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SUSIRINKIMAS. Visi, kam ak-
tuali alkoholizmo problema ir no-
rintys rasti išeitis, kviečiami į atvirą 
AA grupės „Žiburys“ susirinkimą, 
kuris vyks šių metų lapkričio 30 d. 
12.00 val. Anykščių kultūros centre 
(A. Baranausko a. 2).

PARODA. Lapkričio 19 d. 15 
val. Angelų muziejuje – Sakralinio 
meno centre dailininko ir architek-
to Juozapo Kamarausko akvarelės 
darbų parodos pristatymas. Daly-
vauja menotyrininkė Rita Rutkaus-
kienė (Lietuvos dailės muziejus). 
Renginys nemokamas.   

VAKARAS. Lapkričio 19 d. 
17:30 val. Angelų muziejuje – Sa-
kralinio meno centre poezijos ir 
muzikos vakaras „Tarp nuvilnijusio 
ir ateisiančiojo“. Dalyvauja kuni-
gas, poetas Justas Jusėnas ir grupės 
„Kūjeliai“ narys Julius Vaicena-
vičius bei Liucija Vaicenavičiūtė. 
Renginys nemokamas.

Nedarbas. Registruoto nedarbo 
lygis Anykščių rajone  spalio mėne-
sį buvo 11,7 proc. – 0,1 procentinio 
punkto didesnis nei rugsėjį. Lapkri-
čio 1 dieną Anykščių rajone regis-
truota 1 tūkst. 613 darbo neturinčių 
žmonių.

Dovanos. Trečiadienį, lapkri-
čio 13 d., Anykščių miesto centre 
Anykščių policijos komisariatas 
vykdė prevencinę akciją ,,Saugiai 
į namus“. Akcijos metu didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas pėstie-
siems. Pavyzdingai besielgiantys 
pėstieji buvo apdovanoti atšvaitais.

Akcija. Trečiadienio vakarą aš-
tuoniolikoje Lietuvos miestų ir 
rajonų purpurine spalva nusidažė 
dvidešimt pastatų, tarp jų ir Anykš-
čių kultūros centras. Nuo 2011-ųjų, 
likus kelioms dienoms iki lapkričio 
17-osios – Pasaulinės neišnešiotų 
naujagimių dienos, šia spalva ap-
šviečiami įvairūs pasaulio pastatai 
daugiau nei 60 šalių. Anot neišne-
šiotų naujagimių asociacijos „Neiš-
nešiotukas“ vadovės Astos Speičy-
tės Radzevičienės, purpurinė spalva 
skleidžia žinią visuomenei apie ne-
išnešiotą naujagimį, priešlaikinį 
gimdymą, jo priežastis, problemas 
ir pavojus.

Klebonas bylą vadina absurdiška Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lapkričio 14-ąją, ketvirtadienį,  Utenos apygardos Anykščių 
rūmai tęsė Troškūnų parapijos klebono Sauliaus Filipavičiaus 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą. 

Bylą nagrinėjanti teisėja Zita Gavėnienė teisme apklasuė ketu-
ris liudytojus, kurie iš S.Filipavičiaus skolinosi pinigų. 

Kaltinamasis Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius (dešinėje) 
teigia, jog Mokesčių inspekcija iš parapijos sąskaitos nuskaičia-
vo šešis kartus didesnę sumą negu priklausė.

Meras siūlo taikyti nacionalizaciją

Į parapijos sąskaitą 
Mokesčių inspekcija grąžino 
43 tūkst. eurų

Visi keturi liudytojai buvo 
kviesti ir į spalio 10-osios posėdį, 
bet nė vienas neatvyko ir teisėja 
Z.Gavėnienė priėmė sprendimą 
atvesdinti juos, pasitelkus polici-
ją. Tačiau liudininkai visgi šį kar-
tą atvyko be policijos palydos. 

Valstybės kaltinimą palaikantis 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros prokuroras Kęstutis Greiciū-
nas prie bylos medžiagos paprašė 
pridėti Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos raštą, kuriame nurodyta, 
kad Troškūnų parapijai už 2012-
2015 metus buvo suskaičiuotas 
21 tūkst. litų PVM mokestis, 
kurio parapija nebuvo sumokė-

jusi. Pats S.Filipavičius teismui 
paaiškino, kad ,,Panevėžio mo-
kesčių inspekcija pažeidė teisės 
aktus ir iš parapijos sąskaitos ne-
teisėtai nusirašė 43 tūkst. eurų“. 
Troškūnų klebonas po to, kai iš 
parapijos sąskaitos buvo paiimti 
minimi 43 tūkst. eurų, kreipėsi į 
centrinę mokesčių administravi-
mo įstaigą - 43 tūks. eurų buvo 
grąžinti parapijai, parapija pa-
tikslino deklaraciją ir sumokėjo 
7 tūkst. eurų mokesčių. ,,Tarp 
43 tūkst. ir 7 tūkst. eurų ženklus 
skirtumas“, - teisme konstatavo 
kunigas. Prokuroro minėta 21 
tūkst. litų suma greičiausiai ir yra 
tie patys S.Filipavičiaus įvardyti 
7 tūkst. eurų  

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė prisipažįsta, kad yra bejėgė prieš apleisto ir nenaudojamo turto 
savininkus. Jų negąsdina taikomos nuobaudos, todėl Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
netgi prakalbo apie netradicines priemones, kaip Anykščių rajonui išsivaduoti nuo kraštovaizdį 
darkančių pastatų - vaiduoklių.

,,Reikia Seimui pasiūlyti tokį ko-
munistinį būdą - nacionalizavimą. 
Tokie pastatai, kaip Troškūnų buvusi 
proftechninė mokykla arba Kavars-
ko visa eilė pastatų, senoji ligoninė ir 
visa kita - tai jau dešimtis metų stovi 
ir valstybė jų negali įveikti. Gal tai ir 
prieštarautų Konstitucijai ar dar kaž-
kam, bet Turto fondas galėtų atimti 

ir spręsti, ką toliau daryti“, - Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje kalbėjo 
S.Obelevičius.

Pasak S.Obelevičiaus, dabar ap-
leisto ir nenaudojamo turto savinin-
kams dėl taikomų priemonių ,,nei 
šilta, nei šalta“, o dalies turto savi-
ninkų apskritai negalima pasiekti.

,,Vienas sėdi Singapūre, kitas dar 

kažkur. Čia yra didžiulė problema“, 
- sakė S.Obelevičius.

Dėl senosios Anykščių ligoninės 
reikalų Anykščių rajono meras S. 
Obelevičius sakė kreipęsis į Lietu-
vos Respublikos prokuratūrą.

,,Gavau tokį raštą, kad maždaug 
,,nesikišk“, - sakė S.Obelevičius.

Anykščių rajono savivaldybės 

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vy-
riausoji specialistė Alvyta Vitkienė 
sakė, kad apleistų ir nenaudojamų 
pastatų savininkams yra taikomas 3 
proc. nekilnojamojo turto mokestis, 
surašomi statinio priežiūros tikrini-
mo aktai bei taikomos visos Admi-
nistracinių nusižengimų kodekse 
numatytos priemonės: surašomi 
administracinio nusižengimo nuta-
rimai su nuobaudomis, nusižengimo 
protokolai ir įspėjimai.

,,Moka žmonės baudas, bet ir to-
liau apleisto turto netvarko“, - sakė 
A.Vitkienė.

Didžiausi ,,skauduliai“ Anykščių 
mieste - senosios ligoninės pastatas, 
buvęs knygyno bei policijos komisa-
riato pastatas, taip pat dalis nenaudo-
jamos Anykščių ligoninės pastatų.

