
Kultūros taryba diskutavo apie 

Anykščių identitetą

Apie Kalėdų rezidencijos įkūrimą 
Anykščiuose trečiadienį surengtame 
Kultūros tarybos posėdyje diskutuo-
ta daugiau nei valandą. Kultūros ta-
rybos nariai išsakė savo vizijas, kaip 
Kalėdų rezidencija turėtų atrodyti, 
bei svarstė, kaip sukurti Anykščių 
identitetą atspindinčią vientisą rezi-
dencijos koncepciją.

,,Kalėdų rezidencijos atidarymas 
vyktų gruodžio 5 dieną, ketvirtadie-
nį. Mes imtume visą miestą ir jo apy-
linkes kaip šios Kalėdų rezidencijos 
platformą. Planuojame, kad sulauk-
sime daug žmonių, galbūt srautų, 
eilių“, - posėdyje kalbėjo Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė, laikinai atlie-
kanti  šio skyriaus vedėjos pareigas, 
Audronė Pajarskienė, pastebėjusi, 
kad Anykščiai kalėdiniu laikotarpiu 
taps savotiška Laplandija.

Šiemet kuriant kalėdinį Anykščių 
miesto ,,veidą“, anot A.Pajarskienės, 
labai svarbu nepamesti jau sukurtos 
stilistikos.

,,Kad nenueitume ,,ant meškų“. 
Rokiškyje stovi ta meška, bet mums 
svarbu nepamesti tos savo miesto 
dvasios, savitumo“, - aiškino kultū-
ros specialistė.

Trečiadienio Kultūros tarybos po-
sėdyje, kaip sakė A.Pajarskienė, jos 
nariams leista ,,breinstorminti“ ir 

išsakyti bet kokias šovusias į galvą 
idėjas, kaip per kalėdinį laikotarpį 
turėtų atrodyti Anykščiai. Kultūros 
tarybos nariai išlaisvino fantaziją ir 
siūlė mieste pastatyti Lajų tako ati-
tikmenį, Šventosios upės šlaituose 
įrengti čiuožyklas su gaudyklėmis, 
kad besidžiaugiantys žiemiškais 
malonumais nenuskrietų į upę, kalė-
dinę eglę siūlė kurti šviesų pagalba, 
tačiau tuo ir abejojo, kad ji tuomet 
prastai atrodytų dienos metu.

Po ilgų diskusijų Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus vedė-
ja A.Pajarskienė priėjo išvadą, kad 
Anykščių indentitetą geriausiai at-
spindėtų keletas kodinių žodžių. Tai 
- ,,sodai“, ,,šilas“, ,,angelai“. 

Kultūros tarybos nariams išsiaiški-
nus, kas geriausiai atspindi Anykščių 
,,veidą“, toliau, anot A.Pajarskienės, 
prasidės tolesni komunikacijos, pro-
duktų gamybos ir idėjų konkursų 
procesai.

Rokiškio muziejininkai Kalėdų 
rezidencijos prarasti nenori

Kita vertus, patys  rokiškėnai gan 
jautriai sureagavo, kad Kalėdų rezi-
dencija iškeliama į Anykščius.

Rokiškio krašto muziejaus direk-
torė Nijolė Šniokienė juokavo, kad 
Kalėdų rezidencijos Anykščiai len-
gvai negaus.

,,Neatiduosime taip lengvai anykš-
tėnams, brangiai kainuos, žinokite“, 
- juokavo N.Šniokienė.

Kiek surimtėjusi, N.Šniokienė 
sakė nemananti, kad Kalėdų rezi-
dencija iš Rokiškio būsianti perkelta 
į Anykščius.

,,Verslas myli Rokiškį. Gražu kai-
myniškai dalytis, bet nemanau, kad 
būtent Kalėdų rezidencija dalysimės 
su Anykščiais. Man net nesinori kelti 
tokio klausimo, aš tikrai žinau, kad 
taip nebus“, - sakė N.Šniokienė.

Kalėdų rezidencija jau keletą metų 
įsikuria Rokiškio dvaro rūmuose, 
kuriuose veikia Rokiškio krašto 
muziejus. Kalėdų seneliu šioje rezi-
dencijos dirba rokiškėnas, Anykščių 
kultūros centro teatre vaidinantis Li-
nas Pauliukas.

Anykščiuose įsikurs Kalėdų rezidencija

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis sakė, kad 
kultūros darbuotojų laukia didelis darbas.
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Pagerbti Angelai sargai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Policijos pareigūnai trečiadienį, spalio 2-ąją, minėjo Angelų sargų dieną. Šventinis renginys vyko 
ir Anykščių rajono policijos komisariate. Sveikinimo žodį tarė prieš dvi savaites komisariatui vado-
vauti pradėjęs Jonas Cicėnas bei renginio svečiai.  Muzikinius sveikinimus Angelams sargams skyrė 
Anykščių muzikos mokyklos auklėtiniai.

J.Cicėnas keturiems komisariato 
pareigūnams įteikė policijos pasi-
žymėjimo ženklus ,,Už nepriekiš-
tingą tarnybą“. III laipsnio ženklai 
įteikti Aliui Širvinskui, Jūratei Bui-
vydienei ir Artūrui Strunevičiui, o 
Aleksandras Zaicevas apdovanotas 
II laipsnio pasižymėjimo ženklu.

Šešiems pareigūnams suteiktos 
papildomos atostogos. Už puikų 
darbą laisvomis dienomis paska-
tinti Akvilė Gabrilavičienė, Aida 
Versinskienė, Neringa Kamaro-
vienė, Vilma Kaulakienė, Inga Uz-
drienė ir Lukas Uzdra.  

Abiejų anykštėnų, Seimo narių  
Antano Bauros ir Sergejaus Jovai-
šos pasirašyta Padėka apdovanota 
Lidija Zlatkuvienė, o Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevičiaus 
Padėkos  skirtos Rūtai Avižaitei ir 
Deivydui Kričianai.

Sveikinimo žodžius policijos pa-
reigūnams profesinės šventės pro-
ga tarė S.Obelevičius, S.Jovaiša, 
Anykščių šv.Mato bažnyčios kle-
bonas, Anykščių policijos komi-
sariato kapelionas Petras Baniulis,   
Utenos apylinkės teismo pirmi-

ninkė Irena Vapsvienė, Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Saulius Slavinskas - 
beje, gaisrininkai pasirūpino sal-
džiomis dovanomis kaimynams ir 
bendražygiams. Profesinės šventės 
proga pareigūnus sveikino ir buvęs 
komisariato viršininkas Raimondas 
Razmislavičisu bei A.Vienuolio 
progimnazijos bendruomenės at-
stovai. Progimnazijos direktorė 
Danutė Mažvylienė J.Cicėnui įtei-
kė skėtį. ,,Jūs mūsų Angelai sargai, 
bet kažkas turi ir jus saugoti“, - 
įteikdama dovaną sakė direktorė.  

S.Jovaiša ir savo, ir kolegos An-
tano Bauros vardu pasveikino pa-
reigūną Ramūną Sriubą. Jam gar-
susis krepšininkas įteikė futbolo 
kamuolį su Seimo logotipu. ,,Kai 
supyksite ant Seimo - paspardykite 
kamuolį“, - sau būdingu ironišku 
stiliumi pareigūnui linkėjo parla-
mentaras.

S.Jovaiša prisiminė, kad pareigū-
nų reitingai gerokai aukštesni nei 
Seimo ir paskui sulaukė ironiško 
mero S.Obelevičiaus komentaro: 
,,Seimo narys užsiminė apie tuos 

reitingus. Mums šiek tiek pavydu: 
policijos reitingai aukštumoje, o 
savivaldybių gerokai žemiau, - aš 
jau nekalbu apie Seimą“, - šį mero 
komentarą palydėjo polijos parei-
gūnų juokas. 

Kapelionas, kun. P. Baniulis 
baigdamas sveikinimo kalbą linkė-
jo policijos pareigūnamas tarnauti 
,,Dievui, Tėvynei, o ypač žmo-
nėms“. Utenos apylinkės teismo 
pirmininkė I.Vapsvienė priminė, 
kad ji - buvusi policijos pareigūnė, 
,,o buvusių policininkų nebūna“. 
Ji savo linkėjimus skyrė ne tik pa-
reigūnams, bet ir jų ,,užnugarį sau-
gantiems šeimos nariams“.

Būrys policininkų apdovanoti už 
pasiekimus sporto varžybose. Ren-
ginio vedėjas, buvęs policijos pa-
reigūnas, dabar civilio darbą komi-
sariate atliekantis Algis Verbickas, 
kviesdamas atsiimti apdovanojimo 
smiginio varžybų nugalėtoją, vieną 
iš komisariato vadovų Valdą Palio-
nį, juokėsi, kad Valdui nereikėjo 
daug pastangų laimėti tokias var-
žybas - užteko tik pasilenkti, mat 
šis pareigūnas dviejų metrų ūgio.  

Gera turėti savo Angelą sargą. Dar smagiau, kai jis (t.y. ji) yra ir gražus...

Pirmąją Angelų sargų dieną Anykščiuose šventė prieš dvi savai-
tes policijos komisariatui vadovauti pradėjęs Jonas Cicėnas.

Pirmajame plane Aušra Staškevičienė, Anykščių policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė, vyresnioji komisarė. Ji komi-
sariate dirbo jau tuomet, kai daugelis dabartinių jos pavaldinių 
dar nebuvo gimę. 

Seimo narys Sergejus Jovaiša policijos pareigūnui Ramūnui 
Sriubui įteikė futbolo kamuolį su Seimo logotipu. Simboliška... 
Lietuvos Seimo ir Lietuvos futbolo reitingai yra panašūs. 

Svečių ,,ložė“.
Autoriaus nuotr.

Policijos preigūnus profesinės šventės dieną sveikino ir jaunieji muzikantai.
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Politikas, negavęs valdiško darbo, jautėsi apgautas

(Atkelta iš 1 psl.)
Pasak A.Gervinsko, Tarybos 

dauguma buvo stabili, joje buvo 
,,gal 17 narių“. Šio parodymo 
esmė - iliustruoti, jog vienoks ar 
kitoks A.Pajuodžio balsavimas 
valdančiosios daugumos nebūtų 
sugriovęs. 

Kitas A.Gervinsko liudijimo eta-
pas -  pinigų pervedimai į K.Tubio 
visuomeninio komiteto sąskaitą. 

