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šiupinys
FILMAS. Spalio 19 d., šeštadie-

nį, 15 val. Sakralinio meno centre–
Angelų muziejuje dokumentinio 
filmo „Sugrįžimas“ pristatymas, 
susitikimas su filmo režisiere Dalia 
Kancleryte ir ikonų tapytoju Bori-
su Jokubauskiu. Renginys nemo-
kamas.

Kvietimai. Panevėžio teritorinė 
ligonių kasa spalio pradžioje bai-
gė siųsti 2019 metų III ketvirčio 
kvietimus protezuoti dantis gyven-
tojams, laukiantiems Privalomojo 
sveikatos draudimo biudžeto lėšo-
mis apmokamo dantų protezavimo. 
Anykščių rajono gyventojams pro-
tezuoti dantis skirti 433  kvietimai. 
Gavus kvietimą protezuoti dantis, 
juos reikia protezuoti per 3 metus 
nuo Teritorinės ligonių kasos pra-
nešimo apie atėjusią eilę gavimo 
dienos.

Rezidencija. Rokiškėnai teigia, 
kad Rokiškio verslo klubo suma-
nytos Kalėdų rezidencijos iškėli-
mas į Anykščius nesužlugdys jų 
kalėdinės dvasios, rašo laikraštis 
,,Gimtasis Rokiškis“.,,Rezidencija 
- Anykščiuose, Kalėdos – Rokiš-
kyje“, - skelbia laikraščio antraštė. 
Panašu, kad rokiškėnai dės visas 
pastangas, kad žmonės iš visos 
Lietuvos ir toliau važiuotų Kalėdų 
pasitikti į Rokiškį, taigi Anykš-
čiai visai kaimynystėje turės rimtą 
konkurentą. Anykščiuose Kalėdų 
rezidenciją planuojama atidaryti 
gruodžio 5 dieną.

Konkursai. Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė du naujus 
konkursus. Trečiadienį paskelbtas 
Anykščių rajono savivaldybės Sta-
tybos skyriaus vedėjo bei Svėdasų 
seniūnijos seniūno konkursas. Pre-
tendentai dokumentus dalyvauti 
konkursuose galės teikti iki spalio 
30 dienos.

Rekomendacija. Užimtumo tar-
nyba Anykščių rajono savivaldy-
bei pateikė rekomendacijas, kaip 
Anykščių rajone mažinti bedar-
bystę. Vienas iš pasiūlymų - didinti 
kaimiškose teritorijose registruotų 
bedarbių mobilumą, skatinti pavė-
žėjimo paslaugas. Rugsėjo pabai-
goje Anykščių rajone buvo regis-
truoti 1 tūkst. 595 bedarbiai.

Vaikystės pėdsakai atvedė į Svėdasus Vytautas BAGDONAS

Lankytojus Svėdasų bibliotekoje su šypsena sutinka ir palydi, 
su gausiu skaitytoju būriu kasdien pabendrauja, prasmingus ren-
ginius organizuoja dvi nepailstančios, sąžiningai joms patikėtas 
pareigas atliekančios moterys. 

Bibliotekoje nebe pirmus metus besidarbuojančią Dalią Paula-
vičienę svėdasiškiai jau gerai pažįsta, o neseniai čia pradėjusios 
dirbti Ingos Kilienės kai kas, smalsumo vedamas, ima ir pasitei-
rauja, kas ji tokia, iš kur kilusi, ką iki šiol veikusi. O kai Inga 
smalsuoliams prisistato esanti Vinco Čepėno anūkė, dažno pašne-
kovo veidas iš karto pragiedrėja, besišypsančios lūpos su nuosta-
ba ir nostalgija prataria: „A, tai tu Vincuko anūkė...“

„Esame paprasti žmonės, kilę iš paprastų šeimų. Todėl sten-
gėmės viską susikurti savo rankomis“, - sako Inga Kilienė.

Televizijos bokštas nerimą kelia net 
buvusiems televizininkams Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Visuomenės sveikatos centro 
specialistai nustatė, kad Viešin-
tų televizijos bokšto skleidžia-
ma elektromagnetinė spindu-
liuotė viršija higienos normas. 
Tačiau bokštą eksploatuojanti 
AB ,,Lietuvos radijo ir tele-
vizijos centras“ ketina statyti 
dar galingesnius siųstuvus, o 
kad higienos normos nebebūtų 
pažeidžiamos ... bus keičiamos 
higienos normos.

 Į ,,Anykštos“ redakciją krei-
pėsi sunerimęs Viešintų ben-
druomenės pirmininkas Vytas 
Mykolas Zaikauskas, anot ku-
rio, ir dabar ,,radiatoriai groja, 
o šviesos pačios užsidega“. 

Kažkada Viešintų televizijos bokštas buvo vienas didžiausių miestelio darbdavių, o šiuo metu - jis 
pagrindinis viešintiškių nerimo šaltinis.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Spalio 17 dieną,  

apie 20.45 val., Kavarsko seniū-
nijos Pumpučių kaime, Palaukės 
g., sustabdyto patikrinimui auto-
mobilio OPEL VECTRA vairuo-
tojui (g. 1976 m.), gyvenančiam 
Kavarsko seniūnijos Papragių 
kaime, nustatytas sunkus girtu-
mas (2,52 prom.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. Spalio 16 dieną,  apie 
15.25 val., iš moters (g. 1933 
m.) nerakintų namų Kavarske, P. 
Cvirkos g., nepažįstama moteris 
pagrobė 120 eurų, auksinę gran-

dinėlę su auksiniu pakabuku bei 
auksinį žiedą. Padaryta žala - 620 
eurų. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Narkotikai. Spalio 16 dieną,  
apie 18.25 val., Anykščiuose, 
Troškūnų g., pas sustabdyto pa-
tikrinimui automobilio HONDA 
CIVIC  vairuotoją (g. 1982 m.), 
gyvenantį  Skiemonių seniūnijos 
Mačionių kaime, važiavusį kartu 
su mergina (g. 2000 m.), gyve-
nančia  Utenos rajono Antalgės 
kaime, apžiūros metu kelnių ki-
šenėje rasta galimai narkotinė ar 
psichotropinė medžiaga - kana-
pės. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Abu įtariamieji sulaikyti ir 
uždaryti į areštinę.

Avarija. Spalio 16 dieną,  apie 
10.18 val., Debeikių seniūnijoje, 
kelyje Rubikiai-Bebarzdžiai-De-
beikiai, neblaivus (nustatytas 2,16 
prom. girtumas) vyras (g. 1972 
m.), gyvenantis Utenos rajono 
Kušnieriūnų kaime, vairuodamas 
automobilį VOLVO S40, jo nesu-
valdė ir nuvažiavo nuo kelio. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Spalio 16 dieną,  
apie 02.40 val., Troškūnų se-
niūnijos Raguvėlės kaime vyras 
(g. 1997 m.) vairavo automobilį 
BMW 318 būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,94 prom. girtumas). 
Pradėtas ikiteisminis  tyrimas.

Grasinimas. Spalio 15 dieną  

Utenos apskrities vyriausiasis po-
licijos komisariatas  gavo vyro (g. 
1966 m.) pareiškimą apie tai, kad 
apie 21.20 val.  Anykščių seniū-
nijos  Naujųjų Elmininkų kaime, 
Dvaro g., sūnus (g. 2000 m.) ran-
ka sulaužė kambario duris, grasi-
no užmušti. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Spalio 14 dieną, apie 
22.20 val., Kavarske, P. Cvirkos 
g., namuose, vyras (g. 1976 m.) 
stumdė, sudavė smūgius rankomis 
į įvairias kūno vietas bei veidą 
savo sugyventinei (g. 1966 m.) ir 
tokiais savo veiksmais sukėlė jai 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Kaina. Elektra buitiniams var-
totojams nuo kitų metų sausio gali 
brangti iki 15 proc., tačiau maž-
daug tiek pat, tikėtina, atpigs gam-
tinės dujos, prognozuoja energeti-
kos ministras. Žygimanto Vaičiūno 
teigimu, dėl augančių rinkos kainų 
elektra turėtų brangti panašiai, kaip 
ir šių metų pradžioje. Jo teigimu, 
dujų kainos buitiniams vartotojams 
nuo Naujųjų metų turėtų sumažėti, 
pasaulio rinkoje atpigus suskystin-
toms gamtinėms dujoms (SGD) ir 
ketinant sumažinti Klaipėdos SGD 
terminalo išlaikymo kaštus. Tačiau 
jis pabrėžė, kad galutinius spren-
dimus dėl elektros ir dujų kainų 
vartotojams iki lapkričio pabaigos 
priims Valstybinė energetikos re-
guliavimo taryba (VERT). 

Žuvo. Per Turkijos antskrydį 
viename kaime Sirijos šiaurės ry-
tuose, netoli pasienio miesto Ras 
al Aino, penktadienį žuvo penki ci-
viliai, pranešė Sirijos karą stebinti 
organizacija. „Penki civiliai žuvo 
per Turkijos aviacijos smūgius Bab 
al Cheiro kaime į rytus nuo Ras al 
Aino“, – sakė Didžiojoje Britanijo-
je įsikūrusios „Syrian Observatory 
for Human Rights“ (SOHR) vado-
vas Rami Abdul Rahmanas.

Pasidavė. Savanoriškoje trem-
tyje Belgijoje gyvenantis Kata-
lonijos eksprezidentas Carlesas 
Puigdemont’as penktadienį pasi-
davė vietos pareigūnams, Ispanijai 
šią savaitę išdavus naują tarptautinį 
jo arešto orderį. C. Puigdemont’as 
kaltinamas kurstymu maištauti ir 
netinkamu valstybės lėšų naudoji-
mu. Šie kaltinimai susiję su jo vai-
dmeniu Katalonijai 2017 metais 
nesėkmingai bandant paskelbti ne-
priklausomybę. C. Puigdemont’o 
biuras pranešė, kad jis, „lydimas 
savo advokatų, savanoriškai pri-
sistatė Belgijos pareigūnams“ dėl 
naujo arešto orderio, kurį Ispanija 
išdavė paskelbusi nuosprendžius 
12 jo buvusių kolegų. Pranešime 
sakoma, kad C. Puigdemont’as at-
meta arešto orderį ir priešinsis bet 
kokiems mėginimams išsiųsti jį at-
gal į Ispaniją. Kol kas neaišku, ar 
jis dar apklausiamas, ar jau sulai-
kytas. C. Puigdemont’as ir grupė 
jo bendražygių į Belgiją pabėgo 
2017 metų spalį, kai gavo šauki-
mus į teismą dėl Katalonijos ban-
dymo atsiskirti nuo Ispanijos.

Perka. Lietuvos krašto apsaugos 
sistemos vadovybė nusprendė už 
maždaug 300 mln. eurų įsigyti še-
šis naujus amerikietiškus sraigtas-
parnius UH-60M „Black Hawk“, 
dalį pirkimo sumos gali padengti 
pačios Jungtinės Valstijos. Jie pa-
keis kariuomenėje iki šiol naudo-
jamus tris sovietmečiu pagamintus 
„Mi-8“, BNS penktadienį patvir-
tino Krašto apsaugos ministerija. 
Naujieji universalūs kariniai sraig-
tasparniai būtų naudojami paieškos 
ir gelbėjimo darbams, Lietuvos 
kariuomenės ir šalyje dislokuoto 
vokiečių vadovaujamo tarptauti-
nio NATO bataliono užduotims 
vykdyti. Krašto apsaugos minis-
terija teigia, kad artimiausiu metu 
pradės derybas su JAV Vyriausybe 
dėl galimybės įsigyti sraigtaspar-
nius, sutartį siekiama pasirašyti iki 
2020 metų pabaigos. Planuojama, 
kad pirmieji sraigtasparniai Lietu-
vą pasiektų 2024 metų pabaigoje. 
Anot ministerijos, JAV Vyriausybė 
šiuo metu ieško galimybių, kaip 
galėtų paremti šį pirkimą iš ameri-
kiečių saugumo paramos lėšų.

Viešintų seniūnu pasirinktas Ramūnas 
Blazarėnas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, spalio 17-ąją, Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė pasirinko būsimąjį 
Viešintų seniūną. Viešintų seniūnu taps buvęs Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, rajono 
tarybos narys Ramūnas Blazarėnas. Tiesa, R.Blazarėno paskyri-
mą seniūnu gali sustabdyti teismas. 

Pagal nustytus terminus, ketvir-
tadienį savivaldybės administraci-
jos direktorė L.Kuliešaitė privalėjo 
priimti sprendimą dėl būsimojo 
Viešintų seniūno. Tačiau situacija 
yra dviprasmiška - vienas iš į fina-
linį etapą nepatekusių pretendentų 
konkurso rezultatus apskundė Re-
gionų apygardos administracinio 
teismo Panevėžio rūmams. Jeigu 
teismas imtųsi nagrinėti skundą - 
seniūnas neturėtų būti skiriamas, 
kol teismas nepaskelbs savo spren-
dimo.

Bet Regionų apygardos admi-
nistracinio teismo Panevėžio rūmų 
teisėja Irena Varžinskienė, kuriai 
pavesta spręsti, ar skundas bus na-
grinėjamas, ,,Anykštai” sakė, jog 
teismas skundą gavo spalio 14-
ąją, o sprendimą - nagrinėtinas tas 
skundas ar nenagrinėtinas - ji turi 
priimti per septynias darbo dienas, 
taigi, iki spalio 23-iosios.

Kadangi iki spalio 17-osios va-
karo Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorė iš teismo nega-
vo jokio rašto, privalėjo paskelbti 
savo pasirinkimą. Jeigu Regionų 
apygardos administracinio teismo 
Panevėžio rūmai imsis nagrinėti 

skundą, įsakymas dėl R.Blazarėno 
paskyrimo Viešintų seniūnu nebus 
pasirašomas, kol teismas priims 
sprendimą.

Priminsime, jog pagal naująją 
tvarką seniūnų konkursai vyksta 
Vilniuje. Konkursų komisijose dir-
ba Valstybės tarnybos departamen-
to atstovai, vienas savivaldybės 
administracijos deleguotas asmuo 
bei trys konkrečios seniūnijos se-
niūnaičiai. Komisija atrenka du 
geriausiai konkurse pasirodžiusius 
asmenis, iš kurių būsimąjį seniūną 
pasirenka savivaldybės adminis-
tracijos vadovas.

Panašiu metu vyko Andrioniš-
kio ir Viešintų seniūnų konkursai. 
R.Blazarėnas abiejuose konkursuo-
se tapo finalininku. Andrioniškio 
seniūnu, administracijos direktorės 
sprendimu, taps buvęs ,,valstiečių“ 
kandidatas į Anykščių rajono tary-
bą Rolandas Lančickas. Skiriant 
Viešintų seniūną, L.Kuliešaitei 
reikėjo rinktis tarp R.Blazarėno ir 
vieno garsaus šalyje politiko, kilu-
sio iš Anykščių rajono. 

Iki teismo nukeliavusio skundo 
esmė - R.Blazarėno giminystės 
ir kiti ryšiai su konkurso komi-

sijoje dirbusiais seniūnaičiais. 
Pareiškėjas taip pat nurodo, kad 
R.Blazarėnas, dirbdamas savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoju, tiesiogiai kuravo se-
niūnų darbą, todėl jis neva metus 
laiko negalįs tapti seniūnu. 

Beje, ,,Anykštai“ kalbėdamas 
apie giminystės ryšius su vienu iš 
seniūnaičių, R.Blazarėnas atsklei-
dė, jog tas žmogus yra jo žmonos 

brolio žmonos tėvas.     
Jeigu R.Blazarėnas bus pakirtas 

Viešintų seniūnu, jis privalės atsisa-
kyti Anykščių rajono tarybos nario 
mandato. Taryboje R.Blazarėną tu-
rėtų pakeisti pirmasis ,,už brūkšnio“ 
likęs Kęstučio Tubio sąrašo kandi-
datas, režisierius Jonas Buziliaus-
kas. Šiam nepanorus eiti į Tarybą, 
kitas eilėje būtų K.Tubio sūnėnas, 
verslininkas Gediminas Kutka.

53 -ejų Ramūnas Blazarėnas augo Viešintose, baigė šio mieste-
lio vidurinę mokyklą. 