Priežiūros reikalauja ir daugybė 
pastatų Anykščių rajono kaimuose.  
Pavyzdžiui, Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų kaime buvusios 
valgyklos pastatą prieš keletą metų 
įsigijo nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio sūnus. Iš pra-
džių pastatas buvo minimaliai su-
tvarkytas, tačiau šiandien Anykščių 
miesto prieigose esantis pastatas jau 
reikalauja priežiūros, nes medinėmis 
plokštėmis apkaltos buvusios valgy-
klos kiaurymės buvo išdraskytos.

Nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio sūnaus pirkta buvusi valgykla Anykščių seniūni-
jos Naujųjų Elmininkų kaime vėl stovi apleista.

Gyvus šuniukus 
užkasė po žeme
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Jaunimas 
svaiginasi ne tik 
,,žole“
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Gaunančių 
kompensacijas 
už šildymą - 
daugėja
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Didžios tiesos 
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Šventosios

5 psl.



 

KONKREČIAI 2019 m. lapkričio 16 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Grasinimas. Trečiadienį, lap-

kričio 13 d.,  apie 21.30 val., Ka-
varsko seniūnijos Žibučių kaime 
vyras (g. 1961 m.), (nustatytas 
1,74 prom. girtumas), laikydamas 
rankoje peilį, grasino kartu gyve-
nančiam blaiviam sesers sūnui (g. 
1986 m.), kad jį papjaus. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Viešnios. Lapkričio 12 dieną,  

apie 10.30 val., vyras (g. 1958 m.), 
gyvenantis Skiemonių seniūnijos 
Voversių kaime, pastebėjo, kad iš 
kiemo išėjo dvi moterys, kurios 
išvažiavo automobiliu ,,Peugeot 
607“. Po moteriškių apsilankymo 
jis pasigedo 800 eurų, buvusių na-
muose. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Konfliktas. Lapkričio 11 dieną, 
apie 20.30 val., Kavarsko seniūni-
jos Budrių kaime, Budrių g., vyras 
(g. 2000 m.) smurtavo prieš savo 

brolį (g. 2004 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Vagystė. Lapkričio 11 dieną,  
apie 11.30 val., vyras (g. 1964 m.) 
pastebėjo, kad Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., įsibrauta į jo sandėliuką ir 
pavogta apie 1,5 m3 lentų. Padary-
ta 100 eurų žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Smurtas. Lapkričio 14 dieną 
gautas moters (g. 1972 m.) pareiš-
kimas, kad lapkričio 10 dieną, apie 

18.00 val., namuose, Viešintose, 
Pušyno g., prieš ją smurtavo ats-
kirai gyvenantis brolis. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Areštinė. Lapkričio 14 dieną,  
apie 14.17 val., Kavarsko seniū-
nijos Zaviesiškio kaime, Tujų g., 
moteris (g. 1986 m.), (nustatytas 
1,25 prom. girtumas) smurtavo 
prieš vyrą (g. 1975 m.), (nustaty-
tas 2,10 prom. girtumas). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris su-
laikyta ir uždaryta į areštinę. 

Už prekybą pasibaigusio galiojimo maisto 
produktais - 30 eurų bauda Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiais metais 
patikrino vieną privačią maisto prekių parduotuvę ir joje nustatė 
pažeidimą - buvo rasta produktų su pasibaigusiais tinkamumo 
vartoti terminais.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos valstybinė 
veterinarijos inspektorė Audronė 
Zdanevičienė, laikinai einanti šios 
tarnybos viršininkės pareigas, 
,,Anykštai“ sakė, kad už nustaty-
tus teisės aktų reikalavimų pažei-
dimus skirta 30 eurų bauda parda-
vėjai, kuri dirba UAB ,,Pipirėlis“ 
priklausančioje parduotuvėje Ka-
varsko seniūnijos Svirnų II-ajame 
kaime.

A.Zdanevičienė paaiškino, ko-
dėl šiais metais Anykščių rajone 
tikrinta vos viena nedidelė maisto 
prekių parduotuvė.

,,Pagal maisto tvarkymo subjek-
tų suskirstymą į rizikos grupes 

priklauso ir valstybinės maisto 
ir veterinarinės kontrolės dažnis. 
Parduotuvės pagal rizikingumą 
priskiriamos mažos rizikos gru-
pei, todėl mažosios rizikos maisto 
tvarkymo subjektai tikrinami vie-
ną  kartą per trejus metus“, - aiški-
no A.Zdanevičienė.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos valstybinė 
veterinarijos inspektorė A. Zda-
nevičienė, laikinai einanti šios 
tarnybos viršininkės pareigas, taip 
pat nurodė, kokie dažniausiai yra 
pasitaikantys pažeidimai mažo-
siose maisto prekių parduotuvėse 
Anykščių rajone. Jie skirstomi į 
bendruosius higienos, savikontro-

lės bei produktų pažeidimus.
,,Dažniausiai pasitaikantys ma-

žųjų maisto prekių parduotuvių 
Anykščių rajone bendrieji higie-
nos pažeidimai - prekybos salė-
se, pagalbinėse patalpose trūksta 
tvarkos, švaros, reikalingas patal-
pų remontas, dezinfekcijai (rankų, 
paviršių) naudojami nebiocidiniai 
autorizuoti produktai. Savikontro-
lės pažeidimai - neužtikrinamas 
periodiškas darbuotojų sveikatos 
tikrinimasis (1 kartą per metus), 
higienos įgūdžių mokymo kurso 
išklausymas (1 kartą per 2 metus), 
nereguliariai  atliekami geriamo-
jo vandens laboratoriniai tyrimai. 
Produktų pažeidimai - prekiauja-
ma produktais su pasibaigusiais 
tinkamumo vartoti terminais, 
neužtikrinama šviežių vaisių ir 
daržovių kokybė“, - komentavo 
A.Zdanevičienė.

Anykščių valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos 
valstybinė veterinarijos ins-
pektorė Audronė Zdanevi-
čienė, laikinai einanti šios 
tarnybos viršininkės parei-
gas, sakė, kad maisto prekių 
parduotuvės priskiriamos 
mažos rizikos grupei, todėl 
tikrinamos retai.

Gyvus šuniukus užkasė po žeme
Lapkričio 8 dieną Bendruoju pagalbos numeriu anonimas pra-

nešė apie žiaurų elgesį su gyvūnais. 
Nustatyta, kad Anykščių seniūnijos Šepetiškio kaime 42-jų mo-

teris po žeme užkasė gyvus mažus šuniukus.
Nustatyta, kad šuniukus moteris 

prieš tai sudėjo į plastikinį maišą. 
Bejėgiai gyvūnai po velėna atsidūrė 
namų kieme.

Anykščių rajono policijos komi-
sariatas dėl šio įvykio pradėjo iki-
teisminį tyrimą. Nužudyti šuniukai 

iškasti ir išvežti į valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos šaldytuvą, 
nes reikalingos ekspertų išvados.

Policija pranešė, kad įtariamoji 
Šepetiškių kaimo gyventoja ne-
neigia žiauraus veiksmo. Moteriai 
gresia viešieji darbai arba nelaisvė 

iki metų.
Tai - jau nebe pirmas žiaurus 

atvejis su gyvūnais Anykščių rajo-
ne šiemet. 