Jis dėstė, kad aukotojų - Daivos 
Gudavičienės ir Aušros Pakarklės - 
nepažinęs. ,,Iždininkė patikrina pa-
gal asmens kodą. Jos nepažinome, 
iždininkė nematė jos asmens kodo.  
Tada meras perdavė asmens kodą“,  
- teisme kalbėjo A.Gervinskas, pa-
aiškindamas,  kodėl ankstesniuose 
teismo posėdžiuose buvo kalbėta 
apie aukotojų asmens kodų siunti-
nėjimą telefoninėmis žinutėmis. 

Komitetas ruošėsi kasti 
griovius...

,,Aukotojai nebuvo aktyvūs. Už-
baigus procesą, lėšų trūko./.../Sa-
kiau, kad aš galiu eiti prašyti aukų, 
nors tai ir nėra malonu. Geriau 
pats paaukojau nei prašiau“, - apie 
aukų komitetui rinkimą teisme 
liudijo buvęs šio darinio vadovas. 
A.Gervinskas kalbėjo, kad buvo 
diskusijos, jog patys komiteto na-
riai aukotų, todėl visiems komiteto 
nariams buvo išdalyti lapeliai su 
komiteto rekvizitais. 

K.Tubio advokatas Giedrius Da-
nėlius A.Gervinsko paklausė, ar 
galėjo komiteto nariai tuos lapelius 
su rekvizitais kam nors perduoti, o 
šis atsakė, jog žinoma, kad galėjo. 

Teisme dar kartą buvo peržiūrė-
tas tas pats vaizdo įrašas iš K.Tubio 
kabineto, kuris buvo  demonstruo-
jamas ir prieš savaitę. Tame įraše 
K.Tubis, A.Gervinskas ir tuome-
tinis mero patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas tarėsi, kaip komitetui 
surinkti lėšas. K.Tubis vardijo, pas 
ką reikia nueiti (,,Kęstučio Tubio 
byla: pradeda lįsti pinigai“; Vi-
dmantas ŠMIGELSKAS, ,,Anykš-
ta“   2019 09 28). ,,Šiaip dabar 
sėdime ,,bete“,- K.Tubį apie komi-
teto finansinę situaciją informavo 
A.Gervinskas. 

Valstybės kaltinimą palaikanti 
Panevėžio apygardos prokuratūros 
prokurorė Dalia Markauskienė po 
įrašo peržiūros akcentavo K.Tubio 
kabinete pasakytą A. Gervinsko 
frazę: ,,Kam reikia nuotekas pada-
ryti, vandentiekį. Mes galime at-
vesti iki namo.“ Ši frazė skambėjo 
aukų komitetui rinkimo kontekste. 
O UAB ,,Anykščių vandenys“ di-
rektorius teismui pateikė šios fra-
zės paaiškinimo originalią versiją. 
Neva jis siūlęs K.Tubio komitetui 

organizuoti brigadą, kuri išsinuo-
motų techniką ir kastų griovius, 
klotų vamzdžius. ,,Kodėl jūs, prieš 
sakydamas šią frazę, įsidedate te-
lefoną į kišenę ir kalbate tyliai?“ 
- A.Gervinsko klausė prokurorė 
D.Markauskienė. ,,Be jokios prie-
žasties, mechaniškai“, - atsakė 
A.Gervinskas.    

,,Nes jei būtų nei pro kur - ga-
lime vandentiekį nuvesti sūnui iki 
namo“, - prokurorė teisme karto-
jo dar vieną įraše nuskambėjusią 
A.Gervinsko frazę apie  darbus. 
Šį kartą kalbėta konkrečiai apie 
,,Kurklių karjerą“. A.Gervinskas 
tikino, kad  ,,Kurklių karjero“ sa-
vininkai Daškevičiai pageidavo, 
kad iki jų įmonės kontoros būtų 
atvestas vandentiekis, tačiau šio 
projekto ,,Anykščių vandenys“ 
negalėjo atlikti, nes didelis atstu-
mas. O jeigu kalbą apie ,,sūnaus 
namą“  sietume su vieno  iš Daške-
vičių sodyba Kurkliuose, tai, pasak 
A.Gervinsko, apskritai nėra jokio 
kriminalo, nes atliekant vanden-
tiekio projektą Kurklių miestelyje 
visiems kurkliečiams atvestas van-
dentiekis.

Bylą nagrinėjanti teisėja Monika 
Benete teisme A.Gervinskui primi-
nė vaizdo ir garso įraše skambėju-
sias pavardes, į ką, pasak K.Tubio, 
galima kreiptis dėl paramos ko-
mitetui : ,,Musteikis. ,,Kvarcas“, 
Razmislavičius, Kinderis. Abraš-
kevičiai, Vaičiulis“.  Teisėja klausė 
A.Gervinsko, ar tuos žmones jis 
pažįstąs. Nežinia, ar sąmoningai, 
ar dėl įtampos A.Gervinskas svars-
tė, kas slypi po žodžiu ,,Kvarcas“, 
nors akivaizdu, jog omenyje turi-
ma įmonė ,,Anykščių kvarcas“.  

Nenori būti Arvido Pajuodžio 
draugu

A.Gervinsko liudijimui pa-
siekus A.Pajuodžio įdarbinimo 
,,Anykščių vandenyse“ epizodą, 
jis kalbėjo: ,,Meras rudenį pasa-
kė, kad A.Pajuodį reikia įdarbinti 
pavaduotoju. Jis reikalaująs mane 
atleisti iš tų pareigų ir užimti šias 
pareigas. /.../ Buvo labai aiškiai 
paaiškinta, kad jis neturi aukštojo 
išsilavinimo ir negali pretenduoti į 
direktoriaus pavaduotojus“, - teis-
me kalbėjo A.Gervinskas. Pernai 
rudenį pats A.Gervinskas dar buvo 
UAB,,Anykščių vandenys“ di-
rektoriaus pavaduotojas, laikinai 
einantis direktoriaus pareigas.  Jis 
tikino, kad bendrovės direktoriaus 
pareigybė yra ,,konkursinė“, o 
A.Pajuodis net negalėtų dalyvauti 
konkurse, nes neturi aukštojo išsi-
lavinimo.    

,,Kokie jūsų santykiai su 
A.Pajuodžiu?“ - A.Gervinsko 

klausė teisėja M.Benetė. ,,Drau-
gu jo nenorėčiau būti“, - atsakė 
A.Gervinskas.

Apie tolesnes A.Pajuodžio įdar-
binimo peripetijas teisme kalbėta 
pakankamai painiai - naują inži-
nieriaus etatą ,,Anykščių vandeny-
se“ ketinta steigti lyg ir specialiai 
A.Pajuodžiui, bet lyg ir nespe-
cialiai. ,,Paskutinis reikalavimas 
mero kabinete net mane išvedė iš 
pusiausvyros. /.../Jis aiškino, kad 
išeisiąs iš koalicijos ir net jai kenk-
siąs. Jis manė, kad jo išėjimas iš 
koalicijos sugriausiąs valdančiąją 
daugumą“, - dėstė A.Gervinskas. 
Pasak jo, nors A.Pajuodis nebuvo 
labai reikalingas nei valdančiajai 
daugumai, nei juo labiau ,,Anykš-
čių vandenims“, tačiau bandymus 
jį įdarbinti savivaldybės bendrovė-
je ir tokiu būdu išsaugoti politiko 
lojalumą valdžiai, A.Gervinsko 
nuomone, nederėtų kriminalizuoti. 
,,Seimas prekiauja viceministrų, 
komitetų pirmininkų postais ir tai 
leidžiama daryti legaliai“, - pavyz-
dį pateikė A.Gervinskas.

,,Meras negulė ant stalo kryžiu-
mi, kad A.Pajuodis liktų koalici-
joje. Bet aišku, kad kuo platesnė 
koalicija - tuo geriau“, - teisme 
liudijo A.Gervinskas. Po to tei-
sėja M.Benetė skaitė ištrauką iš 
A.Gervinsko parodymų per iki-
teisminį tyrimą. ,,Susidarė įspūdis, 
kad jis gali turėti mero palaiky-
mą. K.Tubis man nenurodė nieko 
daryti./.../Negalėjau A.Pajuodžio 
,,pavaryti“, nes jautėsi, kad jis rei-
kalingas merui. /.../ Manau, kad 
jeigu K.Tubis būtų laimėjęs mero 
rinkimus, man būtų buvę primin-
ta įdarbinti A.Pajuodį inžinieriu-
mi“, - per ikiteisminį tyrimą sakė 
A.Gervinskas, tačiau teisme jis 
aiškino, kad jeigu jau K.Tubis būtų 
labai norėjęs A.Pajuodį įdarbinti, 
tai pastarasis jau rudenį būtų dir-
bęs.       

Kęstutis Tubis: ,,Bijau, bl....t, 
kad nesukaltų visai“

Teisme peržiūrėtas dar vie-
nas vaizdo įrašas, darytas 2018 
metų spalio 23 dieną, kuriame 
K.Tubis savo kabinete teisinosi 
A.Pajuodžiui, kodėl jo neįdarbina. 
,,Bijau, bl....t, kad nesukaltų visai. 
Matai, kaip puola visi“, - teismui 
pateiktoje filmuotoje medžiagoje 
A.Pajuodžiui aiškina K.Tubis. O 
paskui priduria: ,,Gipsas, žodis, 
bliacha. Kovo 3-ią rinkimai, 4 –ą 
paskirs.“

A.Pajuodis per šį įrašytą pokalbį 
tikrai nekelia balso, o pakankamai 
graudžiai prašo darbo. ,,Sėdėsiu 
ant pečiaus, jei šiaip ar taip negau-
nu atlyginimo“, - apie išėjimą iš 
koalicijos, o gal ir iš pačios rajo-
no Tarybos tuomet K.Tubiui sakė 
A.Pajuodis. Filmuotoje vaizdo me-
džiagoje užfiksuota, kad K.Tubis, 
kalbėdamas su A.Pajuodžiu, 
skambina A.Gervinskui ir šis stai-
giai prisistato į mero kabinetą. 
Trijulė kalbasi apie ,,Anykščių 
vandenų“ struktūros pakeitimą ir 
A.Pajuodis viliasi, kad gruodžio 
1-ąją jis jau dirbs ,,Anykščių van-
denyse“. ,,Komunikuosi pats, aš 
sakysiu - nei žinojau, nei mačiau“, 
- kaip A.Gervinskas turės elgtis po 
A.Pajuodžio įdarbinimo, nurodė 
K.Tubis. 