Antanas Baura erzina Ramūną Karbauskį, 
bet šis nepyksta Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienio, spalio 15-osios, Seimo posėdyje ,,valstietis“ parla-
mentaras Antanas Baura smogė skaudų smūgį partijos lyderiui 
Ramūnui Karbauskiui.  Svarstant nepasitikėjimo Seimo pirmi-
ninku Viktoru Pranckiečiu klausimą, valdantieji susitarę atsi-
stojo ir paliko posėdžių salę. O A.Baura ir dar du valdančiosios 
koalicijos nariai - „socialdarbietis“ Antanas Vinkus ir „valstietė“ 
Virginija Vingrienė -  liko savo vietose. 

Kalbėdamas su ,,Anykšta“, 
A.Baura neslėpė, kad jis palaiko 
Seimo pirmininką V.Pranckietį, 
kurį iš šio posto bando atsta-
tydinti ,,valstiečių“ lyderis 
R.Karbauskis.

,,Ypač mano pozicija sustiprė-
jo po Anykščių rajone vykusių 
Vaižgantinių. Mačiau, kaip žmo-
nės palaiko renginyje dalyvavusį 
Seimo pirmininką, kaip šiltai į 
jį žiūri. Na, negaliu aš eiti prieš 

žmonių valią“, - ,,Anykštai“ sakė 
A.Baura. Anykštėnas Seimo na-
rys nėra konfliktiška asmenybė, 
tačiau, pasak jo, kai tenka rinktis 
tarp savo sąžinės ir R.Karbauskio, 
jis linkęs rinktis sąžinę.

A.Baura antradienio balsavime 
nedalyvavo, tačiau jis sakė, jog, 
jeigu bus dar vienas balsavimas 
dėl V.Pranckiečio atstatydinimo, 
jis nebūsiąs norinčiųjų pašalinti 
Seimo pirmininką pusėje.

Nepasišalindamas iš posėdžių 
salės kartu su kitais ,,valstiečiais“, 
A.Baura viešai pademonstravo 
savo poziciją. ,,Anykštos“ pa-
klaustas, kodėl ieškąs nuotykių, 
anykštėnas parlamentaras pradžio-
je bandė aiškinti, kad ,,valstiečių“ 
partija yra demokratiška, tačiau 
visgi sutiko, kad jo sprendimas 
partijos lyderiui nebuvo malonus. 
,,Nesulaukiau R.Karbauskio prie-
kaištų. Atvirkščiai, jis kalbėjo, 
kad kiekvienas yra laisvas rink-
tis“, - tvirtino A.Baura.

,,Valstiečių“ lyderio tolerancijos 
protrūkis A.Bauros atžvilgiu yra 
keistokas, nes tas pats R.Karbauskis 
pasmerkė V.Pranckietį palaikantį 
Remigijų Žemaitaitį, Seime atsto-
vaujantį ne ,,valstiečių“ partijai, o 
,,Tvarkai ir teisingumui“.    

Anykštėnas Seimo narys, 
,,valstietis“ Antanas Baura 
demonstruoja viešą palaiky-
mą Seimo pirmininkui Vik-
torui Pranckiečiui.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Lietuvos Seime - 
svėdasietiška paroda

Antradienį Lietuvos respublikos Seime svėdasiškio, literatūros klasiko, visuomenininko, kan. 
Juozo Tumo - Vaižganto 150 - ųjų gimimo metinių proga atverta svėdasietiškos tematikos fotografi-
jų paroda ,,Pragiedrulių stebuklas: žemė ir žmonės“. Įsimintina proga parodos autorius Raimondas 
Guobis pažymėjo, kad veik prieš šimtmetį Vaižgantas savo tautos kovų už kultūrą ir laisvę epą 
,,Pragiedruliai“ baigė rašyti Vilniuje, o šiandien į Lietuvos sostinę atkeliavo dalelė svėdasietiškos 
pragiedrulių dvasios.

Tuoj po vidurdienio parodą 
atvėrė vienas jos iniciatorių bei 
organizatorių, anykštėnams  ir, 
žinoma, svėdasiškiams LR sei-
me atstovaujantis Antanas Baura, 
prabilęs apie jam pažįstamą paš-
venčių žemę, Butėnus, Svėdasus, 
liaudies meistrą Zenoną Valuntą 
ir jam tokį artimą ,,Parduotų va-
sarų“  pasaulį. Patogioje, dau-
gelio lankomoje vietoje ekspo-
nuojamų  27 fotografijų autorius 
Raimondas Guobis kalbėjo apie 
Vaižganto tėviškę, ,,Pragiedrulių 
žeme“ vadinamą Svėdasų kraštą, 
apie didį džiaugsmą dalelę tos 
žemės dvasios jubiliejiniais me-
tais parodyti Vilniuje. Žodį tarė ir 
Arklio muziejaus muziejininkas 
Egidijus Musteikis, iš Anykščių 
kilęs Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša, rašytoja, autoriaus bičiulė, 
meiliai Tetule vadinama, Ema 
Mikulėnaitė.

Po to, apžiūrėjus nuotraukas,  
trumpai aptarti jose eksponuo-
jami vaizdai, pradedant dangaus 
ženklu, pasirodžiusiu virš Svė-
dasų vieną ankstyvo pavasario 
popietę, dairantis į itališkus grafų 
Marikonių rūmus, įstabius Alau-
šo ežero vaizdus, gulbių šokį ant 
pavasarinio ledo, žuveles vilio-
jantį legendinį žveją Juozą Gaučį, 
krašto patriarchą, istorijos žino-
vą, dainių – kankliuotoją Bro-
nių Neniškį, visiems reikalingą 
Gintą, įsimintinais 1918 - aisiais 
gimusią ir tebegyvenančią Faustą 
Merkienę, Malaišių dėdienes ir 
,,Pragiedrulių lieptą“. Pasak par-
odą apibendrinančio straipsnio, 
R. Guobio fotografijos pasižymi 
tvirta kompozicija, pagaulia dva-
sia, šviesia, ypatinga nuotaika, 
meile gimtajai žemei.

Parodos rengimu rūpinosi par-
lamentaras A. Baura, jo padėjėjai 
Regina Patalauskienė ir Algiman-
tas Birbilas, rėmė Anykščių A. 
Baranausko ir A. Žukausko - Vie-
nuolio memorialinius muziejus.

-ANYKŠTA

Raimondas Guobis džiaugėsi galėdamas Vaižganto kraštą pristatyti Seimo rūmuose. 

Nuotraukoje iš Raimondo Guobio fotoparodos Seime - trys Vaiž-
ganto gimtųjų Malaišių ,,dėdienės“.

Raimondo Guobio parodos atidaryme dalyvavo ir Seimo nariai.
Seimo kanceliarijos (Olgos POSAŠKOVOS) nuotr.

Tradiciškai žmonėms 
blogiausia Vilniuje...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie sa-
vivaldybių reitingą: 

,,Kuo žmogui blogiau, tuo sa-
vivaldybės indeksas aukštesnis. 
Jei mes privatizuotume mokyklas, 
komunalinį ūkį, vandens tiekimo 
įmonę, tada būtume pirmoje vie-
toje.“

Nepagalvojot, kad žmonės 
paprasčiausiai yra mandagūs?

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, ,,valstietis“, apie tai, kodėl 
stojo Seimo pirmininko Viktoro 
Pranckiečio pusėn:  

„Ypač mano pozicija sustiprėjo 
po Anykščių rajone vykusių Vaiž-
gantinių. Mačiau, kaip žmonės pa-
laiko renginyje dalyvavusį Seimo 
pirmininką, kaip šiltai į jį žiūri.“

Reikia išsamesnių bandymų 
su žmonėmis...

Birutė SAPKAUSKIENĖ, Na-
cionalinio visuomenės sveikatos 
centro Utenos departamento di-
rektorė, apie grėsmę sveikatai:

,,Kad retransliacijos bokštų 
skleidžiama spinduliuotė kelia 
grėsmę žmonių sveikatai, netu-
rime jokios pagrįstos informaci-
jos.“

Teks nuimti radiatorius...

Vytas Mykolas ZAIKAUS-
KAS, Viešintų bendruomenės 
pirmininkas, apie televizijos 
bokšto poveikį: 

,,Radiatoriai groja, o šviesos pa-
čios užsidega.“

Žmogų iš TSRS gali išvežti, bet 
TSRS iš žmogaus - ne

Mindaugas NEFAS, istorikas, 
mokslų daktaras, apie šaulius, 
kurie parašė skundus dėl kai ku-
rių teiginių jo knygoje:

,,Abu skundai yra analogiški, 
bet pasirašyti skirtingų žmonių. 
Man liūdna, kad  jie, būdami ultra 
šauliais, daro tą patį, ką darytų so-
vietai. Išlikęs sovietinis mentalite-
tas.“

Na ir kas tada į partijas stos?

Michailas BALIUCKAS, vers-
lininkas, apie savivaldybės ka-
drus: 

,,Specialistai turi dirbti, o ne per 
partinę liniją, per pažintis ir gimi-
nystę įdarbinti žmonės.“

Politika - kaip Sosnovskio 
barščiai...

Romualdas VITKUS, versli-
ninkas, apie kadrų kaitą savival-
dybėje: 

,,Deja, kur prasideda politika, 
ten baigiasi vadyba...“

Ar valgote 
greitąjį maistą?

Aistė SLAVINSKIENĖ:

- Mūsų šeima greitą maistą  val-
go tuomet, kai skubame arba kai 
labai užsimanome, nes toks mais-
tas yra mūsų mėgstamas . 

Apie naudą ir sveikumą nėra net 
kalbos, ypač mažiesiems!

Vainius KALINAUSKAS:

- Greitą maistą vartoju pagal ti-
krąją jo paskirtį - valgau tik tada, 
kai nėra laiko pavalgyti sveikesnio 
maisto.

Justas JOKUBAUSKAS:

- Kadangi save myliu, tai greitąjį 
maistą valgau labai retai. Nors ga-
liu pasakyti, kur Aukštaitijoje ne-
skaniausius kebabus gamina.

O jeigu rimtai, manau, retai, 
kartkartėmis, su saiku - greitasis 
maistas nepakenks.

Audrius MASEVIČIUS:

- 1-2 kartus per savaitę valgau 
mėsainius ir kebabus. Į perspė-
jimus, kad greitas maistas gali 
kenkti sveikatai, tiesiog nekreipiu 
dėmesio.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Dabartinis Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius ir pirma-
sis Anykščių rajono meras Saulius 
Nefas yra bendraamžiai. 1995-
aisiais 35-erių metų amžiaus 
sulaukęs meras S.Nefas nebuvo 
laikomas jaunuoliu, o dabar - 60-
metis S.Obelevičius  nelaikomas 
seniu. Per tuos 25-erius metus 
visi mes tiek pat pasenome, visas 
rajonas paseno...

Tiesa, kai 45-erių metų Anykš-
čių rajono vicemeras Dainius Žio-
gelis viešoje kalboje save priskiria 
jaunimui, ironiškai šypteliu, kad, 
tokiu atveju, ir aš jaunuolis, juk 
tuo pat metu, kaip ir jis,  į kaimo 

šokius ėjau. Pagaliau - nesvarbu, 
kiek tau metų, svarbu, kad širdis 
jauna... 

Į Anykščių komunalinį ūkį grįžo 
Kazys Šapoka, į Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centrą - 
Renata Gudonienė, tuoj Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijoje vėl pradės dirbti vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė. 
Įtariu, kad net ir D.Žiogeliui šie 
žmonės neatrodo jaunuoliai... 
Kalbant apie D.Gasiūnienę, ji 
vyriausiąja architekte galės dirbti 
iki 103-ejų. Vargu ar kada nors 
užaugs jai pamaina. Ši pozicija 
yra specifinė - rajono vyriausiuo-
ju architektu būtinai turi dirbti 
architektas (ach, kaip keista!). 
Geri (dažnai ir blogi) architek-
tai dirbdami privačiai gauna 
pastebimai didesnes algas nei 
jiems gali mokėti savivaldybės. 
Dėl šios priežasties architektūros 
studijas baigiantiems jaunuoliams 
valdiška įstaiga nėra svajonių 
darbas. Analogiška situacija ir 
su teisės ar medicinos studijų 
absolventais. Jaunimas nori 
tapti garsiais advokatais, teisėjais 
(blogiausiu atveju, prokurorais) 
ar chirurgais, o ne Anykščių 
savivaldybės teisininkais ar savi-
valdybės gydytojais. Algų kėlimas 
valdininkams šių problemų iki 

galo neišspręs - valdiškas darbas 
suteikia stabilumą ir garantijas, 
bet iš esmės - pasukęs šiuo keliu, 
esi pasmerktas visą gyvenimą likti 
klerku. 

Aišku, kyla klausimas, jog, jeigu 
jau D.Gasiūnienė tokia didi verty-
bė, kodėl ji iš Anykščių savivaldy-
bės išėjo į Panevėžio, o dabar vėl 
grįžta į Anykščius, kitaip tariant, 
kodėl neina į privatų verslą, 
kur galima uždirbti keliagubai 
didesnę algą. Atsakymas labai 
banalus - galimybė projektuoti ne 
atskirus objektus, o formuoti di-
delės teritorijos visumą savotiškai 
narkotizuoja, tačiau, kita vertus, 
per dvi dešimtis 
metų praleidus 
vadiškame dar-
be, į privačią 
rinką lengvai 
nenueisi, len-
gvai neprisivysi 
tų, kurie metų 
metus diena po dienos ,,kalė“ 
projektus. Juk ir Juozas Olekas 
nebėra stebuklingas chirurgas...  

Taigi, ne tik D.Gasiūnienė 
reikalinga Anykščių rajono savi-
valdybės administracijai, bet ir 
jai reikalingos valdiškos pareigos. 
Bet prieš pradedant darbuotojo 
terorą, verta susimąstyti (iš esmės 
kartais mąstyti apsimoka), ar ne 

pats teroristas labiau nukentės. 
Juk D.Gasiūnienė nė dienos 
nebuvo be darbo - ir užėmė kur 
kas reikšmingesnį postą keliagu-
bai didesnėje savivaldybėje. Tuo 
metu Anykščių valdžia pamainos 
jai taip ir nerado. Jokios pamai-
nos! Jau nekalbant apie geresnį 
variantą...

,,Dieve dieve, kaip nuos-
tabu, kad grįžta K.Šapoka, 
R.Gudonienė, D.Gasiūnienė“! 
Nieko čia nuostabaus... Greičiau 
- net blogai, kad jie grįžta. Šių 
žmonių grįžimas yra įrodymas, 
kad kadrų klausimas Anykščiuose 
yra žiauriai opus. D.Gasiūnienės 

atvejį jau analiza-
vau, R.Gudonienės 
vakanciją sunkoka 
išsamiai aprašyti. 
Jos kuruojamos sri-
tys - verslo projektų 
rengimas, pagalba 
smulkiajam verslui 

ir panašūs dalykai - plika akimi 
sunkiai matomi. Bet galiu daryti 
prielaidą, jog jeigu ankstesnė 
valdžia būtų turėjus ką patupdyti 
į D.Gudonienės vietą, tai ji seniai 
jau būtų užimta.

Apie tai, kas vyko UAB 
Anykščių komunalinis ūkis po 
K.Šapokos - žinome. Pirmosios jo 
pamainos neištvėrė net saviškiai 

(buvęs laikinasis komunalinio 
direktorius Jonas Žukauskas ir 
buvęs savivaldybės administra-
cijos direktorius Audronius Ga-
lišanka - buvę bendrakursiai), o 
antrąjį laikinąjį komunalinio ūkio 
direktorių Liną Pravilionį rajono 
valdžia poste laikė tik iš bėdos, 
kol grįš K.Šapoka. 

,,Blooogas K.Šapoka, blooo-
gas!“ - mėgo triukšmauti žymūs 
Anykščių visuomenės veikėjai. 
Kur čia tie, už K.Šapoką geresni, 
direktoriai mėtosi?   

Aišku, norėtųsi gyventi mieste, 
kur aplinkui daug jaunų žmonių, 
jau vien dėl to, kad jauni žmonės 
paprastai būna gražesni nei seni. 
Norėtųsi, kad tas jaunimas būtų 
ne tik gražus, bet ir išsilavinęs, 
protingas. Bet taip nėra ir nebus. 
Telieka saugoti tai, ką turime...

 
P.s. Man neramu, kad dabar-

tinė valdžia nesiimtų kovos su 
,,kolaborantais“ - UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktoriumi Alvydu 
Gervinsku ar UAB ,,Anykščių 
šiluma“ direktoriumi Virgiliju-
mi Vaičiuliu. Kodėl pastarasis 
- ,,kolaborantas“? Ogi todėl, 
kad jo Kęstutis Tubis iš darbo 
neatleido...