Rugpjūtį Anykščiuose, Kvarco 
gatvėje, gyvenanti moteris ryte 
pasigedo savo dviejų laikytų vilk-
šunių. Negyvi šunys, įtariama, kad 
prieš tai pasmaugti, rasti sumesti į 
netoliese namų esantį Kvarco tven-
kinį.

Dėl šio įvykio Anykščių rajo-

no policijos komisariatas taip pat 
pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
Veiklos skyriaus viršininkė Aušra 
Staškevičienė šią savaitę  ,,Anykš-
tai“ sakė, kad ikiteisminis tyrimas  
sustabdytas - šunis galimai pa-
smaugusio ir nuskandinusio kalti-
ninko policijos pareigūnams nusta-
tyti nepavyko.

-AnYkŠTA

Jaunimas svaiginasi ne tik 
,,žole“
Anykščių psichikos sveikatos centras skalambija pavojaus var-

pais - rajono jaunimas vis dažniau svaiginasi narkotinėmis me-
džiagomis.

Į centrą per mėnesį pristatomi bent keli jaunuoliai, įtariami 
vartoję narkotikus.

Nuo šių metų pavasario atlikti 
narkotikų vartojimo testus į įstai-
gą policija pristatė 20 jaunuolių. 
Anot Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centro direktoriaus 
A.Gusto, per mėnesį į įstaigą pri-
statomi bent keli jaunuoliai. 

Dažniausiai jų amžius svyruoja 
nuo 19 iki 25 metų, tačiau šiemet 
narkotikų vartojimo testas atliktas 
ir vienam Anykščių rajono moks-
leiviui.

,,Randame, kad jaunimas būna 
vartojęs amfetaminų, keli buvo 
vartoję ,,angelų dulkių“ - tai labai 
bjaurus narkotikas, Amerikoje la-
bai seniai uždraustas, nes gali su-
kelti psichozę. Randame jaunuo-
lių organizme ir kokaino pėdsakų. 
Dažniausiai svaiginamasi ,,žole“, 
- pasakojo A.Gustas.

Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro direktorius A.Gustas 

pasakojo, kad daugelis jaunuolių 
net nesupranta narkotikų daromos 
žalos.

,,Aj, čia buvo vakarėlis, pa-
rūkėm. Jie nemano, kad rūkyti 
,,žolę“ yra kažkas bloga“, - pasa-
kojo A.Gustas.

Pašnekovas atkreipė dėmesį, 
kad su narkotinėmis medžiagomis 
dažniau susiduria tie jaunuoliai, 
kurie gyvena Anykščių rajono pa-
kraštyje, pavyzdžiui, šalia Pane-
vėžio ar kitų didesnių miestų.

Anykščių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
atliktos apklausos duomenimis, 
per paskutinius 12 mėnesių bent 
kartą vartojo narkotikus, išskyrus 
marihuaną ar hašišą (kanapes/ 
,,žolę“), 1,1 proc. Anykščių ra-
jono mokyklinio amžiaus vaikų. 
Apklausoje dalyvavo 5, 7 ir 9-tų 
klasių mokiniai.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Išvados. Nepriklausomi eksper-
tai išvadas dėl valdančiųjų planų 
nuo 2020 metų įvesti naujus ban-
kų ir taršių automobilių mokesčius 
Seimui turės parengti vos per savai-
tę. Tokį terminą siūlantis parlamen-
tinis Biudžeto ir finansų komitetas 
(BFK) atmeta nuogąstavimus, kad 
jis per trumpas kokybiškam verti-
nimui atlikti. Pasak komiteto pirmi-
ninko Valiaus Ąžuolo, yra ekspertų, 
kurie vertinimus pateiks per nusta-
tytą laiką. „Norinčių įvertinti preky-
bininkų mokestį atsirado anksčiau, 
negu buvo konkursas paskelbtas, tai 
tikiuosi ir čia atsiras“, – penktadienį 
komiteto posėdyje sakė V. Ąžuolas. 
Konservatorius Mykolas Majaus-
kas siūlė išvadoms parengti skirti 
bent tris savaites, bet komitetas tam 
nepritarė.

Ministrė. Buvusi Katalonijos 
ministrė Clara Ponsati, ieškoma 
Ispanijos dėl jos vaidmens 2017 
metais organizuojant uždraustą re-
ferendumą dėl regiono nepriklauso-
mybės, ketvirtadienį buvo sulaikyta 
Škotijos policijos. 62 metų C. Pon-
sati, kaltinama raginimu maištau-
ti, pati atvyko į policijos nuovadą 
Edinburge ir pasidavė pareigūnams 
prieš vėliau įvykusį teismo posėdį, 
kuriame buvo nuspręsta paleisti 
ją už užstatą. Nedidelė grupė de-
monstrantų su katalonų ir škotų 
nepriklausomybės vėliavomis bei 
plakatais pasitiko C. Ponsati prie 
Šv. Leonardo policijos nuovados. 
Madridas dar pernai siekė Šv. An-
driejaus universiteto mokslininkės, 
užėmusios švietimo ministro postą 
nušalinto Katalonijos lyderio Car-
leso Puigdemont’o vyriausybėje, 
išdavimo. Tačiau Ispanijos Aukš-
čiausiojo Teismo teisėjas 2018 metų 
liepą netikėtai panaikino C. Ponsati 
ir dar kelių katalonų separatistų ly-
derių Europos ir tarptautinius arešto 
orderius. Visgi tas pats teismas šių 
metų spalio 14 dieną devyniems ka-
talonų separatistų lyderiams skyrė 
ilgas įkalinimo bausmes už jų vai-
dmenį organizuojant referendumą 
dėl nepriklausomybės ir išdavė nau-
ją C. Ponsati arešto orderį. Buvusi 
ministrė atmeta kaltinimą raginimu 
maištauti ir sako, jog tai yra „po-
litiškai motyvuotas baudžiamasis 
persekiojimas“. 

Misija. Lietuvoje penktadienį 
darbą pradeda Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) misija, pranešė Lietu-
vos bankas. TVF misija, vadovau-
jama Borja Gracia’os, susipažins su 
bendra Lietuvos makroekonomine 
būkle, ūkio raidos tendencijomis, 
padėtimi finansų sistemoje, domėsis 
kitų metų valstybės biudžeto projek-
to rengimu, socialine politika, inova-
tyvių finansinių technologijų plėtra. 

Tinklai. Prezidentas Gitanas 
Nausėda penktadienį paragino pa-
spartinti elektros tinklų sinchroniza-
vimo su žemynine Europa darbus, 
siekiant sumažinti priklausomybę 
nuo Rusijos. Šalies vadovas siū-
lo priimti teisės aktus, kurie leistų 
sutrumpinti teisines procedūras, o 
projekto koordinavimą reguliariai 
prižiūrėti premjero vadovaujamai 
vyriausybinei komisijai. „Vienas iš 
būdų paspartinti darbus – ir mes į 
tai orientuosimės – priimti teisės 
aktus, kurie leistų sutrumpinti įvai-
rių procedūrinių, teisinių, biuro-
kratinių sprendimų priėmimą, kai 
įgyvendinami strateginiai, naciona-
linės reikšmės projektai“, – sakė G. 
Nausėda Prezidentūroje surengtoje 
diskusijoje.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir arti-

miausius iš visų...

Kavarsko medžiotojų būre-
lio kolektyvas nuoširdžiai už-
jaučia Rimantą PETRONĮ dėl 
motinos netekties.

Nepaguodžiamo liūdesio va-
landą, mirus mylimai mamai, 
reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Rimui PETRONIUI ir 
šeimai.