Per teismui pateiktą 2018 metų 
lapkričio 3 dienos A.Pajuodžio 
telefoninį pokalbį su A.Gervinsku 
jiedu kalbasi apie tai, kokius 

reikia susirinkti popierius, no-
rint A.Pajuodžiui pradėti darbą 
,,Anykščių vandenyse“. ,,Atestatus 
galima eigoje susitvarkyti. Nesi-
versk dabar per galvą“, - pašneko-
vą ramino A.Gervinskas.

Teismas perklausė ir prieš sa-
vaitę jau klausytą A.Gervinsko 
pokalbį su buvusiu savivaldybės 
administracijos direktoriumi bei 
buvusiu UAB ,,Anykščių vande-
nys“ valdybos pirmininku Audro-
niumi Gališanka. Tame pokalbyje 
pašnekovai nusprendė, jog, kol 
neaišku, ar A.Pajuodis eis į komi-
teto sąrašą, A.Gališankos žodžiais, 
,,na...ui keisti ,,Anykščių vandenų“ 
struktūrą“...

Po prokurorės D.Markauskienės 
bei K.Tubio advokatų G.Danėlio 
ir Arūno Petrausko klausimų sa-
vuosius klausimus specialiajam 
liudininkui A.Gervinskui pateikė 
ir kaltinamasis K.Tubis. ,,Kaip ta-
pote komiteto koordinatoriumi?“ 
- klausimą suformulavo K.Tubis. 
,,Tikrai ne savo noru“, - juokdama-
sis atsakė A.Gervinskas ir pridūrė, 
jog ,,Jūs pasiūlėte mano kandidatū-
rą“. K.Tubis per klausimus atsklei-
dė, kad A.Gervinską jis labai gerbė 
ir puikiai vertino.

Žmogus norėjo darbo, bet tapo 
įtariamuoju

Į teismą advokato lydimas atvy-
kęs A.Pajuodis ilgai laukė, kada 
ateis eilė jam duoti parodymus 
ir, teismui paskelbus pertrauką, 
liudininko atstovas paprašė, kad 
A.Pajuodžio liudijimas būtų nu-
keltas į kitą teismo posėdį. Tačiau, 
pasibaigus pertraukai, A.Pajuodis 
persigalvojo ir davė parodymus.

Tiesa, jis savo kalbą pradėjo 
aiškinimu, kad jau du kartus per 
ikiteisminį tyrimą davė parody-
mus ir nieko naujo jau nebepasa-
kys, atvirkščiai - dalį dalykų jau 
primiršo. ,,Kiek atsimenat, tiek 
papasakokit“, - buvusį įtariamąjį, 
o dabar liudininką kvietė teisėja 
M.Benetė.

A.Pajuodis teismui nesidrovėda-
mas aiškino, kad gal jau prieš porą 
metų  K.Tubio ėmė prašyti darbo. 
,,Laukiau, tikėjausi./.../ Gal po rin-
kimų, gal kažkada - man sakyda-
vo. Tada pasakiau, kad traukiuosi 
iš koalicijos. Praėjo ilgas laiko 
tarpas, jaučiausi apgautas. Galvo-
jau, kad koalicija - tai bendra ko-
manda, padės, kažką ras../.../Kai 
pasakiau, kad išeinu iš koalicijos, 
meras pažadėjo sutvarkyti, bet ne 
anksčiau nei po rinkimų“, - liudijo 
A.Pajuodis.

Jis tvirtino, kad K.Tubis nereika-
lavo, kad būtina balsuoti taip, kaip 
reikia koalicijai Anykščių ligoni-
nės audito klausimu. ,,Meras tik 
užsiminė, kad bus toks klausimas 
dėl ligoninės audito, bet nereikala-
vo būtinai taip ar kitaip balsuoti“, 
- teisme liudijo A.Pajuodis.

,,Kai ėjote į rajono Tary-
bą, kokios naudos siekėte?“ - 
A.Pajuodžio paklausė K.Tubio 
advokatas A.Petrauskas. ,,Norėjau 
rajonui padėti. Na ir sau – darbo“,  
- neslėpė buvęs Anykščių rajono 
Tarybos narys. ,,Vieša paslaptis, 
kad, norint gauti darbą, reikia da-
lyvauti politikoje. Ir eidamas su 
Arūnu Lioge į rajono Tarybą tikė-
jausi, kad gal man atsiras darbas ir 
dar ką nors gero rajonui padary-
siu“, - per ikiteisminį tyrimą duo-
tus A.Pajuodžio parodymus teisme 
skaitė teisėja M.Benetė.     

Per ikiteisminį tyrimą A.Pajuodis 
nurodė, kad mainais už palaikymą 
per balsavimą dėl ligoninės au-
dito K.Tubis jam pažadėjo UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotojo darbo vietą. ,,Aš susi-
tariau, kad padėsiu K.Tubiui siekti 
politinių tikslų, o K.Tubis man su-
teiks darbą ,,Anykščių vandeny-
se“, - per ikiteisminį tyrimą kalbė-
jo A.Pajuodis. 

Kaltinamasis K.Tubis per klau-
simus liudininkui atskleidė, kad 
pastarasis, kaip rajono Tarybos 
narys, neturėjo pasiūlymų net kokį 
klausimą išbraukti ar kokį klausi-
mą įtraukti į Tarybos posėdžio dar-
botvarkę, jau nekalbant apie spren-
dimų projektų ruošimą, tačiau  dėl 
savo įdarbinimo į  tuometinį merą 
kreipėsi daugybę kartų.     

Per klausimus A.Pajuodžiui 
K.Tubis bandė atskleisti, kad sa-
vaitę anksčiau nei teismo per-
klausytas pokalbis, kuriame da-
lyvavo K.Tubis, A.Pajuodis ir 
A.Gervinskas, vyko dar vienas 
pokalbis. ,,Ką kalbėjote, kai atvy-
ko ,,Anykščių šilumos“ direktorius 
Virgilijus Vaičiulis?“ - A.Pajuodžio 
klausė K.Tubis. ,,Mano žmona 
buvo išėjusi iš darbo - buvo da-
romas spaudimas, kad ji išeitų“, 
- po kažkelinto perklausimo atsa-
kė A.Pajuodis. Jis tikino, kad nei 
nepadorių gestų, nei necenzūrinių 
žodžių jis tame pokalbyje su meru 
bei buvusiu žmonos darbdaviu 
V.Vaičiuliu  nevartojęs. 

,,Kodėl jūs sutikote dalyvauti 
komiteto veikloje?“ - klausė kalti-
namasis K.Tubis. ,,Todėl, kad jūs 
mane pakvietėte“, - liudijimą vai-
nikavo A.Pajuodis.

Kitas posėdis - po mėnesio

Kitas posėdis K.Tubio baudžia-
mojoje byloje vyks lapkričio 5-ąją. 
O ketvirtadienio posėdis buvęs jau 
penktasis.

Priminsime, kad buvęs Anykščių 
rajono meras K.Tubis Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų 
buvo sulaikytas šių metų sausio 
pabaigoje. Jam pareikšti įtarimai 
prekiavus poveikiu pagal tris epi-
zodus. Jis kaltinamas kyšio ėmi-
mu, siekiant sudaryti išskirtines 
sąlygas įsigyjant žemės sklypą (va-
dinamasis Rimvydo Kugio epizo-
das) bei pažadu išasfaltuoti keliuką 
į įmonės teritoriją Antrųjų Kurklių 
kaime (VLI Timber epizodas). Pa-
gal trečiąjį - A.Pajuodžio epizodą - 
K.Tubis kaltinamas nematerialaus 
kyšio ėmimu.

Kol kas neaišku, kodėl buvęs Anykščių rajono Tarybos Arvidas 
Pajuodis (dešinėje) buvo tapęs įtariamuoju – regis, žmogus tik 
darbo prašė... 

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervins-
kas teisme įrodinėjo, kad iš 
komiteto komandos ruošė-
si organizuoti grioviakasių 
brigadą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Gyvybės vanduo 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Mano tėviškė. Maironis.
10:45 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčia.
10:55 Vyskupų sinodo ati-
darymo šv. Mišios ir Angelo 
malda. 
13:20 Šventadienio mintys. 
13:50 Mis Marpl 6. 
Nesibaigianti naktis N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.).
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Kartą Niujorke N-14. 
00:25 Purpurinė Kairo rožė 
N-14. 

06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “”Nickelodeon” valanda. 
Monstrai prieš ateivius” 
08:05 “Berniukas Blogiukas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai” 
09:00 Sparkas. Kosminė istorija 
10:50 Katinas su skrybėle 
12:25 Bukas ir Bukesnis N-7. 
14:35 Zūlanderis N-7. 
16:20 Sveikatos namai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Šnipas iš U.N.C.L.E. N14
00:00 3000 mylių iki Greislando 
N14

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”.
10:00 “Pasaulis pagal mote-
ris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Namai” N-7
13:50 “Šuniškas gyvenimas” 
15:40 “Princas ir aš. 
Karališkas medaus mėnuo” 
N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Paskutinė tvirtovė” 
N-14

00:05 “Fantastiškas ketvertas” 
N-7 (kart.)

06:30 Galiūnai. Europos dve-
jetų taurė (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. 2019 m. 
10:00 “Apvalioji planeta” 
10:35 Puerto Rikas – 
Užkeikimų sala 
11:50 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7
12:20 “Būk ekstremalas” N-7
12:50 “Džeimio Oliverio dar-
žovių patiekalai” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
15:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Žalgiris - Lietkabelis. 
19:30 “Rivjera” N-7
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Sostų karai” N14
00:10 Sunku nužudyti (k) N14

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje” 

13:00 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7
21:00 “Aš gyvas” N14
22:40 Skvoteriai N14
00:45 Kai šėlsta mamos (k) S

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bado meistras. Teatro 
„Meno fortas“ spektaklis. 
(kart.).
07:30 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo pas Elžbietą 
(Pažaislio) bažnyčia.
07:35 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo ko-
das. Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų) bažnyčia.
07:45 Krikščionio žodis. 
Programa apie Lietuvos sta-
čiatikių ir sentikių bendruo-
menių dvasinius kelius. 
08:00 Kelias. Programa apie 
tradicines protestantų ben-
druomenes Lietuvoje. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
09:50 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia.
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 

12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
14:30 Į sveikatą! (kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
19:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
22:40 Kristupo vasaros festi-
valis 2019. 
00:05 Gražiausios poetų 
dainos. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 “Sen Mišelio kalnas 
– laikui nepavaldi tvirtovė” 
(kart.)
12:10 “Jokių kliūčių!” N-7
13:10 “Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
N-7
14:10 “Išlikimas” N-7
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 