Kuo juos pakeisti? Ai, kuo nors! 
Na ir bus, kas pakliuvo...  

„...Šių žmonių grį-
žimas yra įrodymas, 
kad kadrų klausimas 
Anykščiuose yra žiau-
riai opus. ..“

Lietuvos savivaldybių indekse 
Anykščių rajono savivaldybė atsi-
dūrė vienose gretose su tas pačias 
pozicijas indekse užėmusiomis 
Ukmergės, Jonavos bei Joniškio ra-
jono savivaldybėmis. Anykščiams 
iš Utenos apskrities savivaldybių 
pavyko aplenkti Visaginą, Molėtus, 
Zarasus bei Ignaliną. 

Anykščių rajono savivaldybė 
Lietuvos savivaldybių indekse šie-
met aplenkė 15 mažųjų šalies savi-
valdybių.

Lietuvos savivaldybių indekse 
šiais metais Anykščių rajono savi-
valdybėje geriau įvertintos trans-
porto, biudžeto bei administracijos 

Savivaldybei patariama mažinti mokesčius

sritys.
Lietuvos laisvosios rinkos insti-

tuto ekspertų vertinimu, Anykščių 
rajono savivaldybėje  nemažai ro-
diklių gerėjo: 2018 metais visi vie-
šieji pirkimai buvo skelbti, grynoji 
emigracija buvo mažesnė - 2018 
metais siekė 1 proc. , o  2017 metais 
- 1,9 proc. Savivaldybėje 2018 me-
tais, palyginti su 2017 metais, augo 
išduotų statybos leidimų skaičius.

Aukščiausią balą transporto sri-
tyje Anykščių rajono savivaldybei 
pasiekti sutrukdė tai, kad ne visiems 
viešojo transporto maršrutams buvo 
skelbti viešieji konkursai. Nepaisant 
to, suteiktas vertinimas yra aukštas, 

nes keleivių vežimo paslaugas teikė 
privatusis sektorius, o savivaldybė 
neturėjo jai priklausančios keleivių 
vežimo įmonės.

Pasak Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto ekspertų, prastesnį komu-
nalinių paslaugų balą Anykščių 
rajono savivaldybei lėmė tai, kad 
centralizuoto šilumos tiekimo, atlie-
kų išvežimo, daugiabučių adminis-
travimo srityse veikė savivaldybei 
priklausančios įmonės. Dvi iš jų 
- nuostolingai. Be to, savivaldybės 
gyventojai mokėjo vieną didžiausių 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo kainų (3,11 Eur/ kub.m, paly-
ginti su 2,20 Eur/kub.m vidurkiu), 
aukštesnė buvo ir šilumos kaina 
(7,23 ct/kWh, palyginti su 6,75 ct/
kWh vidurkiu).

Administracijos sritis Anykščių 
rajono savivaldybėje gavo geresnį 
įvertinimą, nes savivaldybės admi-
nistracija buvo palyginti nedidelė. 
Tūkstančiui gyventojų teko 6,7 dar-
buotojo, kai vidutiniškai - 7,6.  Tai 
esą nesutrukdė visų gyventojų pra-
šymų išnagrinėti laiku. Kita vertus, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad, 
nors administracija buvo sąlyginai 
mažesnė, jos išlaikymui teko skirti 
sąlyginai didesnę biudžeto dalį - 8,3 
proc. nuo biudžeto, palyginti su 8 
proc. vidurkiu.

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto ekspertai pastebėjo, kad verslo 
liudijimo kaina Anykščių rajone 
siekė 116 Eur ir buvo aukštesnė už 
vidutinę (96 Eur). Vidutinis žemės 
mokesčio tarifas siekė 1,15 proc., 
palyginti su 0,98 proc. vidurkiu. 
Anykščių rajono savivaldybėje tai-
kyti aukščiausi nekilnojamojo turto 
tarifai ( 1 ir 3 proc.), nenaudojama 
žemė apmokestinta 4 proc. tarifu.

Pro Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto ekspertų akis nepraslydo tai, 
kad Anykščių rajono savivaldybėje 
didžiausia būsto šildymo kompensa-
cijų gavėjų dalis nuo visų gyventojų 
(8,9 proc.). Anykščių rajono savival-
dybė geresnių vertinimų Lietuvos 
savivaldybių indekse  nesulaukė ir 

dėl to, kad labiausiai išaugo ilgalai-
kių bedarbių dalis 2018 metais, pa-
lyginti su 2017 metais (+3,5 procen-
tinių punktų).

Anykščių rajono savivaldybė taip 
pat pritraukė mažiausiai materialinių 
investicijų, tenkančių vienam gyven-
tojui 2017 metais (596 Eur).

Pliusų Anykščių rajono savival-
dybė gavo už mažiausią savivaldy-
bės nuosavų nenaudojamų pastatų ir 
patalpų plotą, tenkantį 1000 gyven-
tojų (103 kv.m) ir laiku išnagrinėtus 
gyventojų prašymus (išnagrinėti visi 
gauti prašymai).

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto ekspertai Anykščių rajono sa-
vivaldybei rekomendavo peržiūrėti 
mokestinę politiką.

,,Jei savivaldybė peržiūrėtų mo-
kestinę politiką, tai galėtų padidinti 
savivaldybės ekonominį aktyvumą, 
nes vienam gyventojui tenkanti ma-
terialinių ir tiesioginių užsienio in-
vesticijų vertė, tūkstančiui gyventojų 
tenkančio veikiančių ūkio subjektų, 
išduotų ir pratęstų verslo liudijimų, 
išduotų statybos leidimų rodikliai 
buvo prasteni už atitinkamus mažųjų 
savivaldybių rodiklius“, - konstata-
vo ekspertai.

Paklaustas, kaip vertina Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto paskelb-
tame Lietuvos savivaldybių indek-
se Anykščių rajono savivaldybės 
pasiekimus, Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius jau nebe pirmus 
metus kartojo, kad tai yra ,,liberaliz-
mo indeksas“.

,,Kuo žmogui blogiau, tuo savival-
dybės indeksas aukštesnis. Jei mes 
privatizuotume mokyklas, komu-
nalinį ūkį, vandens tiekimo įmonę, 
tada būtume pirmoje vietoje. Mes 
to nedarome, nes tai atsilieptų pas-
laugų gavėjams per kainas“, - sakė 
S.Obelevičius.

Anot Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus, Lietuvos savivaldy-
bių indekse Anykščių rajono savi-
valdybės užimta vieta jį tenkina.

,,Mes dar bandysime, kiek tai 
įmanoma, šiame indekse pasikelti, 
neatsisakydami savivaldybės įmo-

nių teikiamų paslaugų“, - žadėjo 
S.Obelevičius.

Į Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto pasiūlymus peržiūrėti mokesti-
nę politiką Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sureagavo dvejopai 
- žadėjo ją peržiūrėti, tačiau drauge 
kalbėjo, kad tai daryti savivaldybei 
būtų nenaudinga.

,,Mes pasižiūrėsime. Mokesčiai 
pas mus nėra labai dideli, bet kai 
kurias eilutes pasižiūrėsime. Paly-
ginsime verslo liudijimų kainas su 
esančiais respublikoje. Žiūrėsime“, 
- žadėjo S.Obelevičius.

Tiesa, mažinti nekilnojamojo tur-
to ar žemės mokesčių S.Obelevičius 
nepažadėjo.

,,Nemanau, kad šiuos mokesčius 
verta mažinti. Anykščiuose šiuo 
metu yra toks pakilimas, prekyba 
gyva. Sumažindami mokesčius, mes 
sumažinsime savo biudžetą. Viską 
reikia labai protingai vertinti“, - aiš-
kino S.Obelevičius.

Lietuvos savivaldybių indekse 
šiemet į pirmąją vietą sugrįžo Vil-
nius, nedideliu skirtumu aplenkęs 
Klaipėdą. Toliau rikiuojasi Šiauliai 
ir Kaunas.

Mažųjų savivaldybių indekse 
šiemet lyderis nesikeičia: pirmauja 
Klaipėdos rajono, antroje pozicijoje 
yra Kauno rajono, trečiąją ir ketvir-
tąją vietas dalijasi Druskininkų ir 
Mažeikių rajono savivaldybės.

Šiemet Lietuvos savivaldybių 
indeksas atskleidė, jog, nepaisant 
ekonomikos augimo, pernai 44-io-
se iš 60 šalies savivaldybių daugėjo 
bedarbių, 26 savivaldybėse didėjo 
ilgalaikių bedarbių gretos. Neišsi-
verčiančiųjų be socialinių pašalpų 
daugėjo 22-ose, būsto šildymo ir 
išlaidų vandeniui kompensacijų po-
reikis augo 54 savivaldybėse.

Duomenys rodo, kad atotrūkis 
tarp sėkmingų ir stagnuojančių sa-
vivaldybių toliau didėja. Dalį savi-
valdybių kompleksinės problemos 
kamuoja ne pirmus metus ir gilėja:  
didėja mažas verslumas ir užimtu-
mas, aukštesnis darosi socialinės 
paramos poreikis.

Skeptiškai į Lietuvos savivaldybių indeksą žiūrintis Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevčius visgi žadėjo siekti, kad Anykščių 
rajono savivaldybė jame užimtų kiek galima aukštesnę vietą.

Robertas ALeKSieJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Devintus metus Lietuvos laisvosios rinkos instituto skelbiama-
me Lietuvos savivaldybių indekse Anykščių rajono savivaldybė 
šiemet pakilo į viršų. Pernai buvusi savivaldybių rikiuotėje beveik 
paskutinė, užėmusi 50 - 51 vietą tarp mažųjų šalies savivaldybių, 
šiemet Anykščių rajono savivaldybė dėl nemažai gerėjančių ro-
diklių šoktelėjo į 36 - 39 vietas.
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Koplyčioje pristatys dvidešimt pirmąją 
savo parodą Vija TARABiLDieNė

Spalio 24 dieną, ketvirtadienį, Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre vyks dailininko Kazio Rimto Tarabildos grafikos, 
tapybos parodos „Miško pakrašty“ pristatymas. 

K.R. Tarabilda yra garsios, iš Anykščių krašto kilusios dailinin-
kės Domicelės Tarabildienės sūnus.

R. Tarabilda sako: „Negaliu 
kalbėti apie savo darbų išraišką. 
Darbai patys kalba apie save. Ta-
čiau yra dalykų, kurių negaliu ne-
pasakyti: Lietuva man susideda 
iš dviejų lygiaverčių  pusių. Tai 
Didžioji ir Mažoji Lietuva, kaip 
vientisa, labai mylima žemė. Ne-
norėčiau gyventi tolimame kraš-
te, tik Lietuvoje.“ 

R. Tarabilda, 1967 m. baigęs 
Vilniaus dailės institutą (dabar 
Vilniaus dailės akademija), įgijo 
knygos dailininko, grafiko speci-
alybę. Daug metų kūrė estampus 
įvairiomis grafikos technikomis -  
linograviūras, monotipijas, ofor-
tus, litografijas. 

Šioje parodoje eksponuojami 

trys spalvoti ofortai, tapyba akri-
lu ir aliejine pastele ant drobės, 
popieriaus. 

Kadangi su Rimtu esame kartu 
jau labai daug metų, nuo jaunys-
tės, nuo Kauno vid. dailės m-los 
laikų, kartu keliavom po Lietuvą, 
kartu liejom akvarelę, tapėm gu-
ašu, tempera, tai labai neblogai 
pažįstu jo kūrybą. Iš arti mačiau, 
kaip gimė daugelis jo darbų, bu-
vau ir jo kūrybinės kančios, ir 
džiaugsmo liudininkė. 

Jis visada pasižymėjo kūry-
bingumu, labai savitu požiūriu, 
įvaldęs labai stiprų piešinį, iš-
raiškingą liniją, pasižymi stipriu 
kompozicijos pojūčiu. Yra su-
kūręs daug gerų darbų ir buvo 

gana sunku atrinkti tuos 25, kurie 
išreikštų šios parodos, pavadin-
tos ,,Miško pakrašty“, esmę. Be 
abejonės, jam labai brangi Lietu-
vos gamta, todėl daugelyje darbų 
dominuoja jos motyvai: medžiai, 
miškas, ežeras, upė, jūra, ma-
rios... Pagal dailininko Dariaus 
Mikšio projektą „Už baltos užuo-
laidos“ 2001 m. sukurtas darbas 
2011 m. dalyvavo Venecijos bie-
nalėje. 

Rimto tapyba - tai lyg ir grįži-
mas į jaunystės laikus, kai labai 
daug tapyta tempera ir pastele, 
keliauta dviračiu po Aukštaitiją, 
pėsčiomis - po Žemaitiją. Tik da-
bar temperą pakeitė akrilas. 

Dar 1959 m. su Kauno dailės 
mokyklos dešimtokais atvykęs 
praktikos į Nidą, visam laikui 
liko pakerėtas to krašto archajiš-
ko grožio. Ir šioje parodoje do-
minuoja  Nidos įkvėpti motyvai 
- senieji kuršių kurėnai, ypatingo 
silueto, ekspresyviai nuo jūros 
vėjo palinkusios pušys, antka-
piniai kuršių paminklai – krikš-
tai, saulėje mirgančios marios... 
Rimtas neignoruoja gamtos for-
mų, bet jas prakalbina ekspresy-
viais unikaliais  potėpiais, kurie 
pripildo darbus ekspresyvios di-
namikos, išryškina žmogaus ir 
gamtos egzistencinį dramatizmą.  
Linija bei faktūra – jo, kaip grafi-
ko, braižo skiriamasis ženklas. 

Darbų koloritas nėra labai ryš-
kus: dominuoja subtilūs tonai ir 
pustoniai. Dažna ir juoda bei ki-
tos intensyvios spalvos išraiškai 
sustiprinti. Todėl, kai atsiranda 
atvira raudona ar ryškiai mėlyna 
spalvinė dėmė, ji itin imponuoja. 
Darbuose jaučiamas dvasingu-
mas, pagarba tapomam objektui 
ar temai, darna tarp temos ir  jos 
interpretavimo. Rimtui visada la-
bai rūpėjo Lietuvos istorija. Čia 
eksponuojami 3 ofortai, kuriuos 
sukūrė 1979 m. Vilniaus Univer-
siteto 400 metų jubiliejui. Tai 6 
ofortų ciklas – „Adomas Micke-
vičius (1798¬1855)“, „Simonas 
Daukantas (1793-1864)“, „M. 
Počobutas“, „M. K. Sarbievijus“, 
„250 metų Vilniaus Universite-
to astronominei observatorijai“, 
„Gėlės Vilniaus Universitetui“. 

Kadangi pradėjau kalbėti apie 
grafiką, tai noriu priminti apie 
kitus Rimto grafikos darbus. Dar 
bestudijuodamas Dailės institute, 
sukūrė keletą ciklų. Žymesni iš 
jų – lino graviūrų ciklas „Skrend 
gervės...“( pagal liaudies dainą) 
ir 1963 m. sukurtas ofortų ciklas, 
skirtas 1863 m. sukilimo 100-me-
čiui. Dailės instituto koridoriuje 
buvo sukabinti šios parodos, ku-
rią inicijavo Rimto brolis Arūnas, 
paveikslai,  bet po pusvalandžio 
buvo įsakyta viską nuimti. 

Rimtas sukūrė nepaprastai įdo-
mų diplominį darbą -  12 kompo-
zicijų ciklą „Vilniaus miesto žali 
bromai“( taip pat pagal liaudies 
dainą). Kompozicijos  buvo iš-
raižytos linoleume, atlietos iš 
aliuminio, atspausdintos ant po-
pieriaus masės luitų. Tas darbas 
1967 m. „Vagos“ leidyklos buvo 
išleistas atskiru leidiniu. Darbai 
nebuvo įvardyti atskirais pavadi-
nimais, nes cenzorius nebūtų pra-
leidęs : buvo ir 1863 m. sukilimo 
tema – Laisvės Varpas, kviečian-

tis į kovą, Barboros Radvilaitės 
rūmai... 

Baigus institutą,  teko piešti 
iliustracijas žurnalams, bendradar-
biauti „Vagos“ leidykloje. 1972-
1986 m. už knygų apipavidalini-
mą ir iliustracijas penkis kartus 
buvo apdovanotas I ir II laipsnio 
diplomais Respublikiniuose ir 
Baltijos šalių geriausių leidinių 
iliustratorių konkursuose. Pažy-
mėtini Albino Bernoto, Janinos 
Degutytės poezijos rinkiniai, Vy-
tauto Narvilo knyga apie Indiją. 
Labai įdomios, kūrybiškos ilius-
tracijos Antano Vienuolio kny-
gai „Užkeiktieji vienuoliai“, kur 
panaudotas fotografijos, koliažo, 
piešinio ir spalvos junginys. 