Ona Regina ir Vaclovas

užjaučia

Gaunančių kompensacijas už 
šildymą - daugėja

Ruduo lepina šiltais orais, ta-
čiau Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
bei seniūnijų duris jau varsto 
gyventojai, kuriems reikalingos 
kompensacijos už šildymą. 

Tokių pernai savivaldybė su-
skaičiavo daugiau nei pusantro 
tūkstančio, kompensacijoms 
išmokėta beveik pusė milijono 
eurų.

Panašu, kad tokios tendenci-
jos išliks ir šį šildymo sezoną. 
Jam prasidėjus, šia tema kalbė-
jomės su Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
tore Ligita KULIEŠAITE.

- Kiek Anykščių rajono gy-
ventojų 2018 metais gavo kom-
pensacijas už šildymą? Kokia tų 
kompensacijų bendra piniginė 
išraiška?

- 2018 m. spalio – 2019 m. ba-
landžio mėnesiais būsto šildymo 
išlaidų kompensacijas (visų rūšių) 
gavo 1525 Anykščių rajono gyven-
tojai, jiems buvo išmokėta 421,6 
tūkst. Eur.

- Kokias įžvelgiate tendencijas 
- rajone kompensacijų už šildy-
mą gavėjų skaičius didėja, ma-
žėja ar yra stabilus, palyginti su 
paskutinių penkerių metų laiko-
tarpiu? Kokios to priežastys?

- Jeigu lygintume penkis šildy-
mo sezonus, tai 2014 m. spalio 
– 2015 m. balandžio mėnesiais 
gavėjų, gavusių kompensacijas už 
šildymą, įskaitant visas šildymo 
rūšis, skaičius buvo didžiausias. 
Po to ėjusiais kitais šildymo se-
zonais gavėjų skaičius mažėjo vi-
dutiniškai apie 10 proc. 2017 m. 
– 2018 m. šildymo sezono metu 
vėl pastebimas kompensacijų ga-
vėjų skaičiaus didėjimas. Tai lėmė 
Piniginės socialinės paramos nepa-
siturintiems gyventojams įstatymo 
(toliau – Įstatymas) pakeitimai, 
kuriais reglamentuota, kad nepa-
siturintiems gyventojams kom-
pensuojama būsto šildymo išlaidų 
dalis, viršijanti 10 procentų skirtu-
mo tarp šeimos (asmens) pajamų ir 
valstybės remiamų pajamų šeimai 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė sakė, kad  iki spalio 10 dienos jau gauti 253 gyventojų 
prašymai skirti kompensacijas už šildymą.

(asmeniui) dydžio (anksčiau buvo 
kompensuojama išlaidų dalis, kuri 
viršijo 20 proc. skirtumo tarp šei-
mos pajamų ir valstybės remiamų 
pajamų), taip pat į gyventojų pa-
jamas neįskaitoma dalis su darbo 
santykiais susijusių pajamų.

- Kiek anykštėnų šį rudenį jau 
kreipėsi dėl kompensacijų už šil-
dymą? Kiek iš jų yra besinaudo-
jančių centralizuotu šildymu ir 
kiek besinaudojančių kita kuro 
rūšimi?

- Dėl kompensacijų už centra-
lizuotą būsto šildymą gyventojai 
pradėjo kreiptis nuo spalio 1 die-
nos. 2019 m. spalio 10 d. duome-
nimis, yra priimti 253 prašymai. 
Dėl kompensacijos už šildymą 
kitu kuru gyventojai gali kreiptis 
nuo lapkričio 1 d.

- Kiek procentų gyventojų, 
kurie kreipiasi dėl kompensa-
cijos už šildymą, jos negauna ir 
kokios būna to priežastys?

- 2018 m. – 2019 m. šildymo 
sezono metu teisės į būsto šil-
dymo kompensacijas neturėjo 
iki 1 proc. visų besikreipiančių 
asmenų. Priežastis – neatitinka 
Įstatyme numatytų reikalavimų, 
kuriems esant asmenys turi teisę į 
kompensacijas.

- Priminkite, į ką gyventojams 
labiausiai reikėtų atkreipti dė-
mesį, kreipiantis dėl kompensa-

cijos už šildymą.

- Gyventojai, besikreipiantys 
dėl kompensacijų, yra priimami 
Socialinės paramos skyriuje, įsi-
kūrusiame adresu J. Jablonskio g. 
32, Anykščiai, arba pagal gyvena-
mąją vietą savo seniūnijose. Gy-
ventojai prašymus gali pateikti ir 
elektroniniu būdu, prisijungę prie 
Socialinės paramos šeimai in-
formacinės sistemos internetinio 
portalo, kurio internetinis adresas 
yra www.spis.lt. Pažymime, kad 
kompensacijos gali būti skiriamos 
už 2 praėjusius mėnesius iki pra-
šymo – paraiškos pateikimo mė-
nesio, todėl gyventojai gali susi-
grąžinti kompensacijas už praeitą 
laikotarpį.

Paminėtina, kad būsto šildymo 
išlaidų kompensacijos gali kreip-
tis ir būstą nuomojantys gyvento-
jai, kurie yra sudarę būsto nuomos 
sutartį ir ją įregistravę viešajame 
registre. 

Praėjusį šildymo sezoną kompensacijoms už šildymą Anykščių 
rajone buvo išmokėta beveik pusė milijono eurų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kaip vertinate 
sprendimą 
Lietuvoje 
atsisakyti į 
dešinę 
leidžiančių sukti 
žaliųjų rodyklių, 
kai dega 
raudonas 
šviesoforo 
signalas?

Romuladas INČIRAUSKAS:

- Nors dar per anksti, jau kažkas 
bando laikytis naujos taisyklės, tai 
iš karto darosi kamščiai. Pastebė-
jau Telšiuose.

Juozas RATAUTAS:

- Vertinu blogai: žalieji blokuoja 
dešiniųjų veiklą. Tai paslėpta poli-
tinė provokacija!

Gediminas DILYS

- Lentelės mažina oro taršą, tau-
po nervus...

Vidmantas GARJONIS:

- Kas nemokėjo pravažiuot anks-
čiau, nemokės ir dabar.

Valdiški griuvėsiai gražiau 
atrodys?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
apleistus privačius pastatus: 

,,Reikia Seimui pasiūlyti tokį 
komunistinį būdą - nacionaliza-
vimą.“ 

Subtilus humoras...

Vytautas MIKALAUSKAS, 
liudininkas kunigo Sauliaus 
Filipavičiaus byloje, apie savo 
santykius su kunigu: 

,,Saulių pažįstu nuo Sąjūdžio 
laikų. Draugavome šeimomis.“

Arba aukas priimti tik 
bankiniais pavedimais

Saulius FILIPAVIČIUS, 
Troškūnų klebonas, apie kalti-
nimus aplaidžia parapijos lėšų 
apskaita: 

,Aš po bažnyčią su kasos apa-
ratu turėčiau vaikščioti?“

Kairėn eisi - vieniems 
nepatiks, dešinėn - kitų 
nemalonę užsitrauksi

Jonas BUZILIAUSKAS, 
Anykščių kultūros centro reži-
sierius, apie tai, kodėl atsisako 
teisės tapti Anykščių rajono ta-
rybos nariu: 

,,Galvoju, kad kiekvienas žmo-
gus turi savo vietą“. 

Normalu. Lietuviška...

Žilvinas AUGUSTINAVI-
ČIUS, Lietuvos ūkininkų są-
jungos Anykščių skyriaus pir-
mininkas, apie žalių kryžių 
statymą ūkininkų valdose: 

,,Žodžiu, patys sau kryželį pa-
sistatom.“ 

Nėr vakcinų - gal ir gripo 
nebus...