22:00 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14
23:00 “Centurionas” N-14 
(kart.)
01:00 “Dainų dvikova” N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Neprijaukinti“ Kodjako 
sala. N-7.
09.30 „Neprijaukinti“ Aliaska. 
N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Nauja diena.
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. R.Šimašius. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Stonkus. 
00.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vokietija 86 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 

11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Žaidimas be taisyklių 
N-7. 
00:40 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” 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 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-

riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Geras žmogus” N-14
01:10 “X mutantai” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:35 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Eliziejus N14. 
23:15 Spąstai (k) N-7. 
01:20 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės 
vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:10 “Akloji” (k) 
11:45 “Būrėja” (k) 

12:20 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Jis sako “Taip!” N-7. 
23:10 “Imperatorė Ki” 
01:35 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Stambiu planu. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 

16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 1 Išalkę meilės 
17:10 Keistuolė 1 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja. Pavojingos žaidynės 
20:15 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Pirmieji kovotojai su 
mafija. 
22:40 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Saleziečiai ir 
paskirtojo kardinolo Sigito 
Tamkevičiaus pašaukimas į 
kunigystę.
23:10 Istorijos detektyvai. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7

19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 2” S
01:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. Savaitės aktua-
lijų analizė ir komentarai.
09.00 Ne spaudai. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai” 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Lietuvos politicos fo-
rumas. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo genas”.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

06:10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:40 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 

11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Operacija “Overlord” 
N14. 
00:40 “Begėdis” S. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Siuntėjas” N-14
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “X mutantai” N-14

06:20 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Mirtinas ginklas” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Mirtini priešai N14. 
23:00 Eliziejus (k) N14. 
01:00 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Saugokis meškinų” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 

(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės”
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės XVI. Auksinė kekė N-7
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 1 Išalkę meilės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. Lygumai ir Žeimelis: 
raudonų plytų pastatų istorijos. 
(kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja. Pavojingos žaidynės 
(kart.).
15:45 Pirmą kartą.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 

16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Aštrumo mėgėjai 
17:10 Keistuolė 2 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Septintasis dešimtmetis. 
Ilgas kelias į laisvę 
20:05 Atrankos į „UEFA EURO 
2020“ apžvalga.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Medičiai, Florencijos 
valdovai N-7
23:20 Tūkstantis, tūkstantis, 
tūkstantis mylių. Spektaklis 
pagal Icchoko Mero novelę. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Šaunioji įgula” kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
18:30 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Megė” N-14
22:55 “Tironas” N-14
00:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
09.30 Nauja diena. 
10.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
11.05 „Prokurorai” 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
E.Jakimavičius. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
Drukteinis (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Dingę be žinios 1 N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7

10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Terminatorius. Genesys 
N14. 
01:00 “Begėdis” S

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Antrininkas” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:05 “Rezidentas” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:20 “Mano virtuvė geriausia” 
(k)
08:35 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Mirtinas ginklas” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7.
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Pabėgimas iš Los 
Andželo N14. 
23:00 Mirtini priešai (k) N14. 
00:55 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7. 
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Saugokis meškinų”

14:05 “Stivenas Visata” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Korsikos kyšulyje 
N14
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visagino Country 2015. 
Dalyvauja grupės „4FUN“ ir 
„CBSB“. (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Smalsumo genas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Aštrumo mėgėjai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys. 
(kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Septintasis dešimtmetis. 
Ilgas kelias į laisvę (kart.).
15:35 Klausimėlis. Šviečiamoji 
programa. 

15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Riestainio skylė 
17:10 Keistuolė 2 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Po milijono metų 1 Dude, 
Where’s My Body? 
20:15 Mano tėviškė. Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Laukimas 
N-14. 
23:05 Nacionalinė ekspedicija. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:45 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Limožo “CSP” – 

Vilniaus “Rytas”.
22:45 “Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas” N-14
00:40 “Tironas” N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra 2/3.
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
09.30 Nauja diena. Rubrika. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena. Rubrika. 
15.00 „Prokurorai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
E.Jakimavičius. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Bankas N-14
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 

12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Šešios dienos N14. 
00:25 “Begėdis” S. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” 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 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Jūrų pėstininkas 2” 
N-14
23:55 “Rezidentas” N-14
00:55 “X mutantai” N-14

06:20 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Mirtinas ginklas” (k) N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė gru-
pė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Mirtinas ginklas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Priverstinis panirimas 
N14. 
22:50 Pabėgimas iš Los 
Andželo (k) N14. 
00:45 “Visa menanti” (k) N-7.

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
10:35 “Akloji” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 

14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Policijos telefonas 110. 
Motinos diena N14. 
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visagino Country 2015. 
(kart.).
06:45 Klausimėlis. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Riestainio skylė (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Stop juosta.. (kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Po milijono metų 1 (kart.).
15:45 Pirmą kartą.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės

16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Iš elgetos – į turčius 
17:10 Keistuolė 2 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Iš užmaršties prikeltas 
Versalis. Dingęs Karaliaus 
Saulės dvaras 
20:20 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Tolyn į kosmosą 
23:30 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo skatini-
mo programa. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Linkėjimai iš Paryžiaus” 
N-14
22:55 “Tironas” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Nauja diena. 
09.30 Nauja diena. Rubrika. 
2019.
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.05 „Šviesoforas” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Ne spaudai. 
15.00 „Prokurorai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. Rubrika. 
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Gyvenimas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
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 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Ukraina – Lietuva. 
23:45 Vilkolakis N-14
01:30 Euromaxx. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7

10:55 “Supermamos” N-7. 
11:30 “Rimti reikalai 2” N-7. 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Vaikis ant ratų N14. 
23:20 Kaip žaibo trenksmas 
N14. 
01:35 Aukšta įtampa N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
N-7
10:00 “Meilės simfonija” 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
17:55 “Namų idėja su IKEA”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Mulan”. N-7
21:10 “Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas” N-7
23:35 “Konanas barbaras” 
N-14

01:45 “Geras žmogus” N-14 
(kart.)

06:20 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:35 “Kijevo operatyvinė 
grupė” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Mirtinas ginklas” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:50 “Kijevo operatyvinė 
grupė” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Mirties apsuptyje N14. 
23:30 Priverstinis panirimas 
(k) N14. 
01:15 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
12:20 “Mokytojas” (k) N-7
13:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7
13:50 “Stivenas Visata” 
14:20 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7

16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Mokytojas” N-7
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 “Tabula Rasa” N14
23:15 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Pasikėsinimas 
N14
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 44 katės 
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Iš elgetos – į turčius 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:05 Stilius (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Iš užmaršties prikeltas 
Versalis. Dingęs Karaliaus 
Saulės dvaras (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės

16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Galingosios porelės 
17:10 Keistuolė 2 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:25 Į sveikatą! (kart.).
18:55 UEFA salės futbolo 
Čempionų lygos rungtynės. 
Kauno „Vytis“ – „Barcelona“. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Mylimas vaikas N-7
23:00 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai. (kart.).
23:15 Smaragdo miestas N-14
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Einšteinas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Šaunioji įgula” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Einšteinas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Šaunioji įgula” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 

22:00 “Paguoda” N-14
00:00 Eurolygos rungtynės. 
Milano “AX Armani Exchange 
Olimpia” – Kauno “Žalgiris”.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato. 
“Lietuvos gelmių istorijos” 
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E.Jakimavičius. 
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Ne spaudai. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kaimo akademija. 
11.05 „Šviesoforas” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai” 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Pasaulio turgūs“ 
Atėnai. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:25 Koni ir draugai. 
Tiranozaurų karaliaus pa-
slaptis 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Keisčiausi pasaulyje 
3. Keistenybės 
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3. Laukinė 
gauja 
13:50 Džesika Flečer 9 N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Muzikos pašaukti. M. 
Rostropovičiaus labdaros 
ir paramos fondo „Pagalba 
Lietuvos vaikams” labdaros 
koncertas. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Tvirti vyrukai N-14
00:45 Vilkolakis N-14 
(kart.).

06:40 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “”Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius” 

08:00 “Berniukas 
Blogiukas” 
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:10 Vilis ir pašėlę ratai 
11:00 Spidas Reiseris N-7. 
13:40 Načas Libras N-7. 
15:30 Ekspertai N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Balerina 
21:20 Nebrendylos 2 N14. 
23:25 Vakarėlių laivas N14. 
01:10 Vaikis ant ratų (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Nauji Džonio 
Kapahalos nuotykiai” 
13:20 “Šanchajaus riteriai” 
N-7
15:45 “Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis” N-7
17:25 “Aplink Lietuvą. 
Žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 

N-7
21:00 “Adelainos amžius” 
N-7
23:15 “Palikti Aliaskoje” 
N-14
01:20 “Konanas barbaras” 
N-14 (kart.)

06:30 Laba diena (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Laba diena (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina .
10:00 “Apvalioji planeta” 
10:35 “Gyvūnai. Laukinė 
širdis” 
11:50 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:20 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:50 “Džeimio Oliverio 
daržovių patiekalai” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:55 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Juventus - CBet. 
19:30 Muzikinis šou. 
22:05 2 ginklai N14. 
00:15 Apgalvota žmogžu-
dystė N14. 
 

06:35 “Akloji” (k) 
07:05 “Pragaro katytė” 
08:05 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7

09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:15 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Akloji” (k) 
13:05 “Didelės svajonės, 
mažos erdvės” 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
parduotuvė. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Iliuzija” N-7. 
21:00 “Aš gyvas” N14
22:50 15 šlovės minučių 
N14. 
01:05 Nusikaltimas 
prie Baltijos jūros. 
Pasikėsinimas (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Duokim garo! (kart.).
07:45 Auksinis protas. 
09:00 Auto Moto. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Alessandro Stradella. 
Opera „Kirkė“. 
14:35 Skamba skamba 
kankliai 2019. Koncertas 
„Žemaitija“.