Sukurta nemažai ekslibrisų. Jis 
mėgo juos kurti didesnio formato 
nei tradiciškai įprasta, todėl jie 
artimi mažosios grafikos kūri-
niams. 

Įdomiu piešiniu ir kompozicija 
išsiskiria litografijos, skirtos žy-
miems žmonėms. Tai „Pirmasis 
lėktuvo aviakonstruktorius Lietu-
voje A. Griškevičius 1855“, „Ra-

ketų išradėjas K. Simonavičius 
1650“. Taip pat 3 darbų ciklas 
„Pirmieji knygų kūrėjai Lietuvo-
je“ bei kiti darbai. 

1980 m. už grafikos darbus Ta-
lino grafikos trienalėje pelnė Ry-
gos miesto premiją. 

Ši personalinė paroda jau dvi-
dešimt pirmoji. 

Buvo laikotarpis, kai Rimtas 
Tarabilda kūrė kompozicijas ka-
linėto metalo technika. Kataloge 
yra atspausdintas triptikas „Du 
muzikantai ir poetas“. Taip pat 
domėjosi juvelyrika, net dalyvavo 
parodose su savo kurtais sidabro 
papuošalais. 

Pastaruoju 15 metų laikotarpiu 
daug kartų dalyvavo Tarptauti-
niuose ekspresionistinės tapy-
bos pleneruose Kuršių nerijoje 
„Tiltai“, kur gimė daug  stiprių 
jo kūrinių. Dalį jų matote šioje 
parodoje, ir reikia pabrėžti, kad  
visi Rimto Tarabildos darbai per-
smelkti  Lietuvos gamtos dvasios 
pajauta, atveriančia emocinį ir 
intelektinį ryšį tarp kūrėjo, jo kū-
rybos objekto ir suvokėjo. 

Dailininkas Kazys Rimtas Tarabilda yra 1978 metais išleistos 
Antano Vienuolio knygos „Užkeiktieji vienuoliai“ iliustracijų 
autorius. Dailininko darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, 
Tretjakovo galerija Maskvoje.

Nuotr. iš asmeninio albumo.

„Nidos spalvos“, 2004 m.

„Vilniaus universiteto astronominei observatorijai 225 
metai“, 1979 m.

Kazio Rimto Tarabildos grafikos, 
tapybos parodos „Miško pakrašty“ 

pristatymas vyks spalio 24 d., ketvirtadienį, 
17:30 val. 

Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36, Anykščiai). 
Dalyvaus autorius, parodą pristatys 

dailininkė Vija Tarabildienė. 
Koncertuos kamerinis ansamblis „FluPia“: 
Vilmantė Kaziulytė (fleita) ir Kristina iva-

nauskaitė-Čiurlienė (fortepijonas).

Renginys nemokamas
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„Jaunos mamos istorija. Noriu ja pasidalyti“
Nepagrįsta dvejonė, stresas, baimė ir nežinomybė – pagrindi-

niai pojūčiai, kuriuos patiria kone kiekviena žindyvė, pradėda-
ma ruoštis kūdikio maitinimo etapui. Tačiau norint nuvyti visas 
neigiamas mintis tolyn, visų svarbiausia yra suprasti tai, kokią 
visapusišką naudą natūralus motinos pienas teikia kūdikiui ir 
mamai, o taip pat rekomenduojama pasikonsultuoti su kompe-
tentingais specialistais, kurie nuramins ir tinkamai paruoš gali-
miems iššūkiams. 

Apie tai, su kokiais žindymo neramumais susidūrė ir kaip juos 
sprendė, pasakoja „La Leche lygos“ žindymo vadovė, tinklaraš-
tininkė ir keturių vaikų mama Ieva Driukienė, o savo įžvalgo-
mis dalijasi medicinos mokslų daktarė, gydytoja neonatologė ir 
LSMU docentė Eglė Markūnienė.

Iššūkiai susilaukus 
pirmagimio

Kaip ir kiekvienai moteriai, 
I. Driukienei žindymo istori-
ja prasidėjo dar prieš gimstant 
vaikeliui, o pirmų mėnesių vi-
zitus pas gydytoją ji atsimena 
kaip egzaminus. „Nors ir visuo-
met žinojau, kad tik labai maža 
dalis moterų negali žindyti, vis 
tiek su kiekvienu vaiku yra ši 
baimė, o su pirmagimiu ji buvo 
pati didžiausia – ar vaikelis 
tikrai pakankamai suvalgo ir 
yra sotus. Žinau, kad tai galiu 
įvertinti atsižvelgdama į kūdi-
kio tuštinimąsi ir šlapinimąsi, 
odos būklę ir bendrą savijautą, 
tačiau, matyt, man daro įtaką 
atmosferoje tūnanti visų mote-
rų baimė nemokėti pasirūpinti 

savo vaiku“, – pasakoja tinkla-
raštininkė.

Pasak gydytojos neonatologės 
E. Markūnienės, neretai ma-
mas gąsdina ne tik įvairiausios 
mintys ir abejonės, bet ir tam 
tikri įvykiai, kuriems reikalin-
ga kompetentinga pagalba čia ir 
dabar. Nugriaužti ir skaudantys 
speneliai ar krūties uždegimas – 
pagrindinės problemos, kamuo-
jančios nepatyrusias moteris pir-
muoju žindymo laikotarpiu. 

Vieną tokių situacijų patyrė 
ir I. Driukienė, kai augindama 
savo pirmagimį itin rimtai sune-
rimo apčiuopusi pieno sąstovius, 
tuomet ji dar nežinojo, ką tokiu 
atveju daryti, ir greitai pasikvietė 
konsultantę iš kursų, kuriuos lan-
kė nėštumo metu. Kaip bebūtų, ji 

nebuvo kvalifikuota specialistė, 
todėl jos apsilankymas jaunos 
šeimos namuose įnešė daugiau 
sumaišties nei ramybės.

Žindymo naudą patyrė savo 
kailiu 

Pirmąkart, kai pirmagimis, bū-
damas apie 7 mėn., susirgo roto 
virusu, mamos išsigelbėjimas 
buvo jos natūralus pienas, nes, 
negalėdamas ir nenorėdamas nie-
ko valgyti, vaikelis mielai žindo 
ir nepritrūko skysčių. Taigi šei-
mai pasisekė, nes nereikėjo nei 
gulėti ligoninėje, nei kūdikiui 
lašinių statyti, kad sustiprintų jo 
organizmą ir greičiau susidorotų 
su virusu.

Antrajam vaikeliui žindymas 
padėdavo nurimti po dienos dar-
želyje, o dabar jis yra neprie-
kaištingos sveikatos – dažnai 
lieka visiškai sveikas, nors kiti 
namiškiai sloguoja ar skundžiasi 
gerkle. Be to, turi puikų sąkandį, 
kuriam taip pat daro įtaką taisy-
klingas žindymas. 

Šeimos mažieji, 2 metų ir 3 
mėnesių sūnus ir 4,5 mėnesio du-
krytė, dabar dar yra žindomi, o 
labiausiai I. Driukienę džiugina 
tai, kad, turint galimybę miegoti 
kartu, nėra bemiegių naktų: šalia 
gulinčiam vaikui galima lengvai 
paduoti krūtį ir kelis, ir kelioli-
ka kartų, ir mama neišsibudina 
labiau nei versdamasi nuo šono 
ant šono.

Tiesa, mamai, be išmiegotų 
naktų, sutaupytų nervų ir pakilu-
sios savivertės, dar yra laktacinė 
amenorėja. „Džiaugiuosi, kad 
nereikia vargti su mėnesinėmis, 
ir tikiu, kad taip taupau savo 
hemoglobiną, linkusį laikytis 
ties apatine normos riba. Kaip 
bebūtų, didžioji žindymo nauda 
mamai matoma tik labai ilgoje 
perspektyvoje, todėl, kai išeisiu 
į pensiją, galėsiu papasakoti, ar 
pavyko nesusirgti vėžiu, diabetu, 
osteoporoze ir kitomis ligomis“, 
– teigia I. Driukienė.

Auksinė taisyklė, kuria 
vertėtų vadovautis

Pasak I. Driukienės, pagrin-
dinė taisyklė būtų atmesti vi-
sas taisykles ir instrukcijas, ir 
stengtis vadovautis natūraliais 
mamos instinktais bei intuicija, 

vis pasitikrinant su mediku ar 
žindymo specialistu, jei kyla tam 
tikrų abejonių. „Man pačiai pa-
sitikrinti visada padeda paprastas 
klausimas: o urvinė moteris taip 
darytų?“ – teigia jauna mama.

Kaip bebūtų, dažnai moterys 
savo aplinkoje neturi šeimos su 
kūdikiu ir net neįsivaizduoja, 
kaip viskas vyksta, todėl reko-
menduojama nueiti jei ne į pačius 
geriausius ir populiariausius, tai 
bent į kokius nors kursus. 

„Ne tik mamoms, bet ir patiems 
tėčiams vertėtų apsilankyti kur-
suose, nes apie 60 proc. žindymo 
sėkmė priklauso nuo vyro požiū-
rio ir pagalbos. Nors ir tokiuose 
mokymuose lankytis išdrįsta ne-
daugelis, atėję tėčiai prisipažįsta 
sužinoję daug naudingos infor-
macijos ir pakeitę savo nuomonę 
apie tai, kad žindymas yra vien 
tik mamos darbas“, – priduria E. 
Markūnienė. 

Pagalba suteikiama iškilus 
net pačiai menkiausiai 
dvejonei

Tiek į „La Leche lygą“, tiek as-
meniškai į I. Driukienę kreipiasi 
daugybė moterų. Kai kurios gana 
gerai supranta, kas joms nutiko, 
bei žino, kaip tai išspręsti, todėl 
joms užtenka tik pasitikrinti, kad 
elgiasi teisingai. Kaip bebūtų, 
labai daug moterų visiškai ne-
supranta, koks yra normalus tam 
tikro amžiaus kūdikių elgesys, ir 
jos dažnai nori spręsti dalykus, 
kurie iš tiesų nėra problema. To-
kioms moterims tuo metu reikia 
emocinės pagalbos suprasti ir iš-
gyventi tą netikėtą situaciją.

Tačiau gydytoja neonatolo-
gė E. Markūnienė priduria, kad 
tam tikromis situacijomis labai 
svarbu pasirinkti profesionalaus 
mediko pagalbą, nes, pavyzdžiui, 

įvairiais krūtų infekcijos ar kitų 
negalavimų atvejais gali pagel-
bėti tik kompetentingi savo sri-
ties gydytojai. 

„Kartais iki sėkmingo 
žindymo trūksta labai 
nedaug“

Kiekviena žindyvė susiduria 
su vis kitokiais asmeniniais iš-
šūkiais, neretai drįsta sudvejo-
ti žindymo nauda, bijo galimo 
skausmo ar net galvoja pakeisti 
natūralų pieną dirbtiniais miši-
nukais. 

I. Driukienė įsitikinusi, kad 
daugumai moterų trūksta pa-
galbos, atsakymų į klausimus 
pirmomis valandomis, dienomis 
ligoninėje ar ką tik grįžus namo, 
todėl drąsina visas moteris nebi-
joti kreiptis.

„Jeigu jaučiate, kad akušerė per 
menkai įsigilino į jūsų klausimą 
ar kažko nepasakė, nepamokino, 
klauskite dar ir dar kartą. Kartais 
iki sėkmingo žindymo trūksta la-
bai nedaug, ir dar negirdėjau nė 
vienos žindymo patirtį turėjusios 
moters, kad gailėtųsi, jog žindė“, 
– pataria keturių vaikų mama I. 
Driukienė. 

Taip pat medicinos mokslų 
daktarė E. Markūnienė primena, 
kad natūralus mamos pienas yra 
nepakeičiamas kūdikio maistas 
ir vaistas, o padėties be išeities 
nėra, todėl atsiradus abejonėms 
vertėtų pasitarti su kompetentin-
gu gydytoju ar specialistu. „Net 
įsivaikinusios ir vaikų negim-
džiusios moterys geba žindyti, 
tik tam reikia žinių, tikslingos 
pagalbos ir pasiruošimo – to pa-
ties, kaip ir savo įsčiose vaiką 
nešiojančioms moterims“, – tei-
gia E. Markūnienė. 

Užsak.Nr. 1126

Ieva Driukienė teigia, jog pagrindinė žindymo taisyklė būtų 
atmesti visas taisykles ir instrukcijas ir stengtis vadovautis na-
tūraliais mamos instinktais bei intuicija, vis pasitikrinant su 
kompetentingu žindymo specialistu, jei kyla tam tikrų abejo-
nių. 

Birutės SimANAViČieNėS nuotr. 

Buvęs Anykščių rajono meras pardavė verslą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Viešųjų ryšių agentūros „VIP Viešosios informacijos partneriai“, 
veikiančios su prekės ženklu „vipcommunications“, savininkas, 
buvęs Anykščių rajono meras Darius Gudelis pardavė verslą.

Skelbiama, kad 100 proc. agentū-
ros akcijų įsigijo įmonės partnerė ir 
vadovė Berta Čaikauskaitė.

D. Gudelis teigė norintis daugiau 
laiko skirti šeimai ir asmeniniam gy-
venimui.

„Po 25 metų aktyvios veiklos 
priėmiau sprendimą verslą parduo-
ti puikiai į komandą įsiliejusiai B. 
Čaikauskaitei. Neabejoju, kad Bertos 
profesionalumas, lyderės savybės ir 
asmeninė charizma leis įgyvendinti 
įmonės atsinaujinimo ir plėtros tiks-
lus“, – pranešime sakė D. Gudelis.

Nuo rugsėjo bendrovei vadovau-
janti B. Čaikauskaitė teigia ir toliau 
tęsianti agentūros veiklą bei supla-
nuotus pokyčius – prekės ženklo ir 
strategijos atnaujinimą.

Iki darbo agentūroje B. Čaikaus-
kaitė ketverius metus dirbo prekybos 
tinklo „Iki“ atstove spaudai. Šią žinią 
išplatino naujienų agentūra BNS. 

Viešojoje erdvėje pasirodžius in-
formacijai apie „vipcommunications“ 
pardavimą, imta analizuoti, kokia ga-
lima tokio sandorio vertė. 

 ,,Dėl galimos sandorio sumos eks-
pertų nuomonės yra labai panašios. 
Įvertinus, kad „vipcommunicati-
ons“ pelnas 2018 m. siekė 234 tūkst. 
eurų, o 2017 m. – 106 tūkst. eurų, jie 
skaičiuoja, kad agentūra galėjo būti 
parduota apytiksliai už sumą tarp 
800 tūkst. ir milijono eurų. „Parda-
vimo kaina paprastai skaičiuojama 
pagal vadinamuosius ateities pelnus, 
remiantis praeitimi. Pelnų skaičius 

priklauso nuo to, kiek verslas yra rizi-
kingas. Viešieji ryšiai, reklamos, ko-
munikacijos rinka yra labai nestabilus 
verslas, tad, manau, D. Gudelis gali 
tikėtis kokių 3 ar 5 metinių pelnų“, – 
svarstė vienas iš kalbintų ekspertų“, 
- rašo „Delfi“.

D.Gudelis Anykščių rajono meru 
buvo 2001-2004 metais. Pirmą kar-
tą meru jis tapo po interpeliacijos 
tuometiniam rajono vadovui Leonui 
Alesionkai. 2002 metų pabaigoje 
jo vadovaujami Anykščių liberalai 
laimėjo savivaldos rinkimus. 2003 
pavasarį  D.Gudelis buvo perrinktas 
Anykščių rajono meru, tačiau kaden-
cijos nebaigė - 2004 -aisiais buvo pa-
kviestas dirbti Lietuvos Respublikos 
Prezidendo Valdo Adamkaus pata-
rėju. 2006-aisiais jis išėjo iš darbo 
prezidentūroje ir įkūrė viešųjų ryšių 
agentūrą. 