Sonata STENIULIENĖ, 
Anykščių PSPC direktorė, apie 
vakcinas nuo gripo: 

,,Mes ir mokamas vakcinas 
nuo gripo pirktume. Yra asmenų, 
kurie sutinka už jas mokėti, bet 
vakcinų nėra.“

Panašu, Jūs nesate socialistė?

Gitana MILEIKAITĖ, kai-
mo turizmo ,,Geras“ savininkė, 
apie neigiamą socialinio jau-
trumo pusę: 

,,Socialinis jautrumas irgi yra 
verslas, priklauosmybė nuo ,,am-
žinai turinčio gauti“ sindromo, 
nebenorėjimo ištrūkti iš užburto 
rato, nes juk badu numirti neleis, 
valgyti vis tiek duos, priprati-
mo.“
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Anykščių rajono savivaldybė 
davė peno apkalboms - įstaigos 
interneto svetainėje pradėtas 
viešinti santuokų grafikas. 
Dabar vos vieno mygtuko 
paspaudimu galima sužinoti, 
kad Irena tuokiasi su ketveriais 
metais jaunesniu Valdemaru, o 
Raimondo išrinktoji nerija savo 
gimtadienį švenčia liepos 6-ąją. 
norite pasveikinti jaunavedžius? 
jokių problemų. Anykščių rajo-
no savivaldybės interneto svetai-
nėje nurodytas tuoktuvių laikas, 
tad kur ne kur, bet Anykščiuose, 
mielieji jaunavedžiai, niekur 
nepasislėpsite!

iš pradžių santuokų grafikas 
Anykščių rajono savivaldy-

bės interneto svetainėje  buvo 
skelbiamas be jokių teisinių 
paaiškinimų ir tik ,,Anykštai“ jį 
ištraukus į dienos šviesą, atsi-
rado paaiškinimas, kodėl tokius 
dalykus reikia viešinti ofcialia-
me Anykščių rajono tinklapyje.

,,Lietuvos Respublikos civi-
linės būklės aktų registravimo 
įstatymo 16 straipsnis numato, 
kad apie prašymą įregistruoti 
santuoką civilinės metrikacijos 
įstaiga skelbia viešai teisingu-
mo ministro nustatyta tvarka. 
Vadovaujantis Civilinės būklės 
aktų registravimo taisyklių, 
patvirtintų Teisingumo ministro 
2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu 
nr. 1R-334 „Dėl Civilinės bū-
klės aktų registravimo taisyklių 
ir Civilinės būklės aktų įrašų ir 
kitų dokumentų formų patvirti-
nimo“ 73 punktu, apie prašymą 
įregistruoti santuoką skelbiama 
viešai savivaldybės ar konsuli-
nės įstaigos interneto svetainėje 
(prireikus – ir kitais civilinės 
metrikacijos įstaigos ar konsuli-
nės įstaigos pasirinktais būdais) 
ne vėliau kaip prieš dvi savai-
tes iki santuokos registravimo 
dienos. skelbime apie prašymą 
įregistruoti santuoką nurodomi 
norinčių susituokti asmenų var-
dai, pavardės, gimimo datos ir 
būsimos santuokos registravimo 
data bei valanda“, - informuoja-
mi Anykščių rajono savivaldybės 

interesantai.
Viešai skelbiami santuokų 

grafikai patinka ne visiems 
besituokiantiems. Į redakciją  
paskambino Anykščių rajono 
savivaldybės santuokų  grafike 
išviešinta ponia Daiva. susirū-
pinusiu balsu moteris aiškino 
nenorinti, kad visas Anykščių 
rajonas žinotų, kad ji su Vasili-
jumi tuokiasi lapkričio 11-ąją. 
Ponia Daiva pageidavo, kad 
jos tuoktuvių data ,,Anykštoje“ 
nebūtų viešinama. jaunosios 
norą vestuvių proga išpildėme, 
tačiau paaiš-
kinome, kad 
nuo svei-
kintojų vis 
vien išsisukti 
nepavyks - 
informacija 
apie tai vis 
tiek bus viešai bet kam prieina-
ma Anykščių rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje.

Po to pasipylė didžiuliai kom-
plimentai ,,Anykštai“ - jaunoji 
Daiva sakė, kad tai jai visiškai 
nesvarbu, nes...,,vis tiek žmonės 
labiau ,,Anykštą“ skaito“.

santuokų grafiko Anykščių 
rajono savivaldybės interne-
to svetainėje tema išjudino ir 
anyksta.lt komentatorius.

Vieni piktinosi, kad tuos, kurie 
,,ženijasi“, skelbti galima, o štai 
tuos, kurie numirė - ne. kokia 

populiari ,,Anykštoje“ senais 
laikais būdavo rubrika, kurioje 
būdavo galima sužinoti, kas 
kada numirė. Viena garbaus 
amžiaus mano kaimynė (tikiu, - 
daugelis kitų taip pat) laikraštį 
pradėdavo versti nuo paskutinio 
puslapio. Deja, bet viešinti tokią 
informaciją buvo uždrausta.

Belieka džiaugtis, kad dar 
leidžiama viešinti informaciją 
apie tuoktuves. nors kiek ten jų, 
palyginti su laidotuvių skaičiu-
mi, Anykščių rajone ir tevyksta! 
Šiemet per devynis mėnesius 

Anykščių rajone 
susituokė 148 
poros, o mirusiųjų 
- net 416.

Tačiau yra ir 
kita ,,mėnulio 
pusė“. Viešindama 
santuokų grafiką, 

Anykščių rajono savivaldybė iš 
rajono gali išvaikyti paskutinius 
jaunavedžius.

,,Galima tuoktis kitame 
mieste, kur neskelbiama! Be to, 
galima tuoktis bažnyčioje, kur 
santuoka pripažįstama tokia 
pat teisėta, kaip ir Civilinės 
metrikacijos skyriuje....Baž-
nyčia tokios informacijos taip 
pat niekur neskelbia“, - aiškina 
vienas iš komentatorių, pagal 
kurio braižą galima atsekti, kad 
tai greičiausiai kažkoks valdi-
ninkėlis, kuriam svarbiausia 

paties šilta kėdė, o ne žmonių 
privatumas.

nežinau, nežinau... Čia viskas 
taip dviprasmiška. Rodos, ko čia 
baimintis, kad bus paviešinta 
tavo sutuoktuvių data, tačiau...
kur kreiptis, jei to jaunavedžių 
pora išties nenori? keliauti į 
Anykščių rajono savivaldybę 
su dėžute šokoladinių saldainių 
ir bandyti kalbėtis: ,,klausykit, 
gal nereikia, vestuvės ir taip 
brangiai kainuoja, o čia dabar 
visi sužinos, pasipils sveikini-
mai, vaišinti žmones reikia ir 
visa kita“...

Prisipažinkite, daugelis su 
smalsumu verčiate populiarių 
žurnalų puslapius, žiūrite televi-
zijos laidas, kuriose skelbiama, 
kas ten su kuo susituokė, kurio 
žmona jaunesnė ir panašiai. 
Manot, taip lengvai pakliūtumė-
te į dėmesio centrą? nė velnio! 
O Anykščiuose - jokių proble-
mų! Anykščiuose - lengviausias 
kelias į žvaigždes, nes apie jūsų 
vestuves informaciją paviešins 
ne tik Anykščių rajono savival-
dybė, bet praneš ir ,,Anykšta“!