15:40 Kėdainių miesto šven-
tė 2019. 
16:30 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo 
skatinimo programa. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:40 Dauntono abatija 6 
N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Niekada nesakyk 
niekada N-7
23:10 Fesivalis „nowJapan 
2019“. 
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
(kart.) N-7
11:30 “Jokių kliūčių!” N-7
12:30 “Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
N-7
13:30 “Išlikimas” 
15:00 “Aliaskos geležinke-
liai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Krovinių karai” N-7
19:00 “Amerikos talentai” 
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 

21:58 “Orai”. 
22:00 “Melas vardan tiesos” 
N-7
01:00 “Linkėjimai iš 
Paryžiaus” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-
to. Karo ir pokario vaikai. 
Partizanų vaikai“ . 
08.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „XX amžiaus piratai“ 
. N-7.
12.00 „Loch Neso byla“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“ 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I.Starošaitė. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
19.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Bumblauskas. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

spektras

Kaip ir zombėjam...

juozas RATAUTAs

Viena pelningai dirbanti, be-
siplečianti ir europos sąjungos 
paramą gaunanti įmonė važinėja 
po kaimus ir rankioja darbinin-
kus, kurie sutiktų dirbti už menką 
atlygį. „Miestiečiai nenori 
dirbti“,- sako įmonės vadovas. 
kaip yra, kad Anykščiuose kas 
dešimtas darbingo amžiaus 
žmogus neturi darbo, o dirbti 
nėra kam? Žmonių tinginystė 
ar vadovų šykštumas? Greičiau 
antrasis variantas - kam mokėti 
bent vidutinį atlyginimą, jei 
galima rasti žmogų už minimu-
mą, kuriam nebus svarbios darbo 
sąlygos, kuris dirbs tiek, kiek 
reikės, ir nieko neprašys. Tokiam 
darbuotojui nereikės profsąjun-
gos, jis nežino, kas yra kolek-
tyvinė sutartis, kokios Darbo 
kodeksu jam suteikiamos teisės 
bei garantijos.

kita įmonė, nurungusi „lie-
tuvos paštą“ mažesne pasiūlyta 
kaina, registruota Žemaitijoje. 
Valstybinės įstaigos organizuotą 
konkursą išmokoms išnešioti 
laimėjo minimalizavusi darbo 
sąnaudas iki absurdo lygio. sam-
dyti vietiniai žmonės už darbą, 
kurį reikia atlikti savo transportu 
ir darbo drabužiais, neretai 
pėsčiomis klampoja per purvą 
ir pusnis, kad pasiektų vienkie-
miuose gyvenančius senukus. 
jų darbo užmokesčiui pakanka 
trečdalio pinigų, kurie pervedami 
įmonei už paslaugą. Moderni 
visuomenė, šiuolaikiškos tech-

nologijos ir pažangi technika, 
o žmonės dirba primityviomis 
sąlygomis. savininkų gobšumas, 
siekiant kuo didesnio pelno? Pa-
galiau supratusi, jog ne kiekvie-
ną darbą, susijusį su gyventojų 
aptarnavimu, gali kokybiškai ir 
kvalifikuotai atlikti privatus ju-
ridinis asmuo, Vyriausybė imasi 
žingsnių, kad grąžintų socialiai 
atsakingą valstybinę įmonę, ku-
rios vizijoje yra ne tik pelnas, bet 
ir bendražmogiškosios vertybės.

Pagaliau dar vienas pavyzdys 
- prekybos centrai, gaunantys 
didžiulius pelnus, prie kasos 
sėdinčioms moteriškėms moka 
grašius... kodėl savininkai 
vengia dalytis tuo, ką sukuria jų 
dirbantieji?

lietuvos banko analitikų duo-
menimis, lietuvoje santykis tarp 
pridedamosios vertės ir atlygini-
mo dydžio sudaro 45 procentus. 
Latvijoje ir Estijoje šis rodiklis 
arti 50, o europos valstybėse, 
pavyzdžiui, Prancūzijoje, siekia 
57 procentus. 
Šie skaičiai 
rodo, kad mūsų 
verslo subjektų 
savininkai ne-
noriai dalijasi 
pelnu su savo 
darbuotojais, 
tai rodo, kad 
Vakarų pasau-
lyje žmonės 
gyvena geriau 
ne vien dėl to, kad ekonomika 
labiau išsivysčiusi, bet ir dėl to, 
kad ir darbdaviai mažiau godūs. 

Anykščiai - mažas provincijos 
miestelis. Čia kontrastų ma-
žiau, tačiau socialinės atskirties 
pavyzdžių pakanka. ne vienas 
požymis rodo, jog jautrumo 
paprastam žmogui ganėtinai 
stinga, o kad jo būtų daugiau, 
reikalingos visų, ypač valdžio-
je esančių žmonių pastangos. 
kaimynas vidurvasarį, grįžęs iš 
Palangos, su nuostaba pasakojo, 
jog tų pačių patiekalų kainos 
j. Basanavičiaus gatvės kavi-

nėse nuo pusės iki dviejų eurų 
mažesnės nei Anykščiuose. Šalia 
esančiuose miestuose, netgi 
Vilniuje, kainos kavinėse neretais 
atvejais taipogi žemesnės. jei 
tokia kainodara skirta turistams 
- viskas gerai, bet kodėl turi 
kentėti vietos gyventojai? neleis-
tina, kad anykštėnai kentėtų dėl 
to, kad Anykščių vizijoje valdžia 
mato turizmą ar kurortą. Vienoje 
miesto kavinėje pietavau už 8 
eurus, kitoje - už 12-ka! Tiesa, 
Anykščiuose galima „perkąsti“ 
ir už 5 eurus. Varškės pudingą  
paskutinį kartą valgiau studi-
jų laikais ir, būdamas šviesios 
atminties, pamenu, jis kainavo 23 
kapeikas, o dabar vienoje mūsų 
miesto kavinių šio patiekalo kai-
na - 3,5 euro. Gal ir netinkamas 
palyginimas, bet susimąstyti ver-
ta. Godumas? Vakarų šalyse, kur 
vystomas turizmas, vietos valdžia 
gyventojams prigalvoja daugybę 
kompensacinių priemonių, kurios 
amortizuoja nepatogumus ar 

patiriamą žalą. 
jų yra pačių 
įvairiausių ir 
visaip taikomų - 
verta pasidomė-
ti ir pritaikyti 
mūsų sąlygoms. 
Tik reikalingos 
patirties neįgysi 
lankydamasis 
socialistinėje 
Baltarusijoje ar  

komunistinėje kinijoje. Vienas 
būdų, mano galva, kaip amorti-
zuoti kainas ir palengvinti anykš-
tėnų gyvenimą - įvesti nuolaidų 
korteles. jos paskatintų varžytis 
paslaugas teikiančias, prekiau-
jančias ar gaminančias įmones, 
taikant laikinas ar pastovias 
nuolaidas anykštėnams, o valdžia 
būtų priversta labiau domėtis 
ir skatinti šią iniciatyvą. Tokią 
socialinę priemonę taiko Vilnius, 
kaunas, Palanga, Birštonas. Pri-
minsiu, kad esu tas žmogus, kuris 
pirmas pasiūlė įvesti Anykštėno 
kortelę dar prieš dvejus me-

tus. Viena partija šią priemonę 
įrašė į rinkiminę programą, o 
siekdamas mero posto, kandi-
datas susitikimuose su rinkėjais 
taipogi žadėjo siekti tokio tikslo. 
Rinkimai baigėsi - pasibaigė 
ir pažadai. Buvęs meras dabar 
tarybos narys, o partijos, kurios 
programoje, tikėtina, dar neiš-
trintas minėtas pažadas, siūlymo 
rajono tarybai kažkodėl neteikia. 
Gera pradžia šiai iniciatyvai - ja 
džiaugiamės ir sveikiname, yra 
kavinėse „Paukštukas Pūga“ 
ir UAB „Paguostė“ taikomos 
nuolaidos bei kvietimas vaišintis 
nemokama kava senjorams. Kad 
judėjimas įgautų pagreitį, reikia 
rajono valdžios sprendimų.

nuodėme pavadinčiau tai, 
kad vadovams stipriosios pusės 
interesai yra svarbesni. Koks 
nors „nepėsčias“ verslininkas 
gali ateiti į savivaldybę ir koja 
atidarinėti duris - meras paduos 
ranką, paklaus, kaip sveikata, 
kaip žmona, kaip vaikai, pasiūlys 
kavos... Bet ar gali laisvai vaikš-
čioti po valdžios įstaigą  vargo 
prislėgtas žmogus? Zarasuose 
pabandė. kepurę glamžydamas 
atėjo žmogelis į priimamąjį ir 
nedrąsiai atsisėdo ant minkšta-
suolio krašto, laukdamas priėmi-
mo. nepatiko jis administracijos 
direktoriaus pavaduotojui, tad 
čiupo už kalnieriaus ir gulintį 
nuvilko laiptais žemyn. sunkiai 
tokią situaciją  įsivaizduočiau 
pas mus: Veneta yra taikus žmo-
gus, be to, ji - šaškių čempionė.

Politikai, valdininkai ir eko-
nomistai kalba apie atskirties 
mažinimą – tai labai populiari 
tema diskusijoms, tačiau žmo-
nėms reikia sprendimų. Didelis 
atlyginimų skirtumas, socialinė 
neteisybė, negalėjimas realizuoti 
save dėl korupcijos, nepotizmo 
bei protekcijos - tai rūdys, kurios 
ėda dažną mūsų bendruomenės 
narį. Tad pradėkim nuo savęs - 
negali būti taip, kad prieš Dievą 
visi esam lygūs, o valdžiai yra 
lygesnių. 

„Kiekvienos šeimos poreikiai skirtingi, 
todėl joms reikalingas ir skirtingas in-
terneto duomenų kiekis. Mes siekiame, 
kad „Tele2“ klientai rastų būtent sau ir 
savo šeimai patraukliausius namų in-
terneto pasiūlymus, todėl parengėme 
įvairių paketų, kurie skiriasi pagal giga-
baitų kiekį“, – sako „Tele2“ pardavimų 
direktorė Vaida Burnickienė.

Jeigu turite bent tris balso numerius, 
registruotus vienu vardu ir vienu mo-
kėtojo kodu, sau geriausią  pasiūlymą 
išsirinkti ir juo pasinaudoti galite iš 
karto. Užpildykite formą internetinėje 
svetainėje www.tele2.lt arba užsukite į 
bet kurį „Tele2“ saloną.

„Tele2 Laisvas internetas“ 
namams – vos nuo 2 Eur/
mėn.

Būti „Tele2“ šeimos dalimi tikrai verta 
– šiuo metu klientai, savo vardu opera-
toriaus tinkle turintys bent 3 numerius, 
gali rinktis net iš 4 „Šeimos interneto“ 
namams planų. 

Tiems, kurie ieško itin pigaus interne-
to namams pasiūlymo, rekomenduoja-
ma rinktis planą su  30 GB  duomenų. 
Akcijos metu šis planas kainuoja vos 2 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu –  11 
Eur/mėn.). Šis pasiūlymas, pasirašius 

18 mėn. sutartį, galioja turintiems bent 
3 „Tele2“ balso paslaugų numerius, 
kurie yra registruoti vieno vartotojo 
vardu.