-ANYKŠTA Už įmonės akcijas Darius Gudelis galėjo gauti apie milijoną eurų.  
BNS (eriko OVČAReNKOS) nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Princesė ant žirnio 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Žemė žvelgiant iš kosmoso 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų dinastijos 
13:45 Puaro 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 Prancūziška porelė 
N-14
00:05 Radijo dienos N-14

06:50 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:15 “Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai” 
07:45 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:15 “Berniukas Blogiukas” 
08:40 Varlių karalystė 
10:30 Dviese mes jėga 
12:30 Ne anyta, o monstras 
N-7. 
14:30 Šeimos ryšiai 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 Stebuklas virš 
Hadsono N-7. 
23:35 15 šlovės minučių 
N14. 
01:55 Kvailių nėra (k) N14.

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Ričis Didysis” N-7
13:45 “Princesė nuotaka” N-7
15:45 “Karštos galvos” 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 “Nužudyk mane tris 
kartus” N-14
23:50 “Galingieji reindžeriai” 
N-7 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų čempi-

onatas. Radviliškis (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
Žagarė. 
10:05 “Apvalioji planeta” 
10:40 Greičiausias paukštis 
pasaulyje 
11:55 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:25 “Būk ekstremalas” N-7.
12:55 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
14:00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
15:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7.
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Rytas - Žalgiris. 
19:30 “Tiltas” N-7.
21:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7.
22:30 “Gyvi numirėliai” N14
23:30 Žudikai (k) N14
01:50 Šėtonas manyje (k) S

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 Prancūziška porelė 
N14. 
23:00 Mano karalius N14. 
01:20 Meksikietis (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Festivalis „nowJapan 
2019“. (kart.).
07:05 Šimtas. Įdomioji tar-
pukario istorija. Laidų ciklas 
apie 1919 metų įvykius, 
reiškinius ir fenomenus, į 
kuriuos verta atkreipti visuo-
menės dėmesį. (kart.).
07:15 Mūšio laukas. (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. Programa apie 
tradicines protestantų ben-
druomenes Lietuvoje. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. Laivininkystė 
Nemunu tarpukaryje. 2 d.
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. Mokslo 
žurnalas. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx.
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 

18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. 
19:40 Dauntono abatija 6 
N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:55 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės. 
22:45 „Jaunai muzikai“ – 25-
eri. Keliautojo užrašai. 
24:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Žvilgsnis į žmogžudystę 
N-14 (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 “Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima” 
14:00 “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” 
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14
23:00 “Drakono akys” N-14 
(kart.)
00:55 “Dviveidis” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019m. „F-1“ čempio-
nato Japonijos GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Nauja diena. Rubrika. 
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. V.Musvydaitė. 
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. A.Progrebnojus. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
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.).

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
10:55 “Rimti reikalai 2” N-7. 

11:25 “Supermamos” 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 Puertorikiečiai 
Paryžiuje N14
00:10 “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 “Pragare” N-14
01:00 “X mutantai” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:20 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” (k) N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:50 “Stoties policija” N-7. 
15:50 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Nindzė žudikas N14. 
22:55 Atminimo diena (k) 
N14. 
01:00 “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”
10:00 “Didelės svajonės, 
mažos erdvės” (k) 
11:15 “Akloji” (k) 

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 
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 Džekas ir Džilė N-7
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:25 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (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 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 2 Gėrio ir blogio 
kova (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 Vytautas Landsbergis 
– laisvės keliu. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Prikąskite liežuvį 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Milžiniški nacių stati-
niai. Atlanto pylimas 
20:10 Mano tėviškė. Tadas 
Ivanauskas ir Adomas 
Hrebnickis.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Amžinai kartu. 
22:55 Dainuoju Lietuvą.
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 “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 “Farai”. N-7
22:05 “Naša Raša” N-14
23:00 “Tūnąs tamsoje” S
01:05 “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“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Lietuvos politikos 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 „Pone prezidente “ 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
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.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 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.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
10:55 “Rimti reikalai 2” N-7. 
11:25 “Supermamos” 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 Nurašytieji N14. 
00:20 “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 geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Išbadėjusių žaidynės” 
N-14
23:35 “Rezidentas” N-14
00:35 “X mutantai” N-14

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Prieglobstis N14. 
23:10 Nindzė žudikas (k) N14. 
01:00 “Detektyvų istorijos” 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” 
18:45 “Mokytojas” N-7
19:45 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Vienuolyno paslaptis N14
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:25 “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? 2 Prikąskite liežuvį (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija. Laivininkystė Nemunu 
tarpukaryje. (kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Milžiniški nacių statiniai. 
Atlanto pylimas (kart.).
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį.
15:50 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Pietūs virš debesų 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Septintasis dešimtmetis. 
Televizijos aukso amžius 
20:10 Mano tėviškė. Sofija ir 
Marija Ivanauskaitės.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Medičiai, Florencijos 
valdovai N-7
23:20 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. 2 d. (kart.).
00:10 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 “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 “Naša Raša” N-14

21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “Manchester City 
FC” – “Atalanta BC”.
23:55 “Tironas” N-14
01:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 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.
18.57 Rubrika “Renovacija iš 
arčiau”.
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. 
J.Nainys.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 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. (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.).

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

11:25 “Supermamos” 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 Sukrėtimas N-7. 
00:55 “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 geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Paliktieji” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:20 “Rezidentas” N-14

06:30 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:25 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Žemės branduolys N-7. 
23:45 Prieglobstis (k) N14. 
01:45 “Detektyvų istorijos” 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” 
14:10 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:35 “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” 
18:45 “Mokytojas” N-7
19:45 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtys Landuose N14
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:25 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 2015. 
Koncertuoja grupė „Biplan“. 
(kart.).
06:50 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
(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 Smalsumo genas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 2 Pietūs virš debesų 
(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. 
Televizijos aukso amžius (kart.).
15:40 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 

ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Premjera. 44 katės 
16:45 Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? 2 Valstijų pasidi-
džiavimas 
17:10 Keistuolė 3 
18:00 Kultūros diena.
18:25 Sporto galia. Atviro van-
dens plaukimo varžybos prie 
Australijos krantų 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – Dižono 
„JDA“. 
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Manresos „Baxi“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:30 Nacionalinė ekspedicija. 
00:20 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 “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 Europos taurės krepši-
nio rungtynės. Bursos “Tofas” 

– Vilniaus “Rytas”.
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “KRC Genk” – 
“Liverpool FC”.
23:55 “Tironas” N-14
01:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai” 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.
18.57 Rubrika “Verslo genas”.
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 „Pone prezidente“ 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo genas”.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J.Nainys. 
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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 Premjera. Bankas N-14
24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7.
10:55 “Rimti reikalai 2” N-7. 
11:25 “Supermamos” 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 Sveiki, aš Doris N14. 
00:20 “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. 
Užnugaris” N-14
23:45 “Rezidentas” N-14
00:45 “X mutantai” N-14

06:20 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:15 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:30 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:30 “Visa menanti” N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Pragaro pasiuntinys 
N14. 
22:55 Žemės branduolys (k) 
N-7. 
01:35 “Detektyvų istorijos” 
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” 

14:10 “Kas naujo, Skūbi-Dū?” 
14:35 “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 Policijos telefonas 110. 
Demokratija miršta tamsoje 
N14. 
22:55 “Imperatorė Ki” 
01:25 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visagino Country 2015. 
(kart.).
06:50 Šimtas. Įdomioji tarpu-
kario istorija. Laidų ciklas apie 
1919 metų įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
(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 Valstijų pasididžiavi-
mas (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 Pasaulio teisuoliai. 

(kart.).
14:45 Auto Moto. (kart.).
15:10 Kelias į namus. (kart.).
15:40 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
15:50 Premjera. Šervudo 
padauža Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Karnavalo linksmybės 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Aukso 
amžius. 1 d.
20:10 Dainuoju Lietuvą (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Sinatra. Viskas arba 
nieko 
23:30 Į sveikatą! (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 “Holograma karaliui” 
N-14
22:55 “Tironas” N-14
00:00 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
09.00 Visi savi. 
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 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai” 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. Rubrikos
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 #NeSpaudai. 
22.00 „Bruto ir Neto” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 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 Auksinis protas. 
22:55 Krydas: gimęs kovoti 
N-14
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).

06:00 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:55 “Rozenheimo policija” 
N-7. 

10:55 “Rimti reikalai 2” N-7. 
11:25 “Supermamos” 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 Pabėgimo planas 2 
N14. 
22:55 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai N14. 
00:45 Rokenrola 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 “Pokahonta” N-7
21:05 “Loganas” N-14
00:00 “Namas gatvės gale” S

06:25 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:20 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7.
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
20:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis N14. 
23:30 Pragaro pasiuntinys (k) 
N14. 
01:20 “Detektyvų istorijos” 
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. 
22:10 “Tabula Rasa” N14
23:20 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Atpildas N14. 
01:20 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. (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 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 2 Karnavalo linksmybės 
(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 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. 2 d. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Kino istorija. ukso am-
žius. 1 d. (kart.).
15:40 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Kaimynai piratai 
16:15 44 katės 

16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 
17:10 Keistuolė 3 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
20:20 Pirmą kartą.
20:23 Pirmą kartą.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Dar ne viskas baigta 
N-14. 
23:00 Klausimėlis. (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 Eurolygos rungtynės. 

Kauno “Žalgiris” – Vilerbano 
“ASVEL”.
00:20 “Holograma karaliui” 
N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato. 
“Lietuvos gelmių istorijos” 
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J.Nainys. 
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
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” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
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“ Tel 
Avivas. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:25 Rikas, Oskaras ir vai-
duokliai 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Keisčiausi pasaulyje 3. 
Gyvūnų šėlionės 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 3. Geriausi žmogaus 
draugai 
13:50 Džesika Flečer 9 N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Ištekėjusi už mafijos 
N-14
00:55 Krydas: gimęs kovoti 
N-14 (kart.).

06:40 “Tomo ir Džerio šou” (k) 
07:05 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū”
08:05 “Berniukas Blogiukas” 
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:10 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 

09:35 Dingęs Drakonas 
11:30 Denis - grėsmė visuo-
menei. Nuotykiai tęsiasi 
13:05 Girtas meistras 2 N-7. 
15:10 Miss XL N-7. 2
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Žvėrelių maištas N-7. 
21:20 Taip, mes juodi N14. 
23:10 Diktorius N14..
01:00 Pabėgimo planas 2 (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.) N-7
07:00 “Vėžliukai nindzės” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Virtuvės istorijos” 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Magiškoji nosis” N-7
13:55 “Armijoje” 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 “Katvės karalienė” N-7
23:40”Žudikės maniakės už-
rašai” N-14
01:25 “Baudžiamasis būrys” 
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 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas. Žagarė . 
10:05 Brydės. Istorinė-
publicistinė laida. 
10:40 “Kalnų šventovė. 
Išgyventi Alpėse” 
11:55 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:25 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:55 “Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos” 
14:00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
15:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Rytas - Šiauliai. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 
22:05 Įkaitas N-7. 
00:50 Košmaras Guobų ga-
tvėje N14. 
 

06:20 “Akloji” (k) 
06:50 “Pragaro katytė” 
07:50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
08:50 “Tėvas Motiejus” N-7
10:10 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Akloji” (k) 
13:10 “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
22:45 Trumano šou N-7. 
00:50 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Atpildas (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 Virsmas. 
13:40 Kaukai. 
13:52 Pono Nakties laisva-
dienis. 
13:55 Šviesa. 
14:03 OO. 
14:10 Grybų karas. 
14:20 Naktis Manhatane. 
Česlovas Gabalis ir instru-
mentinis ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“.
15:25 Klasikinė kontrabanda. 
Solistai Jeronimas Milius ir 
Ieva Prudnikovaitė-Pitrėnė. 
15:50 Šešėlių frontas. 

Lietuvos žvalgyba 1918–
1940. 
16:30 Mūšio laukas. 
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 Į dienos šviesą N-14
23:05 Lilo ir Innomine kon-
certas.
00:35 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 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 “Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima”. (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima” 
N-7
14:00 “Išlikimas” 
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” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Dingti per 60 sekun-
džių” N-7
00:20 “Aukščiausia pavara”. 
N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Kovos su bolše-
vikais“ . 
07.55 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų ver-
petuose. Lietuva XIX - XX a. 
pradžioje“ . 
08.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
10.30 „Pone prezidente” 
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. 
Pasienio apsauga 13 - 15 
amžiuje“ 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Progrebnojus. 
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 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I.Jakštytė. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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pastabos paraštėse

Juozas RATAUTAS

Panašu, kad necenzūrinė kal-
ba ne toks jau blogas reiškinys, 
kaip mums atrodo. Laiku ir 
vietoj pasakytas keiksmažodis 
užkerta kelią nesutarimams, 
diskusijoms, netgi nuomonių 
skirtumui. Nebent oponen-
tas randa riebesnį atsaką ... 
Na, kaip meras nesikeiks, 
jei Pajuodis nesupranta, jog 
negali duoti nurodymo vandenų 
vadovui priimti jį į direktoriaus 
pavaduotojo pareigas, kadan-
gi merą „sukals“. ir tik tada, 
kai nusikeikus buvo pažadėta, 
jog kovo 3 dieną, kai žmonės 
išrinksią Kęstutį meru, prašan-
tysis gausiąs norimas parei-
gas, tapo ramu. Logiška, jog 
piramidės principu ne mažiau 
riebūs keiksmažodžiai nusirito 

Apie keiksmažodžio galią
žemyn, derinant šio žmogaus 
priėmimo aplinkybes. Nuo vado 
neatsiliksi! Nieko sau praeitos 
kadencijos savivaldybėje ir jos 
įstaigose vyravusi subkultūra, 
kuri atsiskleidė nagrinėjant bau-
džiamąją bylą molėtų teisme.

iš liaudies folkloro žinom, 
jog keiktis pradėjo vežikai. Yra 
posakis: „keikiesi kaip veži-
kas“. Nusikeikei - ir net arkliui  
aišku, ko nori šeimininkas. 
Šią tradiciją tęsia pavežėjai. 
Neseniai matėm TV reportažą, 
kaip keikė ir koneveikė pavežė-
jas savo klientę, kai ši atsisakė 
išlipti gretimoje gatvėje, nors 
iki namų buvo belikę vos 30 
metrų - vairuotojas turėjo 
padaryti kelio lanką ir privežti 
ją prie pat namų durų. Kaip 
nesikeiksi!?

Vadovai mėgsta pakeliau-
ti, tad nieko nuostabaus, kad 
„graži“ rusiško folkloro tradi-
cija tęsiasi. Kas čia tokio?..

Nors esu auklėtas nevartoti 
necenzūrinių žodžių, pasitai-
ko atvejų, kai žiauriai norisi 
nusikeikti. Štai Valstiečiai 
ir žalieji sugalvojo nuversti 
Anykščių užtvanką. Neva visas 
Lietuvos upes reikia išlaisvinti 
nuo kliūčių, reikia padaryti 
laisvą kelią žuvims. Argumentai 
gal ir logiški, tik ar jų pa-

kanka? Kas atsitiko, kad taip 
parūpo žuvys? Puikiai žinau, 
kiek tuometiniams vadovams 
reikėjo pastangų ir ištvermės 
kad „pramuštų“ šį inžinierinį 
statinį ir sutvarkytų kairiojo 
Šventosios upės kranto šlai-
tą. Didžiuojamės ir svečiams 
rodom. Užtvanka, kavinė (kartu 
su aplinkine infrastruktūra ir 
Antano Vienuolio - Žukausko 
paminklu) yra tarsi Anykščių 
vizitinė kortelė- šis vaizdas 
dedamas į bukletukus, filmukus 
ir suvenyrus, skirtus turis-
tams bei miesto svečiams. Tad 
sumanymą sunaikinti užtvanką 
pavadinčiau nemotyvuotu ar 
net ekstremistiniu.

Kodėl gamtos mylėtojams 
nekliūna dešinio upės kranto 
draskymas, kodėl jie toleruo-
ja gamtos niokojimą „Velnio 
akmens“ festivalio metu, kai 
didžiulė miesto teritorija būna 
nusiaubta, upė užtverta, o 
paukšteliai į lizdus grįžta tik po 
dviejų savaičių?.. Žalieji nori 
gerovės žuvims, tik, pasikeitus 
politinei konjunktūrai, ar nepa-
sirodys, kad  mieste kregždžių 
mažoka, o rožės ne tokio atspal-
vio...