 Tik valdininkams santuokų 
grafikas - eilinis dokumentas 
Anykščių rajono savivaldybės 
interneto svetainėje. Taigi, 
vestuvės - tai penas apkalboms, 
vienas žingsnis iki išsikraustymo 
į kitą miestą, o gal net šuolis į 
populiarumo viršūnę.

„...Vieni piktinosi, kad 
tuos, kurie ,,ženijasi“, 
skelbti galima, o štai tuos, 
kurie numirė - ne...“

Klebonas bylą vadina absurdiška

(Atkelta iš 1 psl.)

Kunigas S.Filipavičius prie by-
los medžiagos paprašė prijungti 
parapijos buhalterines bylas, ap-
imančias 10 metų laikotarpį. Pro-
kuroras K.Greiciūnas prieštaravo, 
kad ši medžiagą būtų jungiama prie 
bylos, tačiau teisėja Z.Gavėnėnė 
įpareigojo prokurorą Troškūnų 
parapijos buhalterinę medžiagą iš 
Panevėžio prokuratūros atgabenti į 
Anykščių teismo rūmus.

Siejo šilti santykiai

Du iš liudininkų, kurie iš 
S.Filipavičiaus skolinosi pinigų, 
santykius su kaltinamuoju api-
būdino sparnuotomis frazėmis. 
,,Saulių pažįstu nuo Sąjūdžio 
laikų. Draugavome šeimomis“, 

- teismui liudijo Vytautas Mi-
kalauskas. O liudininkė Lina 
Kalibataitė sakėsi esanti kunigo 
bendradarbė. Tiesa, paskui ji nu-
rodė, kad dirba Lietuvos kolpin-
go draugijoje, o S.Filipavičius 
yra šios draugijos valdybos pir-
mininkas, tad, pasirodo, nieko 
čia juokingo...

V.Mikalauskas nurodė, kad 
kartu su S.Filipavičiumi keliavo, 
2012 metų rugsėjį buvo Švedijo-
je, kur kunigui aprodė savo vers-
lą. ,,Spalio mėnesį susitarėme, 
kad jis paskolins man 100 tūkst.
litų verslo plėtrai. Priverstinai 
jam įsiūliau 3 proc. palūkanas, 
juk pinigai nuvertėja“, -  teigė 
liudininkas, teismui nurodęs, kad 
paskolą grąžino 2014 metų gruo-
džio mėnesį.

L.Kalibataitė iš S.Filipavičiaus 

2011 metais pasiskolino 148 
tūkst.litų. Paskolos ji negrąžino 
iki šiol. ,,Mes susitarėme - kada 
reikės, mane informuos - ir aš 
grąžinsiu. Galėčiau užstatyti 
turtą ir gauti banko paskolą“, - 
aiškino liudininkė. Ji paskolą iš 
S.Filipavičiaus gavo be palūka-
nų.

Kelias paskolas po 20-30 tūkst. 
litų savo ir savo įmonės vardu iš 
S.Filipavičiaus yra gavęs versli-
ninkas Mindaugas Kazanavičius, 
turintis Šiauliuose registruotą 
UAB,,Gyvenimo jūra“. ,,Nebuvo 
jokių palūkanų. Tai trumpalai-
kės paskolos, kurias grąžindavau 
per keletą savaičių“, - liudijo 
M.Kazanavičius.

Ketvirtasis liudininkas Arnol-
das Pivoras iš S.Filipavičaius 
kartą pasiskolino 15 tūkst. eurų, 
kitą kartą - 20 tūkst. eurų. Pirmą-
ją paskolą jis sakė grąžinęs per 
,,gerą mėnesį“, o antrąją grąžino 
per ilgesnį laiką, dalimis. ,,An-
truoju atveju, buvo pasirašyta 
sutartis, numatytos 7 proc. palū-
kanos“, - liudijo A.Pivoras.

Visais atvejais pinigai tarp sko-
lininkų ir skolintojo cirkuliavo 
per bankinius pavedimus. 

Liudijo ir mokesčių 
inspekcijos specialistė

Teismui liudininko priesaiką 
davė ir Troškūnų parapijos bei 
S.Filipavičiaus, kaip fizinio as-
mens, patikrinimus atlikusi Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
specialistė Nijolė Leonavičienė. 
Ji  teismui aiškino, kad atliko tris 
tyrimus ir surašė tris išvadas. ,,S.
Filipavičius yra įregistravęs ūki-
ninko ūkį, aiškinomės, kokia ūki-
ne veikla užsiėmė“, - teisme sakė 
N.Leonavičienė. 

,,Visur parašiau, kad parapija 
netvarkė grynųjų pinigų apskai-
tos, o parapija yra juridinis as-

muo./.../Einu į Panevėžio bažny-
čią, matau, kad kunigas prie mišių 
užrašo pavardę ir įrašo sumą./.../
Kaip specialistei, kyla klausimas 
-  ar panaudoja tas lėšas parapijos 
reikmėms“,  - nurodė mokesčių 
inspekcijos atstovė. 

N.Leonavičienė nusatė, kad 
S.Filipavičius 27 fiziniams ir 11 
juridinių asmenų paskolino 624 
tūkst. eurų. Didelė dalis šios su-
mos nėra grąžinta. ,,Pajamas jis 
deklaravo, bet pačia veikla nega-
lėjo užsiimti“, - teigė mokesčių 
inspekcijos atstovė. 

,,Yra Lietuvos Respublikos ir 
Šventojo sosto sutartis. Ar ži-
note tokį dokumentą?“ - speci-
alistės paklausė S.Filipavičiaus 
advokatas. ,,Nemačiau ir nesirė-
miau“, - atsakė N.Leonavičienė. 
Advokatas teigė, kad Panevėžio 
vyskupijos kurija pateikė raštą, 
kuriame nurodė, jog dėl bažny-
čios finansų apskaitos pretenzi-
jų S.Filipavičiui neturi. ,,Kurija 
tegul neturi, o aš, kaip revizorė, 
- turiu“, - atsikirto mokesčių ins-
pekcijos atstovė.  

S.Filipavičius: ,,Prokuratūra 
pridarė nesąmonių“

Po posėdžio, ,,Anykštai“ ko-
mentuodamas bylos eigą, kunigas 
S.Filipavičius negailėjo karčių 
žodžių prokurorams. ,,Teisinėje 
sistemoje - labiausiai supuvusi 
prokuratūra. Prokuratūra pridarė 
nesąmonių, bet negali perlipti per 
savo ambicijas, negali atsiprašy-
ti, todėl dabar bando įrodyti savo 
teisumą“, -  emocingai kalbėjo 
kunigas. Tiesa, jis pridūrė, kad 
ir tarp prokurorų yra protingų ir 
padorių žmonių.

S.Filipavičius iš paskolų teiki-
mo uždirbo 14 tūkst. eurų, šiuos 
pinigus deklaravo ir sumokėjo 
mokesčius. ,,Vidutinės mano pa-
lūkanos buvo 2,5 proc. Kur jūs 

matėtė tokia palūkanas? Koks aš 
verslininkas. O didžioji dalis pa-
skolų – iš viso be palūkanų, tai 
pinigai, paskolinti draugams“, 
- tvirtino kunigas. Jis teigė, kad 
kreipėsi į Lietuvos banką dėl išaiš-
kinimo, ar pinigų skolinimas gali 
būti traktuojamas kaip nusikalta-
ma veikla, ir gavo išaiškinimą, jog 
skolinti pinigus yra legalu.