Šeimos, kurioms reikia daugiau inter-
neto duomenų, gali rinktis planą su 50 
GB. Dabar šis planas kainuoja vos 4 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu –  15 
Eur/mėn.). Šis pasiūlymas, pasirašius 
18 mėn. sutartį, galioja turintiems bent 
3 „Tele2“ balso paslaugų numerius, 
kurie yra registruoti vieno vartotojo 
vardu.

Ne tik naršantiems internete, bet 
ir žiūrintiems filmus ar vaizdo įrašus 
realiu laiku, taip pat dažnai besiklau-
santiems muzikos ar žaidžiantiems 
žaidimus, patariama rinktis interneto 
namams planą su 100 GB duomenų. 
Šiuo metu jis kainuoja vos 8 Eur/mėn. 
(kaina ne akcijos metu –  19 Eur/mėn.). 
Šis pasiūlymas, pasirašius 18 mėn. su-
tartį, galioja turintiems bent 3 „Tele2“ 
balso paslaugų numerius, kurie yra 
registruoti vieno vartotojo vardu.

Aktyviausiems internautams reko-
menduojamas neribotas namų inter-
netas. Visą akcijos laikotarpį jį įsigyti 
galima vos už 13 Eur/mėn. (kaina ne 
akcijos metu –  24 Eur/mėn.). Šis pa-
siūlymas, pasirašius 18 mėn. sutartį, 

„Tele2“ pasiūlymas šeimoms: internetas namams nuo 2 Eur/mėn., o modemas – 1 ct!

galioja turintiems bent 3 „Tele2“ balso 
paslaugų numerius, kurie yra regis-
truoti vieno vartotojo vardu.

Turėdami mažiau numerių ir norėda-
mi pasinaudoti šiais pasiūlymais, tie-
siog pakvieskite šeimos narius ar drau-
gus prisijungti prie „Tele2“ šeimos.

Vienam klientui galima sudaryti tik 
vieną „Šeimos interneto“ pasiūlymo 
sutartį. Jei per sutarties laikotarpį bent 
vienas numeris yra nutraukiamas, už „ 
Tele2 Laisvo interneto“ planus moka-
ma atitinkamai: 30 GB – 11 Eur/mėn., 
50 GB – 15 Eur/mėn., 100 GB – 19 
Eur /mėn., neribotas internetas – 24 
Eur/mėn. ir pradinės įmokos 1 Eur 
bei 2 Eur/mėn. modemo mokesčiai. 
Pasiūlymo laikas ribotas.

Modemas – vos už 1 ct!
Tai dar ne viskas. Klientai, pasinau-

doję bet kuriuo iš akcijoje dalyvaujan-

čių „Šeimos interneto“ pasiūlymų – mo-
demą galės įsigyti tik už vieną centą.

Šis modemas ypatingas savo papras-
tu prijungimu, kuriam nereikia nei daug 
vietos, nei daug laidų. Norint pradėti 
naudotis namų internetu, tereikia trijų 
dalykų – modemo, „Tele2 Laisvo inter-
neto“ SIM kortelės ir rozetės. Modemu 
ir SIM kortele pasirūpins „Tele2“ dar-
buotojai, o viskas, ką reikia turėti na-
muose, tai – rozetė. 

Dar vienas labai patogus „Tele2“ 
namų interneto privalumas – tai gali-
mybė juo naudotis bet kurioje Lietuvos 
vietoje, nes ryšys nėra susietas prie 
gyvenamosios vietos adreso ir veikia 
net 99 proc. šalies teritorijos. Tai ypač 
patogu keliaujantiems ar dažnai vyks-
tantiems į sodybą – modemą galėsite 
pasiimti kartu su savimi.

Užsak. nr. 1076

Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ paruošė išskirtinius interneto 
namams pasiūlymus klientams, savo vardu turintiems bent 3 nu-
merius „Tele2“ tinkle. Jie sau ir savo šeimoms gali pasirinkti jų 
poreikius labiausiai atitinkantį „Tele2 Laisvo interneto“ planą tik 
nuo 2 Eur/mėn., o modemą gauti dovanų vos už 1 ct! 

„...Kaimynas vidurvasa-
rį, grįžęs iš Palangos, su 
nuostaba pasakojo, jog tų 
pačių patiekalų kainos J. 
Basanavičiaus gatvės ka-
vinėse nuo pusės iki dviejų 
eurų mažesnės nei Anykš-
čiuose...“

Palaiko. Opozicinės Socialdemo-
kratų partijos pirmininkas Gintautas 
Paluckas palaiko pastangas gerinti 
santykius su Baltarusija. „Siūlau 
Lietuvai mesti tokią užsienio izolia-
cinę politiką, kai mūsų užsienio rei-
kalų ministras turi beveik paslapčia 
Niujorko koridoriuose susitikinėti 
su kaimynų užsienio reikalų minis-
tru“, – Žinių radijui penktadienį sakė 
G. Paluckas. Su Baltarusijos kolega 
Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius Niujorke susitiko 
praėjusią savaitę. G. Paluckas kon-
servatorių kritiką dėl šio susitikimo 
vadina „veidmainiška ir tiesiog nepa-
grįsta“. L. Linkevičius Baltarusijoje 
šią savaitę ketino dalyvauti Europos 
Sąjungos Rytų partnerystės ministrų 
susitikime, tačiau šie planai pasikei-
tė Europos Sąjungos diplomatinei 
tarnybai atšaukus vizitą į Minską.

Elektrinė. JAV pažangių branduo-
linių reaktorių ir branduolinių paslau-
gų teikėja „GE Hitachi“ su atominės 
elektrinės Estijoje projekto iniciatore 
„Fermi Energia“ pasirašė ketinimų 
protokolą dėl galimo mažos galios 
modulinio BWRX-300 reaktoriaus 
įrengimo Estijoje. Skelbiama, jog 
ketinimų protokolo tikslas – išanali-
zuoti 300 megavatų galios verdančio 
vandens reaktoriaus BWRX-300 
statybos Estijoje ekonominį pagrįs-
tumą, vietos parinkimą bei projekto 
atitikimą Estijos įstatymams. „Fer-
mi Energia“ valdybos pirmininkas 
Kalevas Kallemetsas pabrėžė, jog 
eksploatuojami verdančio vandens 
branduoliniai reaktoriai veikia sau-
giai, ekonomiškai ir patikimai, yra 
gausios energijos šaltiniai.

Sistema. Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas ketvirtadienį sakė, 
kad jo šalis padeda Kinijai kurti 
perspėjimo apie balistinių raketų pa-
leidimus sistemą. Nuo Šaltojo karo 
laikų tik JAV ir Rusija turėjo tokias 
sistemas, kurios apima sausumoje 
išdėstytus radiolokatorius ir palydo-
vus kosmose. Su šiomis sistemomis 
galima anksti pastebėti tarpžemyni-
nes balistines raketas. Kalbėdamas 
tarptautinio diskusijų klubo „Valda-
jus“ plenariniame posėdyje V. Puti-
nas sakė, kad Rusija padeda Kinijai 
susikurti tokią sistemą. Jis pridūrė, 
kad „tai labai rimtas dalykas, kuris 
radikaliai sustiprins Kinijos gyny-
binius pajėgumus“. Jo pareiškimas 
signalizuoja naują dviejų buvusių 
komunistinių varžovių, dabar už-
mezgančių vis glaudesnius politinius 
ir karinius ryšius, bendradarbiavimo 
gynybos srityje laipsnį.

Svarsto. Jei „Norfos“ įmonių gru-
pės pagrindinis akcininkas Dainius 
Dundulis iš tiesų svarsto galimybę 
parduoti verslą, „hipotetiškai gali 
būti kas nors įdomaus“, „Verslo ži-
nioms“ sako „Vilniaus prekybos“ 
akcininkas Ignas Staškevičius. „Įdo-
miausia būtų, jeigu atsirastų koks 
nors strateginis investuotojas iš Rytų. 
Pavyzdžiui, iš Kinijos ar Japonijos. 
Toks, kuris išties paįvairintų požiū-
rį, atneštų šviežių sprendimų, bet 
suprantame, kad tokia tikimybė yra 
nykstamai maža. Dėl to greičiausiai 
nieko įdomaus čia neįvyks“, – teigė 
jis, dienraščio interviu paklaustas, 
kokios įtakos mažmeninės preky-
bos rinkai tai gali turėti D. Dundulio 
svarstymai apie  galimybę parduoti 
savo verslą. D. Dundulis anksčiau 
žiniasklaidai yra prisipažinęs rimto 
prekybos tinklo pirkėjo dar nesulau-
kęs, bet, pasak jo, jei kas pasiūlytų 
tinkamą kainą, jį parduotų. 

-Bns
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Viešintiškiai šventė Mykolines Tautvilis UŽA

Mykolinės – tai gražiausia Viešintų krašto rudenėlio šventė. Ruduo šiemet gražus. Didieji žemės 
ūkio darbai jau nudirbti, derlius - nuimtas. Dabar daugiau laisvo laiko, tad galima ir švęsti. 

Mykolinių šventę suorganizavo 
Viešintų bendruomenė, Viešintų 
seniūnija ir Viešintų mokykla – 
daugiafunkcis centras. Viešintiš-
kiai šventei kruopščiai ruošėsi: 
kas bažnyčią, kas bendruomenės 
namus valė, puošė, gražino teri-
toriją. Viešintos, neseniai pradė-
jus dirbti jaunam klebonui Min-
daugui Šakiniui, tarsi atgimsta.

Šventė prasidėjo mugės šur-
muliu, vėliau persikėlė į Viešin-
tų bažnyčią, kurioje rinkosi ne 
tik viešintiškiai, bet ir svečiai. 
Viešintų šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčia seniai tiek tikinčiųjų 
beregėjo. Ko gero, tam įtakos tu-
rėjo neseniai Viešintose pradėjęs 
dirbti iš Anykščių perkeltas jau-
nas klebonas Mindaugas Šakinis.

Kol yra tikinčiųjų, lankančių 
bažnyčią, pamaldos vyksta kie-
kvieną dieną. Apleista bažnyčia 
pradedama tvarkyti: daug perde-
gusių elektros lempučių pakeista 
naujomis, apgedę vargonai irgi 
atgaivinti. Reikėtų keisti ir sovie-

tmečio laikų garso aparatūrą, kuri 
yra nekokybiška, pasenusi.

Šių eilučių autorius klebonui 
padovanojo tris savo išleistas 
knygas, kuriose jis ras daug įdo-
mių pasakojimų iš Viešintų kraš-
to praeities.