Pasikoneveikti norisi ir su 
tais, kurie sugalvojo siųsti 
buldozerį į senąsias Anykščių 

kapines, norėdami šią teritoriją 
paversti poilsio ir pramogų 
parku. ,,Tipo“ - kapinių čia 
nėra! Prieš keletą metų šalia 
,,Sodros“ norėjau įrengti kli-
entams automobilių stovėjimo 
aikštelę. Pasirodo - čia prieš 
šimtą metų buvo laidojami žmo-
nės. Seniai pamirštos, bet  kapi-
nės. Paveldosaugos specialistai 
bei archeologai  paaiškino, 
jog reikės teritoriją išžvalgyti, 
perkasti ir, radus žmonių kaulų, 
juos perlaidoti. Šalia Anykščių 
koplyčios esančiose kapinėse 
visai neseniai palaidoti šimtai 
žmonių, yra gyvų anykštėnų, 
kurie turi čia amžinybėn atgu-
lusių artimųjų. Kaip galima čia 
rausti žemes ir senųjų kapinių 
teritoriją susieti su tokia pa-
skirtimi, kuri toli nuo pagarbos 
mirusiesiems? Gerai prisime-
nam atvejį, kai vienoje Vilniaus 
statybviečių buvo rasti, kaip 
manoma, prieš kelis šimtme-
čius palaidotų žydų kaulai. iš 
izraelio sugužėję specialistai ir 
ekstrasensai su virgulėm tyrinė-
jo savo tolimų protėvių palaikų 
liekanas... Tauta stipri, jei ji 
gerbia protėvių atminimą.

man labai trūksta mūsų Gar-
bės piliečių viešosios nuomonės 
šiais ir kitais mūsų gyvenimo 
klausimais. Kodėl jie nekvie-

čiami, kai formuojama Anykš-
čių rajono vizija ar nustatomi 
valdžios veiklos prioritetai? 
Gerai matom, jog ne visada 
ir ne visais atvejais anykštėnų 
interesai valdžios tarnams buvo 
šventi. Garbingų, iškilių žmonių 
balsas labiau girdimas ir ma-
žiau ignoruojamas. Rašytojui 
Rimantui Vanagui prabilus apie 
problemas, statant pėsčiųjų ir 
dviračių taką dešiniajame upės 
krante, suaktyvėjo diskusija. 
O kur mes buvom, kai vyko 
projekto svarstymas? Kasdien 
važinėju dviračiu ir pastebiu, 
jog takų Anykščiuose pakanka. 
Nuvažiuoji iki Niūronių, grįžti 
atgal, tada iki Puntuko ir atgal 
– susidaro per 20 kilometrų. 
maža - suk antrą ratą! Tai jei 
Šventosios pakrantės gyventojai 
protestuoja, dviračių ir pėsčiųjų 
takų pakanka, o projektas imlus 
lėšoms, tai kokia prasmė staty-
ti? man daug gražiau Šventoji 
ir jos apylinkės atrodo tose 
vietose, kur jos nepaliestos. Ar 
ne geriau tą milijoną panaudoti 
gatvėms ir šaligatviams sure-
montuoti - Anykščių mieste dar 
yra žvyrkelių! Visai neblogai 
būtų, jei rajono valdžia, gal ne 
rusiškai, bet dažniau pasikeiks-
notų dėl mūsų interesų, rupūs 
miltai!

Televizijos bokštas nerimą kelia net 
buvusiems televizininkams

(Atkelta iš 1 psl.)

Įkaitais liko buvusių 
darbuotojų palikuonys

Viešintų televizijos bokšto teritori-
ja aptverta tvora, ant vartų kabo spy-
na. Nuolatinių darbuotojų ,,Viešintų 

televizijoje“ nebėra likę. Prie bokšto 
veda Televizijos gatvė, o arčiausiai 
jo - penki aštuonbučiai namai. Šie 
daugiabučiai pastatyti televizijos dar-
buotojams. Pasak laikinosios Viešin-
tų seniūnės Eglės Sabaliauskienės, 
didžioji dalis buvusių televizininkų 
butų yra apgyvendinti, taigi, beveik 

po pačia antena gyvena dešimtys 
žmonių. 

,,Viešintų siųstuvas yra galin-
giausias Lietuvoje. Iki Uralo bangas 
perduoda. Kodėl tokie bokštai sta-
tomi gyvenvietėje, o ne laukuose?“ 
- retoriškai klausė V.M.Zaikauskas. 
,,Žmonės blogai miega, tos bangos 
kenkia sveikatai“, - kalbėjo Viešintų 
bendruomenės pirmininkas. 

Jis dėstė, kad po to, kai bendruome-
nės kreipėsi į Visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyrių, o šis nustatė, 
kad elektromagnetinė spinduliuotė 
viršija higienos normas, bokšto val-
dytojai ėmėsi atsakomųjų veiksmų - 
inicijavo higienos normų keitimą.

Skyrė 35 eurų baudą

Visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyriaus vedėja Danguolė 
Sudeikienė ,,Anykštai“ sakė, jog jos 
įstaiga, gavusi viešintiškių skundą, 
patikrino elektromagnetinę spindu-
liuotę Viešintose, Televizijos gatvėje, 
ir nustačiusi, kad spinduliuotė viršija 
higienos normas, AB ,,Lietuvos radi-
jo ir televizijos centras“ skyrė pusės 
minimalios baudos dydžio baudą - 35 
eurus. Tačiau AB ,,Lietuvos radijo ir 
televizijos centras“ nusprendė nemo-
kėti šios juokingos sumos ir kreipėsi 
į teismą dėl nuobaudos panaikini-
mo. Skundą nagrinėti buvo pavesta 
Utenos apylinkės teismo Anykščių 
rūmams. Teismas konstatavo, kad 
bauda AB ,,Lietuvos radijo ir televizi-
jos centras“ skirta teisėtai. Tiesa, teis-
mo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, o 
pareiškėjas Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmų sprendimą gali skųsti 
aukštesnės instancijos teismui.

Įtarimų kelia tyrimų metodika

Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro Utenos departamen-
to direktorė Birutė Sapkauskienė 
,,Anykštai“ sakė, kad elektroma-
gnetinės spinduliuotės tyrimus Vie-
šintose atliko akredituotos naciona-
linės laboratorijos specialistai. AB 
,,Lietuvos radijo ir televizijos cen-
tras“ sumokėjo jiems skirtą 35 eurų 
baudą, tačiau bylinėjasi dėl tyrimo 
metodikos, nes tik dalis parametrų 
yra nustatomi, o kita dalis yra išskai-
čiuojama. 

,,Šalia Viešintų bokšto gyvena 
nemažai buvusių darbuotojų, kurie 
supranta, ką reiškia ta spinduliuo-
tė. Viena vertus, tai yra gerai, nes 
žmonės neprigalvoja kažkokių mis-
tinių grėsmių“, - ,,Anykštai“ aiškino 
B.Sapkauskienė. Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro Utenos 
departamento direktorė dėstė, kad 
viešintiškiams didesnį nerimą kelia 
ne dabartinė situacija, o tai, kas bus 
ateityje: kokio galingumo siųstuvai 
bus pastatyti, kai bus pakeistos hi-
gienos normos. O jos, tikrai tikėtina, 
kad bus pakeistos. 

Įsikišo ir Užsienio reikalų 
ministerija

Viešintų bendruomenės atsto-
vai, prašydami pagalbos, kreipėsi 
ir į Seimo narį, ,,valstietį“ Antaną 
Baurą. Pastarasis parašė raštą Svei-
katos apsaugos ministrui Aurelijui 
Verygai, kuriuo prašė neužmiršti, 
kad šalia Viešintų televizijos bokšto 
gyvena žmonės. Tačiau kalbėdamas 
su ,,Anykšta“ A.Baura neslėpė, kad 
greičiausiai higienos normos bus 
sušvelnintos, nes Lietuvoje jos vie-
nos griežčiausių Europoje. Pasak 
A.Bauros, Viešintų bokštas svarbus 
ir dėl užsienio politikos: per jį re-
transliuojamas radijas užsienio šalių 
gyventojams bei užtikrinamas 5G 
interneto ryšys. 

Higienos normų keitimui sudaryta 
komisija iš įvairių sričių specialistų 
ir  ministerijų atstovų. Šioje komisi-

joje dirba ir Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Utenos depar-
tamento direktorė B.Sapkauskienė. 
Pasak jos, greičiausiai higienos 
normos bus išplėstos, taigi viešin-
tiškių nuogąstavimai turi pagrindą. 
B.Sapkauskienė taip pat kalbėjo 
apie Užsienio reikalų ministerijos 
raginimus sudaryti tinkamas sąlygas 
retransliuotojams. 

Tiesa, visuomenės sveikatos spe-
cialistė tikino, kad viešintiškiams 
nereikėtų baimintis, mat didesnę 
grėsmę žmonių sveikatai keliantys 
mobilieji telefonai nei televizijos 
bokštas. ,,Kad retransliacijos bokštų 
skleidžiama spinduliuotė kelia grės-
mę žmonių sveikatai, neturime jo-
kios pagrįstos informacijos“, - dėstė 
V.Sapkauskienė. Tačiau akivaizdu ir 
tai, kad pagrįstos informacijos, jog ši 
spinduliuotė nėra kenksminga, taip 
pat nėra...

Klausimus apie Viešintų televizi-
jos bokštą išiuntėme ir AB,,Lietuvos 
radijo ir televizijos centras“ atstovui. 
Retransliuotojų klausėme ir apie 
galimybes bokštą pastatyti kur nors 
laukuose, o ne prie gyvenamųjų 
namų. Atsakymo iki penktadienio 
nesulaukėme. 

Visuomenės sveikatos cen-
tro Anykščių skyriaus ve-
dėja Danguolė Sudeikienė 
,,Anykštai“ sakė, jog jos įs-
taiga AB ,,Lietuvos radijo ir 
televizijos centras“ skyrė 35 
eurų baudą.

Nuotr. iš asmeninio albumo.

Šalia Viešintų televizijos bokšto - penki aštuonbučiai, kurių 
gyventojai labiausiai sunerimę dėl bokšto skleidžiamos spin-
duliuotės. 

Seimo narys Antanas Baura kreipėsi į Sveikatos apsaugos mi-
nistrą Aurelijų Verygą prašydamas pagalbos viešintiškiams, ta-
čiau, regis, neturi daug vilčių, kad jos sulauks.  
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Viešieji pirkimai - kaip užkirsti kelią korupcijai?
Jei nors kartą lankėtės viešųjų pirkimų portale, tai tikriausiai 

teko matyti kokios ligoninės ar poliklinikos skelbimą apie pirki-
mą. Sveikatos priežiūros įstaigos tokiu būdu perka medikamen-
tus, maisto produktus, statybines medžiagas, vienkartines medici-
nines priemones, medicinos įrangą.  

Kaip atpažinti viešųjų 
pirkimų pažeidimą?

Tačiau net ir ten, kur viskas 
reguliuojama įstatymais, o tvar-
ka griežtai prižiūrima kontro-
liuojančių institucijų, pasitaiko 
korupcijos atvejų. Tai teigia 
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) 
direktoriaus pavaduotoja Sonata 
Vaitukaitytė, atskleisdama, kada 
medicinos įstaigų viešieji pirki-
mai kelia nepasitikėjimą. 

„Ekspertams įtarimų kyla 
įvairiais atvejais. Vienas jų, kai 
matomas dažnas poreikis įsigy-
ti brangios medicininės įrangos. 
Tada kyla klausimas, ar tikrai 
ligoninei ar poliklinikai reikia 
tokios brangios įrangos? Ar įsi-
gyta įranga vėliau išnaudojama 
visu pajėgumu? Matome įvairių 

pavojaus signalų įspėjančių, kad 
valstybės lėšos gali būti panau-
dojamos neefektyviai“, – pasa-
koja S. Vaitukaitytė. 

Pašnekovė pastebi, kad svei-
katos priežiūros sektoriuje daž-
nai vyksta vadinamieji vieno 
tiekėjo pirkimai. „Dėl šios prie-
žasties šis sektorius yra vienas 
rizikingiausių. Štai, pavyzdžiui, 
medicininių analizatorių ir rea-
gentų pirkimai, kai uždaro kodo 
analizatoriams tinka tik tam tikri 
reagentai, kuriuos galima įsigy-
ti tik iš vieno pardavėjo, todėl 
techninė specifikacija suformu-
luojama konkretiems reagentams 
arba patiems analizatoriams. Jų 
specifikacijos reikalavimai įvar-
dijami tokie, kad kitas tiekėjas 
praktiškai neturi galimybės lai-

mėti konkursą“, – tikina VPT 
atstovė.

Be to, matoma ir nauja korup-
cijos apraiškų tendencija ¬– tech-
ninėje specifikacijoje pateikiami 
konkurenciją ribojantys reikala-
vimai dabar perkeliami į ekono-
minio naudingumo reikalavimus. 
Teoriškai tokiame pirkime gali 
dalyvauti visi, tačiau pagal kelia-
mus kriterijus pardavėjas gaus 0 
balų. Laimės tas, kuris iš anks-
čiau buvo įgijęs pranašumą ir 
gaus daug daugiau balų. 

Kaip sumažinti nesąžiningą 
konkurenciją?

Esant ne vienam įstatymo pa-
žeidimo atvejui reikia imtis ati-
tinkamų veiksmų. Pasak S. Vai-
tukaitytės, tarnyba esą svarsčiusi 
apie nesąžiningo elgesio mažini-
mo būdus. Vienas jų – šabloninės 
techninės specifikacijos, į kurias 
reikėtų įrašyti tik specifinius 
reikalavimus. Tai ne tik padėtų 
užtikrinti skaidrumą viešiesiems 
pirkimams, bet ir taptų pagalba 
organizacijoms, neturinčioms 
pakankamai žinių parengti ko-
kybiškas ir konkurenciją užtikri-
nančias specifikacijas. 

Taip pat, ne kartą esame įsi-
tikinę, kad visuomenės balsas 
gali būti pranašesnis už bet kokį 
ginklą. Lygiai taip pat ir kovoje 
su korupcija. Siekiant didesnio 

viešųjų pirkimų skaidrumo, la-
bai svarbus tampa viešuosiuose 
pirkimuose dalyvaujančių verslo 
atstovų įsikišimas – pranešimai 
apie galimus korupcijos atvejus. 
Anot. S. Vaitukaitytės, nors pra-
nešimų  apie pažeidimus nagri-
nėjimas užsitęsia, tačiau tai yra 
vienas efektyviausių būdų išsi-
aiškinti apie korupcijos ir nesąži-
ningos konkurencijos atvejus bei 
užkirsti jiems kelią.

Gydymo įstaigos siekia 
skaidrumo

Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninė, kaip ir daugelis kitų 
Lietuvoje veikiančių gydymo įs-
taigų, viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauja dažnai, nes norint įsi-
gyti tam tikrą prekę ar paslaugą 
tai turi būti daroma viešųjų pir-
kimų būdu. 

Pasak Anykščių rajono ligo-
ninės viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkės Almos Pilkauskai-
tės, komisija viešuosius pirkimus 
vykdo nuo vieno iki trijų kartų 
per mėnesį. Daug pirkimų vyk-
doma per CPO (Centrinę perkan-
čiąją organizaciją) ir  per CVP IS 
(Centrinę viešųjų pirkimų infor-
macinę sistemą). 

„Perkamos įvairios prekės ir 
paslaugos, pavyzdžiui, maisto 
produktai, vienkartinės medici-
nos ir slaugos priemonės, dezin-

fekcinės medžiagos, skalbimo  
paslaugos ir kita. Žinoma, pir-
kimai vykdomi pagal patvirtintą 
planą, kuriame yra nurodyti – 
pirkimo objektas, būdas, pirki-
mo vykdytojai ir iniciatoriai“, 
– teigia pašnekovė. 

Nors viešieji pirkimai prižiū-
rimi atitinkamų tarnybų, rizika 
pasireikšti korupcijai vis dar re-
ali. Todėl rizikai pašalinti, pasak 
Almos Pilkauskaitės, pirkimai 
turi būti vieši ir atviri, o pirki-
muose dalyvaujantys asmenys, 
neturi būti susiję su pasiūlymus 
pateikiančiais subjektais.  

„Ligoninėje pirkimai vykdomi 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymu ir kitais teisės aktais 
reglamentuojančiais viešuosius 
pirkimus, bei patvirtintu ligo-
ninės viešųjų pirkimų organi-
zavimo ir vidaus kontrolės tvar-
kos aprašu bei komisijos darbo 
reglamentu“, – teigia ligoninės 
viešųjų pirkimų komisijos pir-
mininkė Alma Pilkauskaitė.