Kalbėdamas apie parapijos 
buhalterijos tvarkymą, klebonas 
retoriškai klausė: ,,Jeigu ten to-
kia betvarkė, kodėl prokuroras 
nenorėjo buhalterijos medžiagos 
prijungti prie bylos?“. ,,Aš po 
bažnyčią su kasos aparatu turė-
čiau vaikščioti?“ - atremdamas 
kaltinimą aplaidžiu aukų apskai-
tymu, kalbėjo S.Filipavičius.

Kalbėdamas apie ūkinkavimą, 
Troškūnų klebonas sakė, kad turi 
14,5 ha pievų. Šios pievos šie-
naujamos, o šienas parduodamas 
- štai ir visas biznis. Jis tikino, 
kad ir ši veikla yra tvarkingai 
suforminta, pildomas ūkininko 
žurnalas.

Portalas tv3.lt apie bažnyčios 
aukų apskaitos taisykles kalbino 
Panevėžio vyskupą Liną Vodo-
pjanovą. ,,Vyskupas aiškina, kad 
klebonas atsiskaityti bažnyčiai 
turi tik už mišiose suaukotas lė-
šas. Visos kitos aukos – krikšty-
nų, laidotuvių, vestuvių - tai lyg 
kunigo uždarbis.Visos aukos, 
kurios surenkamos sekmadienį, 
taip vadinama rinkliava, ką daro 
parapijiečiai, tai visos šitos aukos 
yra suregistruojamos, pvz., tokį 
ar tokį sekmadienį surenkamos 
aukos 20 ar 500 Eur, tai visa šitai 
yra registruojama. O visos kitos, 
ką kunigas pakrikštija ar sutuokė, 
tai čia yra kunigo pragyvenimui“, 
– sako L. Vodopjanovas“, - rašo 
portalas tv3.lt (,,Troškūnų kle-
bonas atsidūrė teisme: įtariamas 
neteisėtu kreditų verslu“, Jurgita 
Kasperavičiūtė, 2019.10.11). 

Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistė Nijolė Leonavičie-
nė tikrino ir Troškūnų parapijos, ir asmeninę klebono Sauliaus 
Filipavičiaus finansinę veiklą.

Autoriaus nuotr.
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Didžios tiesos ieškantis menininkas 
nuo Šventosios Raimondas GUOBIS

Daugiau nei prieš devyniasdešimt metų Šaltiniuose – kaime pačiame Svėdasų parapijos pakraš-
tėlyje, prie Šventosios upės, gimęs, augęs, mokyklon Butėnuos ėjęs, paauglystėje po klastingos ligos 
girdėti nustojęs, piešti pradėjęs, fotografuoti mėgęs, senųjų dievdirbių dvasios paliestas „Skiedryno 
dainas“ dainavęs, daugybe kryžių, koplytstulpių, kitokių ąžuolinių paminklų Aukštaitijos ir kitų 
Lietuvos kampelių sodžius, miestelius, kapines papuošęs, gyvenimo prasmės visą amžių ieškojęs, 
dabar tarsi nusiraminęs, viską suvokęs, susitikimo su Viešpačiu belaukia. Tai liaudies meistras Sta-
sys Karanauskas. 

Jo ankstyvosios kūrybos piešinių paroda, kurioje daugiausia mieliausieji Šventosios upės ir jos 
pakrančių vaizdai, ne taip seniai Svėdasų meno galerijoje eksponuota buvo. Ir pats meistras – ti-
kriausia legenda - iš savo namų netoli Inturkės atvykęs buvo.

Sugrįžimai į tėviškės žemę

Didysis meistras, peržengęs 
devyniasdešimties metų ribą, iš-
sitarė, kad tarsi viskas ir baigta, 
laikas, skirtas žemėje praėjęs, 
tačiau dar dažnai į praeitį vis at-
sigręžia, dažnai joje slypinčių 
paslapčių ieško. Mielai leidžiasi 
į atsiminimus, kuriuose gyve-
na stebuklingas, milžiniškomis 
vinkšnomis iš tolo mojantis vieš-
keliu pravažiuojantiems Šaltinių 
kaimas. Kaimas, kuriame iš seno-

vės nebuvę nė vieno šulinio, visi 
puikiausią vandenį gėrę iš gaivių-
jų versmių - šaltinių. Buvo laikas, 
kad be baimės ir iš šalia pratekan-
čio Narunčio upelio ar ir kur kas 
didesnės Šventosios atsigerdavo.  
Pasakoja senolis apie stebuklin-
gas naktis, kuomet, išėjęs į tamsos 
gaubiamą kaimo gatvę, žvalgy-
davosi į melsvų galaktikų dugne 
žibančias žvaigždes, kuomet kil-
davo nuo Šventosios ūkai, kurių 
baltume sunku būdavo įžvelgti 
takelį. Porina apie rytmečius, 

kurie įstrigo per langus smingan-
čia saule, dūmo kvapu ir vikriais 
motulės žingsniais, kai ji, prie 
krosnies triūsinėdama, lietuvišką, 
mielą širdžiai dainą niūniuodavo 
ar giesmę šventą giedodavo... At-
minties ūkuose tebeaidi žodžiai 
apie rūtelių darželį, apie nuolat 
žmogų aplankantį saldų, nors ne-
žinomą ir baugoką ilgesį...

Kaimo papėdėje sruveno Šven-
toji, švelniai sukdama pro melsvus 
šilus vingiais, plaudama statų smė-
lio krantą ties Pagriauže, šniokš-

dama slenksčiais Akmeninėje, 
rimstanti ties Narunčio intaku. At-
siminimų pynėse - žuvų gausybė, 
kurias žvejai tinkliukais, bučiais, 
samčiais gaudydavo, marguolės 
lydekos, sprunkančios į melsvas 
sietuvas, paslapties melodijas 
linguojančios sraunumų žolės ir 
milžiniškas šamas, kartais iš gel-
mės šaukiantis kiemsargio šuns 
balsu. Įsižiūrėjęs į atminties van-
denis, ėmęs teptuku piešinius ant 
kartono, drobės lieti, o pirmiausia 
nupiešė Šventąją. Tokią ramią, 
malonią prie Žaliosios, po to -  ir 
Pagriaužės šviesų, statų krantą, 
nuo jo į upę besiritančius bekel-
nius vaikus. Taip smagu būdavę 
bėgti, kūlversčiais virsti, gelmėn 
verstis, gaivintis. Meistro teptu-
kas fiksavo aną pasakų pasaulį, 
kuris pradingo laiko ūkuose.

Įstrigo jam ir ta šilta vasaros 
diena, kai Šventąja pasroviui lei-

dosi kelios spalvingos baidarės. 
Tikriausiai čia ir buvo garsieji 
Lietuvos upių ir kitokių vandenų 
tyrinėtojai, profesoriai Steponas 
Kolupaila ir Kazimieras Pakštas 
su bičiuliais. Atsargiai jie per 
Akmeninės vartus leidosi, o so-
džiaus vaikams šitoks įvykis ne-
paprastas buvęs: keisti laiveliai, 
keisti, miestų ir pasaulio paslap-
timi dvelkiantys žmonės...

Smagiausia būdavę po apy-
linkės šilus, kalnelius bėgioti. 
Tai šen, tai ten pilkapiai, kelio-
se vietose Pirmojo pasaulinio 
karo apkasų liekanos, paslaptingi 
akmenys, kurių garsiausias Sau-
sojoje apydėmėje, šalia smėlia-
kelio, dunksojęs. Sakydavę, kad 
tai senovės apeigų akmuo, kad tai 
nepajudinama Jononių ir Butėnų 
dvarų žemių riba. 