Šventės dalyviai skubėjo į er-
dvią kultūros centro salę, kurioje 
vos tilpo žiūrovai. Muzikantai ir 
dainininkai scenos užkulisiuose 
nekantriai laukė savo pasirodymų. 
Renginį vedė jumoro nestokojan-
tis Anykščių kultūros centro vyr. 
režisierius Jonas Buziliauskas. 
Buvo pasveikinti Mykolai.

Kapelos muzikantai su dai-
nininkais, atlikę keletą smagių 
kūrinių, sulaukė gausių žiūrovų 
aplodismentų.

Per pertraukėlę bendruomenės 
pirmininkas Vitas Mykolas Zai-
kauskas paskelbė, kad Viešintų 
bendruomenės narių visuotiniu 
balsavimu buvo išrinktas penk-
tasis Viešintų Garbės pilietis. 
Juo tapo Algimantas Bronius 

Bekenis. Jis yra vyriausias Vie-
šintų miestelio vyras, miestelio 
seniūnaitis, menantis daugiausia 
Viešintų krašto istorijų, krašto-
tyrininkas, parašęs keletą knygų, 
daug darbavęsis atkuriant Povilo 
Jurkšto muziejų. Tai labai darbš-
tus žmogus. Prieš keletą metų 
neteko žmonos, bet ir vienas be-
sidarbuodamas sugeba išlaikyti 
pavyzdingą savo sodybą.

Po meninės dalies visi persikė-
lė į bendruomenės salę, kur buvo 
eksponuojama Daivos Abraške-
vičienės tapybos darbų paroda 
„Rudeniui atėjus“. Tai 22 įvairūs 
ant drobės nutapyti darbai, dau-
giausia sukurti žydinčių gėlių ir 
gamtos motyvais.

Renginys praėjo puikiai, vie-
šintiškiai ir svečiai buvo paten-
kinti ir laimingi, dėkojo šventės 
organizatoriams, meno kolekty-
vams ir renginio rėmėjams: Ligi-
tai ir Algiui Bukauskams, klebo-
nui Mindaugui Šakiniui, Viešintų 
medžiotojų klubui.

Viešintų medžiotojų klubas, vadovaujamas Dargiro Abraškevičiaus, suruošė šventės dalyviams ir 
svečiams vaišes. Visus elnienos plovu vaišino medžiotojai Vladas Visminas ir Agnius Abraškevičius. 
Kad plovas buvo išskirtinio skonio, virėjo Kęstučio Klimavičiaus nuopelnas. 

Šv. Mišias aukojo neseniai Viešintose pradėjęs dirbti klebonas 
Mindaugas Šakinis. Klebonas miestelio mokykloje pradėjo vesti 
tikybos pamokas.

Po šv. Mišių buvo šventinami tikinčiųjų automobiliai, kad būtų 
apsaugoti nuo avarijų ir kitų nelaimių. 

Bendruomenės pirmininkas Vitas Mykolas Zaikauskas (dešinė-
je) įteikė Algimantui Bekeniui Garbės piliečio pažymėjimą. 

Mykolinėse Daiva Abraškevičienė pristatė pirmąją savo kūrybos 
darbų parodą. 

Vienas iš šventėje koncertavusių kolektyvų - kapela „Vingerinė“.
Autoriaus nuotr.
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Vykdomi elektroniniai aukci-
onai, aukciono dalyviams inter-
netu registruojantis VĮ Registrų 
centro administruojamoje svetai-
nėje http://www.evarzytynes.lt/.

1. pastatas-ūkinis pastatas, 
unikalus Nr. 3494-0138-7015, 
pažymėjimas plane 1I1p, pa-
skirtis – kita (ūkio), sienos plytų, 
stogo danga – keramika, aukš-
tų skaičius – 1, fiziškai pažeis-
tas (likę 64%), bendras plotas 
– 515,35 kv. m, statybos metai 
– 1940, Kreivoji g. 3E, Smėly-
nės k., Troškūnų sen., Anykščių 
r. sav. 2436/22281 dalis (0,2436 
ha) žemės sklypo nuomojama 
(unikalus Nr. 4400-4074-2854, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:708 
Aukštakalnio k. v.), Kreivoji g. 
3C, Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. Bendra turto ir 
žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 922 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 720 Eur; 
žemės sklypo  pardavimo kaina 
metiniam žemės sklypo nuomos 
mokesčiui paskaičiuoti – 202 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio įna-
šo dydis – 72 Eur. 

Dalyvių registracijos pra-
džia – 2019-10-16, 00.00 val., 
pabaiga 2019-10-17, 23.59 val.  
Aukciono pradžia – 2019-10-22, 
09.00 val., pabaiga 2019-10-25 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-10-14. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dirvože-
mio apsauga; VI – elektros linijų 
apsaugos zonos; XIX – nekilno-
jamųjų kultūros vertybių terito-
rija ir apsaugos zonos; II – kelių 
apsaugos zonos; XXIX – pavir-
šinio vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostos; XXIX - pavir-
šinio vandens telkinių apsaugos 
juostos. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – konserva-
cinė; naudojimo būdas – kultūros 
paveldo objektų žemės sklypai. 
Žemės servitutai: teisė važiuoti 

transporto priemonėms, naudotis 
pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tar-
naujantis), paž. simboliu „S1“; 
teisė statinių savininkui naudo-
tis žemės sklypu, 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 naudo-
jimas ir tvarkymas bei kitų stati-
nių, esančių jo teritorijoje staty-
bos (remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais. 

Žemės sklypo nuomos terminas 
– 8 (aštuoneri) 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 pra-
dinė pardavimo kaina – 636 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 510 Eur; žemės sklypo  
pardavimo kaina metiniam žemės 
sklypo nuomos mokesčiui paskai-
čiuoti – 126 Eur. Kainos didinimo 

intervalas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio dy-
dis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 51 Eur. 

Dalyvių registracijos pradžia – 
2019-10-16, 00.00 val., pabaiga 
2019-10-17, 23.59 val.  Aukcio-
no pradžia – 2019-10-22, 09.00 
val., pabaiga 2019-10-25 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 2019-
10-14. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dir-
vožemio apsauga; VI – elektros 
linijų apsaugos zonos; XIX – ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių te-
ritorija ir apsaugos zonos; XXIX 
- paviršinio vandens telkinių 
apsaugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Kelio servitu-
tas – teisė važiuoti transporto 
priemonėmis, naudotis pėsčiųjų 
taku (tarnaujantis), paž. simbo-
liu „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 naudo-
jimas ir tvarkymas bei kitų sta-
tinių, esančių jo teritorijoje sta-
tybos (remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Žemės sklypo nuomos termi-
nas – 8 (aštuoneri) 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 mokėtojo 
kodą).

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

Savivaldybės nekilnojamojo 
turto pirkimo – pardavimo sutartį 
(toliau – Sutartis) aukciono lai-
mėtojas turi pasirašyti ne vėliau 
kaip per 25 kalendorines dienas 
nuo pardavimo viešame aukcione 
dienos, o valstybinės žemės skly-
po, priskirto savivaldybės nekil-
nojamajam turtui, nuomos sutartį 
su VĮ Turto banku ne vėliau kaip 
per 5 kalendorines dienas nuo 
Savivaldybės nekilnojamojo tur-
to pirkimo – pardavimo sutarties 
pasirašymo.

           Sutarčių sudarymo išlai-
das, įskaitant atlyginimą notarui, 
apmoka aukciono laimėtojas. Jei-
gu aukciono laimėtojas nustatytu 
laiku neatvyksta pasirašyti Sutar-
čių, į Sutarčių sudarymo išlaidas 
įskaitomos Nekilnojamojo turto 
registro tvarkytojo kartotinės 
pažymos apie įregistruotus Ne-
kilnojamojo turto registre nekil-
nojamuosius daiktus ir daiktines 
teises į juos, šių teisių suvaržy-
mus ir Lietuvos Respublikos įsta-
tymų 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 ma-
žesnę kainą negu ta, kurios nesu-
mokėjo asmuo, kaip tai numatyta 
Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.422 straipsnio 2 daly-
je.

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, nepripa-
žintiems aukciono laimėtojais, 
aukcione nedalyvavusiems as-
menims, taip pat asmenims, su-
mokėjusiems garantinį įnašą, bet 
neįregistruotiems aukciono daly-
viais, nurodytas garantinis įnašas 
grąžinamas per 5 darbo dienas 
nuo aukciono dienos.

Nurodytas aukciono dalyvio 
registravimo mokestis negrąžina-
mas ir neįskaitomas į turto parda-
vimo 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.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija

Užsak. nr. 1077

Parduodamas nekilnojamasis turtas 

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia apie butų pirkimą 

Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės sociali-

nio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos 
Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 
188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 
42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų kambarių 
butai su visais patogumais Anykščių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus 

dokumentus reikalinga pateikti iki 2019 m. spalio 17 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės pusla-

pyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2019-10-02) 
arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete. 

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr. 1078

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia apie butų/gyvenamųjų 

namų pirkimą Anykščių rajone
Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vai-

kų globos namus, vykdo butų/gyvenamųjų namų pirkimą. Pirkimas vykdomas 
vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 
188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 
42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas – natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  
butas /namas su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė informacija pateikiama 
pridedama Būstų pirkimo sąlygų apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus 

dokumentus reikalinga pateikti iki 2019 m. spalio 17 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapy-

je, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2019-10-02). 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. nr. 1078
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įvairūs

siūlo darbą
Reikalingas medkirtės operato-

rius. 
Tel. (8-611) 37006. 

Uždara akcinė bendrovė - vilki-
ko (miškovežio)  vairuotojui, turin-
čiam  E kategoriją, darbas Lietuva, 
Latvija. Privalumas: darbo patirtis.  
Atlyginimas 1000,00 eurų.     

Tel. (8-618) 39828. 

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinko skar-
dos. Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. 

Panevėžys, Kerbedžio g. 21. 
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.

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.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, jų remontas, 
skardinimo darbai. Padeda įsigyti 
medžiagas. Darbus atlieka visa-
me rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata. 
Sertifikuotos medžiagos. 

Tel. (8-699) 18885.
 
Stogų dengimas, karkasinių 

namų statytba, kiti statybos ir ap-
dailos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Trinkelių klojimas, pagrindų 
įrengimas. Laiptai iš trinkelių. 
Lietaus kanalizacijos įrengimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. 

www.vytotrinkeles.lt, 
tel. (8-682) 67755.

Atlieka vaizdo stebėjimo kamerų 
ir apsaugos signalizacijų insta-
liacijas, techninę priežiūrą ir re-
montą. Taip pat smulkius elektros 
darbus.

Tel. (8-620) 62129.