Informacija parengta bendra-
darbiaujant su LR sveikatos ap-
saugos ministerija, kuri įgyven-
dina Europos socialinio fondo ir 
Lietuvos Respublikos valstybės lė-
šomis finansuojamą projektą „Ko-
rupcijos prevencijos didinimas 
sveikatos apsaugos sektoriuje“.

Užsak. Nr. 1096

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Sonata 
Vaitukaitytė.

Rekonstruojama Kurklių sinagoga Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pradėta rekonstruoti Kurklių sinagoga. Darbus atlieka UAB ,,Rokiškio apdaila“, projekto užsa-
kovas VĮ ,,Lietuvos pamininklai“. Sinagogos pastatas jau nuo 1993 metų yra Lietuvos žydų ben-
druomenės nuosavybė, tačiau, pasak Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerijos Utenos skyriaus vedėjo Arūno Giraičio, pastatas rekonstruojamas valstybės 
lėšomis.

A.Giraitis ,,Anykštai“ sakė, 
jog Kurklių sinagoga yra viena iš 
vertingiausių medinių sinagogų 
Lietuvoje. Panašus pastatas yra 
ir Molėtų rajone, Alantoje. Šiuo 
metu vyskta ir Alantos sinagogos 
rekonstrukcija.

Kurklių sinagogos rekonstrukci-
ją numatoma baigti iki 2022 metų 
pabaigos. Šiuo metu darbininkai 
keičia sutrūnijusius rąstus. 

Kurklių sinagoga pastatyta 1936 
metais pagal Povilo Jurėno projek-

tą. Taigi, pagal tiesioginę paskirtį 
ji buvo naudota vos penketą metų. 
XIX amžiaus pabaigoje Kurkliuo-
se gyveno 257 žydai, 1923 metų 
surašymo duomenimis - 181. Per 
karą Kurklių žydai buvo sunaikin-
ti. Poakaryje sinagoga perduota 
kolūkiui ir paversta sanduliu.

Pasak A.Giraičio, baigus pastato 
rekonstrukciją, sinagogą eksploa-
tuos Lietuvos žydų bendruomenė. 
Sinagoga, ko gero, taps muzieju-
mi.    

1936 metais pastatyta Kurklių sinagoga yra viena vertingiausių medinių sinagogų Lietuvoje. Tarybiniais metais sinagoga buvo paversta kolūkio sandėliu, to-
dėl pastato interjeras buvo visiškai suniokotas.

Autoriaus nuotr.
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spektras

(Atkelta iš 1 psl.)

Toks buvo mielas ir visiems 
pažįstamas

Jeigu jauną bibliotekos dar-
buotoją dar ne visi vyresnės 
kartos svėdasiškiai pažįsta, tai 
jos senelį, šviesios atminties 
Vincą Čepėną kuo puikiausiai 
prisimena. Tais laikais, kai apie 
mobiliuosius telefonus, kom-
piuterius, internetą, socialinius 
tinklus bei kitas elektronikos 
gudrybes  galėjai tik pasvajoti, 
šis žmogus buvo visiems be galo 
reikalingas. Vincas darbavosi 
ryšių sistemoje, tvarkė Svėdasų 
krašte esančias telefono linijas, 
remontuodavo gedimus, gyven-
tojų būstuose, įstaigose, orga-
nizacijose įvesdavo telefonus ir 
atlikdavo kitus ryšininkams bū-
dingus darbus. Žodžiu, buvo la-
bai svarbi ir reikalinga persona, 
nes be telefono niekas jau ir ne-
įsivaizduodavo savo gyvenimo, 
buities, kasdienybės. Iš pagarbos 
tokį paprastą, kuklų, draugišką, 
visuomet linksmą žmogų dauge-
lis vadindavo tiesiog mažybiniu 
vardu - Vincukas...

To Vincuko sūnaus Juozo du-
kra  Inga Kilienė, buvusi Če-
pėnaitė, puikiausiai prisimena 
savo vaikystę, kai vasaras leis-
davo Svėdasų pakraštyje, netoli 
gražuolio Alaušo ežero, savo 
senelio sodyboje.  Senelis at-
važiuodavo į Kauno rajoną, į 
Ringaudus, ir ją su broliu atos-
togoms išsiveždavo į Svėdasus. 
Su Vincuku kelionės maršrutiniu 
autobusu būdavo labai smagios : 
jis sugebėdavo per trumpą laiką 
su keleiviais ir susipažinti, ir su-
sidraugauti, visus pašnekindavo, 
apdalydavo saldainiais, visokių 
istorijų pripasakodavo...

Jis dalyvavo Antrajame pa-
sauliniame kare, buvo sužeistas. 
Kaip karo invalidas, važiuoda-
mas autobusu  galėjo pasinaudo-
ti teise turėti palydovą. Tai anū-
kei juokaudamas vis sakydavo, 
kad jis vienas negalįs važiuoti, 
būtinai reikalingas palydovas. 
Todėl Inga turinti važiuoti kartu 

ir lydėti jį iki Svėdasų... Taip ir 
lydėdavo: važiuodavo kartu, va-
sarodavo, atostogaudavo  savo 
tėvelio Tėviškėje. Niekuomet 
nepamirš tų šviesių ir gražių vai-
kystės prisiminimų...

Svajojo būti gydytoja
Ingai visą laiką patiko moky-

tis. Noreikiškių vidurinę moky-
klą Kauno rajone (dabar Ugnės 
Karvelis gimnazija) ji baigė su 
pagyrimu. Dar tebesimokant 
vidurinėje, teko padirbėti...au-
kle. Taip jau likimas susiklostė, 
kad anksti mirė tėvelis, o moti-
nai vienai išlaikyti šeimą buvo 
per sunku. Tai ji skatino vaikus 
būti savarankiškus, kad ir patys 
gebėtų užsidirbti pragyvenimui. 
Baigdama vidurinę, ji puoselė-
jo svajonę studijuoti mediciną, 
būti gydytoja. Apie tą merginos 
svajonę žinojo ir mokytojai, ir 
klasės draugai. Kai kas dar ir da-
bar tikriausiai tebegalvoja, kad 
Inga Čepėnaitė tikrai pasirinko 
gydytojos profesiją. Bet likimas 
ir čia „pakišo koją“. Kai motina 
susirgo nepagydoma liga, Ingai 
dažnai teko ją lankyti ligoninėje, 
iš arčiau pamatyti sunkų medikų 
darbą,  ligonių kančias, gydytojų 
bejėgiškumą kovojant su mirti-
nomis ligomis. Tokie vaizdai ją 
atbaidė. O kai motina iškeliavo 
Amžinybėn, medicinos studijos 
jos jau visiškai nebeviliojo. Nu-
sprendė stoti „bet kur“. Kauno 
technologijos universitete mer-
ginai pasiūlė studijuoti visiškai 
naują specialybę – žiniasklaidos 
inžineriją. Neapsiriko pasirin-
kusi šią specialybę, kuri aprė-
pia daugybę sričių: spaudos ir 
leidybos technologijas, spaudos 
gaminių rinkodarą ir reklamą, 
leidinių dizainą, kompiuterinės 
vizualizacijos priemones ir t.t. 
Studijuodama pradėjo savano-
riauti vienoje reklamos agen-
tūroje, nes nenorėjo vien tiktai 
„sausų mokslų“, siekė įgyti ir 
daugiau praktinių žinių. Sumani 
savanorė greitai buvo toje agen-
tūroje įdarbinta. Beje, kaip ir vi-
durinę mokyklą, taip ir universi-

tetą Inga baigė su pagyrimu...

Pasirinko Svėdasus
Sukūrus šeimą su iš Panevėžio 

krašto kilusiu Arvydu Kiliumi, 
reikėjo pasirinkti, kur visam 
laikui įsikurti, su kokia vietove 
susieti savo ir savo vaikų gyve-
nimus. Inga ir Arvydas turėjo 
pasirinkimui net kelis variantus. 
Bet nusprendė apsigyventi Svė-
dasuose – Ingos vaikystės mies-
telyje, kur tokia graži gamta, kur 
taip tylu, ramu. Taip pamažėle, 
pamažiukais ir įsikūrė šimtme-
čio sulaukusiame senelio Vinco 
Čepėno name, paveldėjo netoli 
Alaušo ežero žemės sklypą ir 
pradėjo kurti savo gyvenimą.

Svėdasuose  Kiliai gyvena nuo 
2011-ųjų. Pašnekovė prisimena 
nelengvą naujakurių gyvenimo 
pradžią. Beveik nieko nepažino, 
niekas su pyragais jaunos šei-
mos nelaukė ir lengvo gyvenimo 
nežadėjo. Kiti gal būtų pasukę 
lengviausiu keliu: nieko nevei-
kę, aimanavę, dejavę ir ieškoję 
iš valstybės pašalpų. Arba į už-
sienius patraukę didesnio uždar-
bio ieškoti, kaip dauguma daro. 
„Esame paprasti žmonės, kilę iš 
paprastų šeimų. Todėl stengėmės 
viską susikurti savo rankomis. 
Mylime savo kraštą ir apie gy-
venimą, darbą užsienyje negal-
vojome,“– „Anykštai“ pasakojo 
pašnekovė.

Ji su šypsena prisiminė, kaip 
iš pradžių net penketą metų ver-
tėsi gyvulininkyste: laikė karvę, 
telyčią, vienu metu net keletą 
karvių augino. Arvydas rūpinasi, 
kad karvės būtų sočios, išglosto 
jas, pakalbina, pamelžia. O ji su 
kūdikiu ant rankų iš to pieno daro 
varškę, jogurtus. Atvažiavę sve-
čiai mielai tų naminių produktų 
ragauja, giria. Bet kiek vargelio 
reikia įdėti, norint tuos pieno 
produktus pagaminti. Visą laiką 
prie gyvulių esi pririštas, niekur 
neišvažiuosi ilgesniam laikui, 
nepasakysi karvei, kad tu pa-
lauk, kai grįšime tai pašersime ir 
pamelšime. Po kurio laiko gyvu-
lėlių atsisakė. Bet kita jų šeimos 

idėja įgyvendinama sėkmingai. 
Savo sodyboje  jie siūlo ramų 
poilsį atvykstančioms šeimoms. 
„Nesame konkurentai kitoms 
kaimo turizmo sodyboms, neor-
ganizuojame triukšmingų balių, 
švenčių, neteikiame maitinimo 
paslaugų. Pas mus ramiai, tyliai 
gali pailsėti 4-5 šeimos. O tokio 
ramaus poilsio daug kam tikrai 
reikia,– pasakoja Inga. 

Todėl  jų sodyba „Pas dram-
bliuką“ netoli Alaušo ežero sve-
tingai atveria duris ieškantiems 
ramybės, jaukumo. Tiesa, anks-
čiau jų kaimo turizmo sodyba 
vadinosi „Žalvytė“. Pasak Ingos, 
taip sodybą pavadino savo mo-
tinos vardu, jos garbei. Motina 
buvo kilusi iš Dzūkijos ir turėjo 
tokį neįprastą vardą. Tačiau kai 
pageidaujantys apsilankyti jų so-
dyboje skambindavo telefonais 
ir vis teiraudavosi, ar tai „Žal-
vytė“, ar pataikė į „Žalvytę“, 
kažkaip pasidarydavo ir liūdna, 
ir nemalonu, kai nuolatos mini-
mas mirusios motinos vardas. 
Taip ir buvo pakeistas sodybos 
pavadinimas. Bet šeimininkų 
svetingumas, rūpestingumas dėl 
to nepasikeitė...

„Didmiestyje gyventi 
nenorėtume...“

Inga Kilienė prisipažįsta, kad 
jų šeima Svėdasuose apsiprato, 
įleido savo šaknis. „Kur nors di-
dmiestyje gyventi nenorėtume. 
Kai kur nors ilgesniam ar trum-
pesniam laikui išvažiuoji, tuoj 
pat traukia namo. Turime drau-
gų, kurie išvažiavę į užsienio 
šalis ir nejaučia nostalgijos Lie-
tuvai. O mes mylime savo kraštą 
ir džiaugiamės čia gyvendami.“ 
Ant Arvydo pečių visas šeimos 
verslas, visi kasdieniniai rūpes-
čiai. Jam dar patikėtos ir visuo-
meninės Svėdasų bendruomenės 
pirmininko pareigos. Inga džiau-
giasi, kad pasisekė įsidarbinti 
bibliotekoje. Visada traukė toks 
darbas. Galima sakyti, kad da-
bar ji dirba irgi pagal pasirinktą 
žiniasklaidos inžinerijos speci-
alybę. Tiktai ne pati dalyvauja 
knygų, periodinių spaudos leidi-
nių gamybiniuose-leidybiniuose 
procesuose, bet  tuos leidinius 
išduoda skaitytojams, organi-
zuoja jų pristatymus, supažindi-
na su leidyklų naujienomis. Kai 
prireikia bibliotekai, kultūros 
namams ar bendruomenei me-
niškų skelbimų, reklaminių pla-
katų, čia Inga nepakeičiama: ji ir 
dizainerė,  ir maketuotoja, ir  vi-
zualizacijos priemonių diegimo 
specialistė...

Kilių šeimos jauniausia atža-
la - sūnus Aras - dar tebelanko 
vaikų darželį Svėdasuose. Jam 
kol kas pakanka ir žaidimų namų  
kieme, ir ramios aplinkos. O štai 
antrokei Mėtai reikia veiksmo, 
ji nenustygsta vietoje. Todėl 
lanko Anykščių muzikos moky-
klos pamokas, spėja ir į Dailės 
mokyklą, dar dainuoja chore, o 
Anykščių kultūros centre lanko 
baleto studiją. 

Ingos tėtis buvo muzikalus, 
brolis irgi buvo gabus - ir mu-
zikantas, ir eilėraščius rašė, ir 
gražiai piešė, o dėdė – dailinin-
kas. „Matyt, ir Mėta pasekė jų 
pėdomis, tiesiog trykšte trykšta 
per kraštus jos talentas“,– šypso-
si laiminga mama, apkabindama 
dukrą, atėjusią į biblioteką. 

Savo vaikystės pėdsakais sugrįžusi į Svėdasus Inga su šeima čia jaučiasi laiminga ir esanti savo 
vietoje.          

Autoriaus nuotr. 

Vaikystės pėdsakai atvedė į Svėdasus
Streikas. Viena didžiausių šaly-

je mokytojų profsąjungų inicijuoja 
streiką dėl Vyriausybės planuojamo 
finansavimo švietimui. „Taryba pri-
ėmė sprendimą (...) skelbti streiką“, 
– BNS penktadienį sakė Lietuvos 
švietimo ir mokslo profesinės sąjun-
gos pirmininkas Egidijus Milešinas. 
Pasak jo, bendruomenės teisininkai 
pradėjo rengti streikui reikalingus 
dokumentus, o mokytojai į darbą 
galėtų neišeiti antroje lapkričio pu-
sėje. Ši profsąjunga streikui rengiasi 
dėl Vyriausybės pateiktų 2020-ųjų 
asignavimų švietimui, svarstomų 
kartu su kitų metų valstybės biu-
džetu. Anot profsąjungos, Vyriau-
sybės atstovai šiemet pasirašytoje 
švietimo ir mokslo šakos kolektyvi-
nėje sutartyje įsipareigojo įvairioms 
priemonėms kitąmet papildomai 
skirti beveik 118 mln. eurų, tačiau 
biudžeto projekte papildomai nu-
matyti tik 55,5 mln. eurų. „Tai, kas 
yra pasiūlyta, yra pasityčiojimas“, – 
teigė E. Milešinas. 

Brexit. Jungtinės Karalystės 
premjeras Borisas Johnsonas ke-
tvirtadienį pareiškė esantis įsitiki-
nęs, kad jo šalies parlamentas pri-
tars Londono ir Briuselio pasiektam 
„Brexit“ susitarimui, nors svarbūs 
jo sąjungininkai sako jam prieš-
taraujantys. „Esu labai įsitikinęs, 
kad kai mano kolegos parlamente 
išnagrinės šį susitarimą, jie norės už 
jį balsuoti šeštadienį ir tolesnėmis 
dienomis“, – pareiškė B. Johnso-
nas.