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną, įklotą, spyruokles. 
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Tel. (8-682) 13728.

Remontuoja automobilius, ruošia 
techninei apžiūrai, virina slenks-
čius, dugnus.

Tel. (8-698) 30450.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2019 m. spalio 10 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 

(8-698) 70127.

Spalio 17 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas  
E. Vitkus iš Vilniaus,
kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams sergantiems:
 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

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.
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame kARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

Butą Anykščių mieste.  
Tarpininkaujantiems atsilygins. 

Tel. (8-605) 32452.

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - važiuojančius, 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsiskaito iš karto, utilizuoja.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių m. ir gerą sody-
bą Anykščių r. 

Tel. (8-683) 93746.

Namą Anykščių rajone ir komer-
cines patalpas Anykščių mieste. 

Tel. (8-684) 02025.

Gerą butą Anykščių mieste ir ša-
lia Anykščių. 

Tel. (8-605) 48032.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinį 
garažą (23 kv. m.) 500 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.   

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Beržo, alksnio ir mišrias malkas 
3 m ilgio rąsteliais. 

Tel. (8-686) 41394.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Gali atvežti skaldytų malkų, su-
pjaustytų atraižų po 2,5 m.

Tel. (8-621) 30354.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Išvirtusius uosius miške.
Tel. (8-650) 95233.

Ožkytes.
Tel. (8-616) 81948.

Kiaulę skersti. 
Tel. (8-612) 18679.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.80 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Kviečius, miežius, bulves. Gali 
atvežti.

Tel. (8-686) 17201.

Kviečius. Kaina sutartinė.
Tel. (8-601) 90669.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.

Ūkininkas - savo paties užaugin-
tas bulves: Vineta, Laura, Adora, 
Sifra. Atveža. 

Tel. (8-622) 45996.

Traktorines savivartes prieka-
bas. 

Tel. (8-682) 65204.

Savos gamybos traktorių su pa-
dargais. Kaina 550 Eur.

Tel. (8-686) 99263.

Kita

Superka obuolius. Duoda didmai-
šius. Pasiima iš namų. Reikalingi 
obuolių supirkėjai.

Tel. (8-618) 25497.

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų 
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, 
juvelyriką, laužą), gintarą (karo-
lius, gabalus, dirbinius), antikvarą, 
laikrodžius.

Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.
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anekdotas

oras
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mėnulis
Spalio 5 d. - jaunatis
Spalio 6 - 7 d. - priešpilnis

Brunonas, Budvydas, Vytenė.

Edvinas, Galė, Placidas, 
Palemonas, Gilda, Donata.

šiandien

spalio 6 d.

spalio 7 d.
Morkus, Renatas, Butrimas, 
Eivina, Justina.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Kalbasi dvi blondinės:
- Ir vėl noriu i Paryžių!
- O tu ką, ten buvai?
- Ne, bet vakar irgi norėjau.

***

Susitinka du alkoholikai:
- Na, jau pusryčiavai?
- Ne, dar nė lašo...

***

Pasimyli vaikinas su mergina ir 
sako jai:

- Žinai, aš sergu AIDS.
Mergina:
- Aš irgi...
Vaikinas:
- Pajuokavau, brangioji.
Mergina:
- Nuo šiol nejuokausi.

***

Tėvas, labai užsirūstinęs, šau-
kia:

- Man nusispjauti, kad tau jau 
16 metų, tačiau su tokiu makiažu 
ir trumpu sijonėliu, niekur neisi! 
Petriuk, ar girdi?

***

Telegrama.
Vyras sako žmonai:
- Jeigu aš užtruksiu komandi-

ruotėje ir nespėsiu grįžti iki Nau-
jųjų metu, aš tau pasiųsiu sveiki-
nimo telegramą.

- Gali ir nesiųsti. Aš ją jau skai-
čiau, ji guli tavo švarko kišenė-
je...

***

Gatvėje prie vyriškio prieina 
moteris:

- Sveiki... Nesu tikra, bet, man 
rodos, jūs vieno iš mano vaikų 
tėvas...

Vyriškis pasimeta:
- Ką????
Moteris tęsia:
- Nusiraminkite, aš turiu ome-

nyje... Atsiprašau, esu mokytoja...

Amiliutė skelbia Anykščius lietuviškai besikeikiančiu miestu
nuo paties ankstyvo ryto
ji pas merą užrašyta:
Paskutinis šansas didis -
jo UnesCO nepašydys.

Į tarptautinį peveldą
Anykščių keikūnai lenda. 
Apgalvojo Amiliutė, 
kaip pakaučint juos truputį,

kaip lietuviškai, maloniai
eit velniop nurodyt ponams.
Mentorytės programa
sudėliota kaip daina.

Apgalvota, adaptuota,
kožnam skyriui bus priduota: 
,,Tu gyvate raudonoji“, 
,,Žalčio koja pastaroji“,

,,kad tave dryži paraliai“-
Pasirinkt kiekvienas gali,
kaip pasveikinti kiekvieną,
kas neduoda snausti dieną.

Kryžių Lietuva, atgimstanti Niūronyse
Raimondas GUOBis

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 28 – ąją, Niūronių kaime pašventin-
tas dar vienas Kryždirbystės atminties projekto ,,Anykščių kraš-
to senųjų paminklų rekonstrukcija" kryžius, garsaus Anykščių 
kryždirbio Petro Blažio 1921 metais sukurto ir pastatyto kryžiaus 
replika. Kelerius metus besitęsiantį kryžių gaivinimo judėjimą 
puoselėja, senųjų kryžių atvaizdų ieško, meistrus darbui sutel-
kia, lėšų ieško neblėstančios aistros kryždirbystės meno pašaukta, 
nepavargstanti kultūros darbininkė, menotyros mokslų daktarė 
Jolanta Zabulytė.

Paminklas pastatytas prie pa-
čių vartų į senojo Niūronių kaimo 
širdyje įsikūrusį Arklio muziejų. 

Senojo kryžiaus rekonstrukciją 
maloniai sutiko priimti  Valenti-
nas ir Virginija Mickūnaičiai savo 

žemės valdoje. Naujasis statinys - 
tarsi buvusio kaimo kryžiaus, tik 
kitoje vietoje stovėjusio ir seniai 
nugriuvusio, atminčiai pastatytas 
kaimą laiminantis paminklas. Pa-
sak senųjų paminklų tyrinėtojos, 
knygos ,,Anykščių krašto kryž-
dirbystė“ autorės dr. J. Zabulytės, 
šiuo kryžiumi norėta įamžinti  ir 
Petro Blažio, vieno garsiausių 
Anykščių krašto kryždirbių, atmi-
nimą. Pasirinktas kryžius gausiai 
ornamentuotas, Nukryžiuotojo ir 
šventųjų skulptūromis papuoštas. 
Nuo 1921- ųjų jis daugelį metų  
rymojęs Kuniškių kaime, kol galų 
gale sunykęs, tačiau vertės nepra-
radęs, nes  yra labiausiai šio die-
vdirbio stilių atspindintis kūrinys. 
Jį, veik tokį patį, kaip matyti išli-
kusiose fotografijose,  tik šiek tiek 
žemesnį, sukūrė meistras Vainius 
Veršelis su jaunaisiais pagalbi-
ninkais - Jono Biliūno gimnazijos 
gimnazistais Vytautu Taurele ir 
Arnoldu Keibumi. Sulaukta daug 
pagalbos ir iš Arklio muziejaus, o 
projektą finansiškai rėmė Anykš-
čių rajono savivaldybė.

Naująjį Niūronių kaimo kryžių, 
sodiečiams ir svečiams dalyvau-
jant, pašventino Andrioniškio 
parapijos ( jai mat ir priklauso so-
džius) klebonas Mindaugas Šaki-
nis. Įgyvendinant minėtą projektą, 
tai jau ketvirtasis Niūronių kaime 

Kryžiaus Niūronyse šventinimo iškilmė.

pastatytas paminklas: pernai Ar-
klio muziejaus teritorijoje, šalia 
etnografinių pastatų, iškilo du sto-
gastulpiai ir koplytstulpis iš XIX 
amžiaus paminklų lobyno. Dr. J. 
Zabulytė viliasi, kad senieji pa-
minklai atgims ir toliau: kryžiai, 
stogastulpiai ir koplytstulpiai pa-
puoš ne tik Niūronis, bet ir kitas 
rajono vietas. Tikimasi ir vietinių 
bendruomenių pasiūlymų bei ini-
ciatyvų. 

Štai taip atrodė originalusis 
1921 m. Kuniškių kaime, 
prie Anykščių, pastatytas 
kryžius.

nuotr. iš albumo

iš arti

Pasidalijo Dalina...

Feisbuke A.Savickas mėgsta 
dalytis įvairiais gražiais dalykais, 
o  neseniai pasidalijo Anykščių 
krašto laikraščio ,,Šilelis“ kores-
pondentės Dalinos Rupinskienės 
fotografija. ,,Šilelio“ puošmena“, 
- prie D.Rupinskienės nuotraukos 
komentarą paliko A.Savickas.

A.Savickas ir D.Rupinskienė 
vienu metu abu priklausė Darbo 

partijai. D.Rupinskienė keletą 
metų yra dirbusi Anykščių krašto 
laikraščio ,,Šilelis“ redaktore, ji 
taip pat yra Anykščių rajono lite-
ratų klubo ,,Marčiupys“ vadovė.

Kolegiškai miela ir malonu, kad 
yra dar Anykščių rajone politikų, 
kurie pastebi grožį ir nesidrovi juo 
dalytis. D.Rupinskienės portretas - 
ne pirmas A.Savicko pastebėtas ir 

Ne visi politikai ,,kreivai“ žiūri į žiniasklaidos darbuotojus. 
Buvęs Anykščių rajono tarybos narys Alfrydas Savickas kai 
kuriais jų atvirai žavisi.

pasidalytas gėris. Šv. Velykų rytą 
šio politiko ,,Facebook“- e įdėtos 
nuotraukos kadre buvo matomas 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus portretas. Žodžiu, 
žmogus žmogui yra žmogus, o tai 
svarbiausia. 

Priminsime, kad A.Savickas 
2015 - 2019 m. kadencijos Anykš-
čių rajono taryboje dirbo kaip 
Darbo partijos atstovas, o 2019 
- aisiais į Tarybą kandidatavo su 
Kęstučio Tubio visuomeninio ko-
miteto sąrašu.

Daliną Rupinskienę buvęs 
Anykščių rajono tarybos na-
rys Alfrydas Savickas pava-
dino ,,Šilelio“ puošmena.