Sulaikė. Kauno oro uoste ketvir-
tadienį pasieniečiai sulaikė trejus 
metus teisėsaugos ieškotą uteniškį, 
pranešė Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT). Oro uoste dirbę 
VSAT pareigūnai gavo žinių, kad iš 
Londono atskrendančiame lėktuve 
yra už šalies įstatymų pažeidimus 
grąžinamas asmuo. Nusileidus or-
laiviui pasieniečiai 30 metų Utenos 
gyventoją atsivedė į tarnybines pa-
talpas. Paaiškėjo, kad vyro už nusi-
kaltimo padarymą policija ieškojo 
nuo 2016 metų. Dėl kokio nusikal-
timo vyras ieškotas, tarnyba nein-
formuoja. Šiemet VSAT pareigūnai 
iš viso sulaikė daugiau nei 1,8 tūkst. 
asmenų, kurių už padarytus nusikal-
timus ar pažeidimus ieškojo įvairios 
Lietuvos ir užsienio valstybių tei-
sėsaugos institucijos. Daugiausiai 
įkliūna Lietuvos piliečiai.

Bauda. Lietuvos futbolo federa-
cijai skirta 10 tūkst. eurų bauda už 
sirgaliaus išbėgimą į aikštę rugsė-
jį vykusiose Europos čempionato 
atrankos rungtynėse Vilniuje su 
Portugalijos rinktine. Šią baudą 
ketvirtadienį skyrė Europos futbo-
lo federacijų asociacija (UEFA). 
„Sprendimą gavome tik vakar, yra 
galimybė šį sprendimą apskųsti, 
federacija dabar svarsto visus ga-
limus variantus. Aišku, kviesimės 
ir saugos tarnybą, kuri neatliko 
savo darbo, ir tą pažeidėją bei kal-
bėsimės dėl atlyginimo“, – BNS 
sakė federacijos atstovas spaudai 
Antanas Martusevičius. Incidentas 
įvyko antrame rungtynių kėlinyje, 
kai Portugalijos rinktinės kapitonas 
Cristiano Ronaldo po keitimo ren-
gėsi palikti aikštę. Rungtynes ste-
bėjęs vyras tuomet išbėgo į aikštę 
ir paprašė nusifotografuoti su fut-
bolo žvaigžde. Netrukus jį atstūmė 
apsaugos darbuotojai. Policija po 
incidento į aikštę įbėgusiam vyrui 
dėl nedidelio viešosios tvarkos pa-
žeidimo skyrė 30 eurų baudą.

-BNS
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įvairūs

siūlo darbą

D. Kazlauskas apie komediją „Psichai“: „Mano tikslas – 
sukurti nepamirštamą reginį“

Daugiau nei prieš pusmetį 
„Domino“ teatro scenoje star-
tavo išskirtinė komedija šoki-
ruojančiu pavadinimu „Psichai“, 
kurios režisierius – Dainius 
Kazlauskas. 

Su dideliu entuziazmu ėmęsis 
šio projekto, režisierius Dainius 
Kazlauskas įsitikinęs: „Nors spekta-
klio pavadinimas kiek šokiruojantis, 
tačiau jo turinys – daug spalvinges-
nis, tai skoningos ir linksmos pra-
mogos pavyzdys. Mano tikslas – ne 
šokiruoti, o sukurti tokį reginį, kad 
žiūrovas tiesiog pamirštų laiką ir 
mėgautųsi šia nepaprasta, kažin ar 
kur kitur matyta istorija ant scenos“. 

Spalvingą reginį Jums žada isto-
rija, prasidedanti psichoterapeuto 
priimamajame. Čia susitinka 6 paci-
entai. Iš pažiūros sveiki, bet elgiasi 
keistokai. Frederikas, pagyvenęs ir 
inteligentiškas vyras, nuolat neva-
lingai keikiasi. Taksistas Žanas vis-
ką skaičiuoja ir kaupia. Laborantė 

Blanka perdėtai 
saugosi mikrobų. 
D ievoba imingo j i 
Marija paniškai bijo 
ką nors užmiršti. 
Lora viską karto-
ja bent du kartus. 
Jaunasis Pjeras 
vengia tiesių linijų. 
Visi atėję tuo pačiu 
metu, jie kantriai lau-
kia gydytojo. Tačiau 
šis begėdiškai vėluoja, o pacientai 
nerimsta, pradeda pasakotis apie 
savo fobijas ir sindromus, juos net 
demonstruoti! Įtampa priimamaja-
me auga, o improvizuota grupinė 
terapija įgauna rimtą pagreitį... 
Kada gi pasirodys tas gydytojas?!

Režisieriaus nuomone, šis spek-
taklis – tai tarsi didelė dovana ak-
toriams, nes jų personažai – labai 
ryškūs, skirtingi, spalvingi. Juos 
kuria Lietuvos žiūrovams gerai pa-
žįstami ir talentingi aktoriai Edita 
Užaitė, Gytis Ivanauskas, Rokas 

Petrauskas, Andrius Povilauskas, 
Juozas Gaižauskas, Neringa 
Varnelytė, Gabrielė Malinauskaitė, 
Sandra Daukšaitė, Valda Bičkutė. 

Susitikime lapkričio 17 d. 17 val. 
Anykščių kultūros centre!

Bilietus galite įsigyti internetu 
www.dominoteatras.lt bei rengi-
nio vietoje.

Laukiame Jūsų teatre, kur dramos 
virsta nuotykiais!

Užsak.Nr. 1088

UAB „Jarimpekso statyba“ reika-
lingi plataus profilio statybininkai 
(apdailininkai, fasadų šiltintojai).

Tel. (8-616) 38795.

Uždaroji akcinė bendrovė - vilkiko 
(miškovežio) vairuotojui, turinčiam  
E kategoriją, darbas Lietuvoje, 
Latvijoje. Privalumas: darbo patir-
tis. 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 

Siūlo nuolatinį darbą
STATYBOS DARBŲ 

VADOVUI
Darbo pobūdis:

Inžinerinių tinklų, hidrotechninių 
statinių statyba, melioracijos darbai.

Išsamesnė informacija 
tel. (8-698) 87977 arba kreiptis 

adresu: Durpyno g. 2, Kavoliškio k., 
Rokiškio r.

Reikalingas 
suvirintojas 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411. 

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.

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

Tel. (8-620) 62129.

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.

Projektų rengimas. Iki gruo-
džio 31 d. renkamos paraiškos 
"Parama smulkiems ūkiams" iki 
15 000 Eur (galima pirkti naudo-
tą techniką). Iki lapkričio 29 d. 
Siūloma parama 50 000 Eur para-
mos pagal priemonę "Investicijos į 
žemės ūkio valdas". 

Tel. (8-673) 88712.

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

Tel. (8-682) 13728.

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.

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

Tel. (8-699) 18885. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-698) 30450.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-617) 00616.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų 
ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Vadovaudamasi Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2015 m. kovo 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-
109 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9–12 punktais, Anykščių rajono savivaldybė kviečia bendruomeninių ir nevyriausybinių 
organizacijas iki 2019 m. spalio 31 d. teikti kandidatus į 2020-2021 m. kadencijos Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba). 

NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti NVO palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendi-
nimą Anykščių rajono savivaldybėje.

NVO taryba nėra juridinis asmuo. NVO tarybos nariams už dalyvavimą NVO tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. 
NVO taryba sudaroma iš 12 narių:
- 8 Savivaldybėje veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų ar jų filialų, vienijančių Anykščių rajono gyventojus;
- 2 narių iš Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės įstaigų;
- 2 narių iš Savivaldybės administracijos.
Viena bendruomeninė ar nevyriausybinė socialinės, sveikatinimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos bei gamtosaugos, jaunimo reikalų, vietos bendruomenių vei-

klos srities organizacija, turinti juridinį statusą, gali siūlyti vieną atstovą. Organizacijos pasiūlymus pateikia raštu Savivaldybės administracijai. Pasiūlyme nurodoma atstovaujama sritis, 
siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. pašto adresas, telefonai (ai), pareigos organizacijoje). Prie pasiūlymo pridedama organizacijos nuostatų (įstatų) kopija. 

Pasiūlymą pasirašo organizacijos vadovas. Esant daugiau siūlomų asmenų negu yra vietų Taryboje, Savivaldybės administracija atskirai pagal sritis (socialinę, sveikatinimo, kultūros, 
kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos bei gamtosaugos, jaunimo reikalų, vietos bendruomenių veiklos) organizuoja susirinkimus, kurių metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų 
dauguma išrenka po vieną atstovą.

Pasirašyti, nuskenuoti dokumentai priimami el. paštu: info@anyksciai.lt ir Anykščių rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (J. Biliūno g. 23, 203 kab.) 
Informacija teikiama: tel. (8 381) 5 90 12, el. p. jolanta.juceviciene@anyksciai.lt. 

Organizacijos dokumentus gali teikti ir naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai” www.epaslaugos.lt (pasirenkant paslaugą 
“Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje”)

Detaliau apie NVO tarybą, jos funkcijas, teises galima pasiskaityti Savivaldybės interneto svetainėje 
http://www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/anyksciu-rajono-savivaldy-yrad.html. 

Anykščių r. savivaldybės informacija Užsak. Nr. 1130 

Kvietimas teikti kandidatus į Anykščių rajono savivaldybės NVO tarybą

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms (iki A4 formato)
Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai) 
Tel. (8-686) 33036

Atnaujiname minkštus 
baldus: 

sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 
kampus ir kitus. Keičiame 

spyruokles, poroloną, gobeleną, 
eko odą. Gaminame čiužinius. 

Pasiimame ir parvežame.
Tel.: (8-610) 10341

El.p.: atnaujinkbaldus@gmail.com
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Vyr. redaktorės 
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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 įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-646) 47841.

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

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius - visureigius, mi-
kroautobusus. Išrašo utilizacijos 
pažymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Kita

Uosio, ąžuolo rąstus, gali būti 
nedideli kiekiai, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-617) 05605.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 20 d. (sekmadienį) prekiausime 

"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, 
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškuniškis 16:25.

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, tvarkingą butą šalia 
Anykščių. 

Tel. (8-605) 48032.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas, natūralaus drėgnumo. 
Kaladėlėmis po 7 erdmetrius. 
Beržinės - 230 Eur, maišytos - 220 
Eur, alksninės - 200 Eur. Atveža 
nemokamai. Skaldytos 20 Eur 
brangiau!

Tel. (8-607) 24278.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Naują EV motorolerį.
Tel. (8-659) 20655.

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.

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

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

Tel. (8-622) 45996.

Šiltnamius – polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiš-
ki. Rudeninės nuolaidos! 

www.siltnamiaijums.lt, 
tel. (8-682) 10643.

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

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

Gyvuliai

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

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

Traktorius: T-150K, 1991 m., 
MTZ-82 UK, 1999 m., MTZ-52, 
MTZ-50 ir savivartę priekabą. 
Kainos sutartinės.

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-82 UK dalimis. Kabiną, tiltą 
padangas ir kt.

Tel. (8-641) 57036.
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anekdotas

oras

+11

+17

mėnulis
Spalio 19 - 20 d. - pilnatis
Spalio 21 d. - delčia

Irena, Gedas, Deimina, Adelina, 
Adelė.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, 
Laura, Povilas.

šiandien

spalio 20 d.

spalio 21 d.
Uršulė, Raitvilas, Gilanda, 
Hiliaras, Vilma.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

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

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

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Prenumeratos kainos 2020 - 
iesiems metams

Virtuvėje žmona kepa kaušinie-
nę, o vyras stovi šalia ir rėkia:

-Druskos, druskos daugiau! Ap-
versk, apversk greičiau!

-Aš žinau, kaip reikia kepti kiau-
šinienę.

-Aš tiesiog noriu, kad žinotum, 
kaip jaučiuosi, kai tu sėdi šalia ma-
nęs man vairuojant mašiną.

***
Škotė motina bara dukrą: 
- Klausyk, dukrele, tu nelakstyk 

paskui kiekvieną sijoną...

***
Susitinka du bičiuliai.
- Na, kaip tau sekasi? Papasakok, 

juk tu neseniai vedei.
- A, šiaip sau… Rūkyti negalima, 

alaus gerti negalima, vėlai grįžti 
namo negalima… Žodžiu, nieko 
negalima…

- Turbūt pradedi gailėtis?
- Ne. Gailėtis – irgi negalima…

***
- Oi, pas mus atsitikimas koks 

buvo! Atgabeno vyriškį į kapines 
laidoti, o jis strykt ir atsisėda kars-
te!

Matytum, kas buvo: visi džiau-
giasi, juokiasi, petardos šaudo, 
žmona iš džiaugsmo verkia... ...Žo-
džiu, vos ne vos užkasėme...

***
Berniukas:
- Mama, kai vakar važiavom au-

tobusu su tėte, tai tėtė man liepė už-
leisti vietą kažkokiai merginai.

Mama:
- Teisingai, sūneli, gerai, kad už-

leidai.
- Bet, mama, aš tai sėdėjau tėtei 

ant kelių...

***
Vyras žvelgia pro langą ir staiga 

sako:
- Graži diena šiandien.
Žmona:
- Na, ir kas?
Vyras:
- Tu juk sakei, kad vieną gražią 

dieną tu išeisi ir mane paliksi.

Amiliutė pradeda tarnybą NATO kuopoje Bobų vasara atėjo -
Vėjas saulę ridinėja,
Lapų auksu miestas puošias -
Amiliutė žygin ruošias.

Vieną gražią spalio dieną
Sužinojo ji naujieną :
 Meras tariasi su NATO -
Daug veiklos jai nusimato...

ir iš rozo šitą žinią
Ji apsvarstė su kaimyne.
Rusai puola - Dievas mato, -
Amiliutė tuoj suprato.

Griežtą kario uniformą
Ji priderino prie formų :
Antpečiai su akselbantais,
Kerzai padabinti bantais,

Ant galvos aukšta furažkė,
Diržu perjuosė rubaškę -
ir į barą, ir į karą
Apranga tokia jai dera.

Te ramiai europa snaudžia: 
Amiliutė priešus baudžia,
Siunčia neprietelius na...to, - 
Stabdo juos spyriu čebato!

Patarėjos automobilį stabdyti draudžiama?
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos valdininkai praėju-
sią savaitę šventė Savivaldos die-
ną. Valdininkai susirinko Anykščių 
siaurojo geležinkelio stotyje, pasi-
fotografavo. Tada sėdo į traukinuką 
ir, nuvykę į Rubikių ežero pakrantė-
je esančią kavinę ,,Žuvienės pašiū-
rė“, pratęsė šventę.

Fotosesijos stotyje nuotrauko-
mis valdininkai apsidalijo savo 
,,Facebook“-uose. Žodžiu, nuotrau-
kas plačiai paskleidė. Tačiau savo 
ir kitų žmonių nuotraukas pavieši-
nusi Anykščių rajono mero patarėja 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė 
,,Facebook“-e užrašė: ,,Smagus lai-
kas su kolegomis! Savivaldos die-
nos akimirkos. Nuotraukas viešinti 
ir dalintis be sutikimo DRAUDŽIA-
MA. @ Anyksciai“. Kadangi mero 
patarėja G.Griauzdaitė - Patumsienė 
uždraudė jos ,,Facebook“-o viešas 
nuotraukas viešinti, tai mes šią nuo-

trauką, kurią įdėjome į laikraštį, pa-
ėmėme ne iš jos, o iš Dalio Vaigino, 
kito mero patarėjo, ,,Facebook“-o. 
Jis nedraudžia nuotraukų iš jo 
,,Facebook“-o imti...

O G.Griauzdaitei - Patumsienei 
turime įvairių, labai vertingų pata-
rimų. Tarp jų esminis - jei nenorite, 
kad Jūsų nuotraukos būtų viešos, 
niekada nesilankykite viešosiose 
vietose. Mat kai viešas asmuo at-
eina į viešą vietą, jis rzikuoja būti 
nufotografuotas... Ir nieko čia nepa-
darysi - tokia jau šlovės kaina.

Kalbant apie ,,Facebook“-ą,  tai 
esminis patarimas, nes jeigu poli-
tikė nenori, kad jos ten paviešintos  
nuotraukos būtų toliau viešina-
mos, - galima jų apskritai nedėti į 
,,Facebook“-ą. Suprantam, jog tai 
sunku, bet žmonės, vedami išsi-
kelto tikslo, net rūkyti meta.  Dar 
,,Facebook“-as turi visokių mandrų 
funcijų -  pamygi tam tikrą daik-

tą, ir tavo nuotraukas mato tik tie 
žmonės, kuriems tos nuotraukos 
skirtos...

Kita vertus, taip toliau einant 
demokratijos supratimo keliu, ant 

G.Griauzdaitės - Patumsienės au-
tomobilio gali atsirasti užrašas: 
,,Privatus politikės automobilis. Po-
licininkams stabdyti be vairuotojos 
sutikimo - draudžiama.“ 