(Nukelta į 12 psl.) 

Senasis meistras Stasys Karanauskas paslaptingai šypsosi savo paveikslų parodoje Svėdasų meno 
galerijoje. 

Tuoj po 1960 metų Stasys Karanauskas nutapė seriją paveikslų su Aukštaitijos 
piliakalniais. 

Šventosios vingis ties Pagriauže. 

Iš Šaltinių kaimo šaltinio visuomet atsigerdavo tinklus traukiantys žvejai. 
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spektras

Anykščiuose – naujas ir erdvus „Tele2“ 
salonas bei kalėdiniai pasiūlymai

Anykščiuose, A. Baranausko a. 16, duris jau atvėrė visiškai naujas ir 
patogus „Tele2“ salonas. Naujoje vietoje įsikūrusiame salone lankytojai 
gali ne tik apžiūrėti gausų išmaniųjų įrenginių asortimentą, užsisakyti 
paslaugas, gauti visą reikiamą informaciją, bet ir pasinaudoti ankstyvais 
kalėdiniais pasiūlymais.

Vietoje anksčiau prekybos centre „Norfa“ 
buvusios nedidelės „Tele2“ salelės klientai 
nuo šiol yra kviečiami aplankyti erdvų ir pa-
togų saloną pačiame miesto centre.

„Į naująjį saloną jau galima užeiti, patogiai 
prisėsti ir pasikonsultuoti, čia turime daug 
vietos bei žymiai gausesnį asortimentą. Be 
to, salono erdvės patogiai išskirstytos, todėl 
lankytojai galės ne tik ramiai apžiūrėti, bet ir 
vietoje išbandyti tiek naujausius telefonus, 
tiek kitus išmaniuosius įrenginius“, – sakė 
Jurgita Savickienė, „Tele2“ Šiaurės regiono 
vadovė.

Naujojo salono darbo laikas: pirmadie-
nį–penktadienį nuo 9 iki 18 val., šeštadienį 
– nuo 9 iki 16 val., o sekmadienį – nuo 10 
iki 15 val.

Su „Tele2“ planais – akcijos išmanieji 
net iki 68 proc. pigiau!

Į naująjį saloną užsukti dabar ypač verta: 
artėjančių švenčių proga, „Tele2“ paruošė 
ypatingų pasiūlymų, skirtų klientų pamėg-
tiems išmaniesiems įsigyti – nuolaidos ak-
cijos telefonams siekia net iki 68 proc.!

Pasiūlymai galioja telefonus įsigyjant 
kartu su neribotų pokalbių, SMS ir inter-
neto planu (už 19,90 Eur/mėn.) ir sudarant 

24 mėn. sutartį. Beje, mėnesio įmokos už 
pasiūlyme dalyvaujančius telefonus prasi-
deda tik nuo  2,16 Eur –  taigi, belieka tik 
išsirinkti savo svajonių išmanųjį.  

O rinktis tikrai yra iš ko – pasiūlyme da-
lyvauja skirtingų ir pasaulyje pripažintų ga-
mintojų modeliai. Vienas tokių – keturguba  
pagrindine kamera išsiskiriantis „Huawei 
P30 Pro“. Dabar šį itin lengvą, vos 165 
gramus sveriantį, ryškių spalvų išmanųjį su 
128 GB vidine atmintine įsigyti galima itin 
patraukliomis sąlygomis. 

Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais itin 
džiaugtis turėtų ir „Samsung“ gerbėjai. Vos 
šiais metais pristatytą išskirtinio dizaino 
modelį „Galaxy S10“ dabar taip pat galima 
įsigyti žymiai pigiau. Beje, šį telefoną rinktis 
turėtų daug fotografuojantys – gamintojo 
teigimu, jo atminties užteks daugiau nei 50 
tūkst. nuotraukų saugojimui.

Mažiausiai pinigų išleis iš visų pasiūlyme 
dalyvaujančių telefonų pasirinkę „Xiaomi 
Mi A3“ modelį. Šiame trigubą kamerą ir iš-
tvermingą bateriją turinčiame išmaniajame 
buvo įdiegtas ir dirbtinis intelektas – tai reiš-
kia, kad įrenginio procesorius susitvarkys 
su visomis jam skirtomis užduotimis ir veiks 
itin sklandžiai.

Be to, šiuos ir kitus telefonus žymiai pigiau 
įsigyti galima ir su kitais mokėjimo planais – 
tereikia užsukti į artimiausią saloną ar tinkla-
pį www.tele2.lt ir išsirinkti labiausiai tinkantį 
pasiūlymą sau bei artimiesiems. 

Ir tai dar ne viskas. Jei artėjančių Kalėdų 
proga šeimos narius ketinate nustebinti 
išmaniuoju įrenginiu – taip pat skubėkite į 
operatoriaus saloną arba internetinę par-
duotuvę. Nuo ausinių, kolonėlių iki roboto si-
urblio – „Tele2“ siūlo ne tik platų šių įrenginių 
asortimentą, bet ir iki 30 proc. siekiančias 
nuolaidas jiems įsigyti. 

Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius išma-
niųjų telefonų ir įrenginių modelius, nuolaidų 
sąlygas, mokesčius ir taisykles daugiau su-
žinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar 
paskambinus 117. Akcijos laikas bei įrenginių 
kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2 Laisvu internetu“ – 
kompiuteriai tik nuo 99 Eur

Staigmenų paruošta ir daugiau. Artimuosius 
ketinantys nustebinti nauju nešiojamu kom-
piuteriu, jau dabar gali pasinaudoti ankstyvais 
„Tele2“ kalėdiniais pasiūlymais – kainos prasi-
deda tik nuo 99 Eur! 

Pasiūlymai galioja kompiuterius įsigyjant 
kartu su „Tele2 Laisvo interneto“ neribotu pla-
nu (už 18,90 Eur /mėn) ir sudarant 24 mėn. 
sutartį. Ilgai laukti neverta – mėnesio įmokos 
už pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterius 
prasideda vos nuo 3,08 Eur.

Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius kom-
piuterių modelius, nuolaidų sąlygas, mokes-
čius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose ar paskambinus 117. Akcijos laikas 
bei įrenginių kiekis – riboti.

Užsak. nr. 1226

juozas RATAUTAs

Eilėje prie duonos

Aplinkos ministras kęstutis 
Mažeika, priėmęs į pareigas 
vyriausiąjį šalies urėdą, buvo 
apkaltintas artimais ryšiais - 
girdi, kartu medžiojo. Tikrinami 
medžioklės lapai, apklausiami 
liudininkai, prieš kameras rau-
donuoja pats ministras, galimai 
supainiojęs viešuosius ir priva-
čius interesus. iš tikrųjų - aukštos 
politinės kultūros demonstracija, 
kuri labai artima vakarietiškai 
kultūrai.

Betgi nusikelkime į Anykščius 
ir pažvelkime į savo kiemą. Čia 
taip pat yra partijos, yra intere-
sai, yra savi ir ne visai savi. ne 
savųjų interesai mažiausiai rūpi, 
o saviesiems valdžia stengia-
si sukurti padorias gyvenimo 
sąlygas. nesunku pastebėti, jog 
kompetencijos, gebėjimai, tinka-
mumas pareigoms nustumiami 
į antrą planą, o  pareigybės 
aprašymai sudėliojami taip, kad  
atitiktų pageidaujamo asmens 
„portretą“.  Arba specialiaisiais 
reikalavimais nepageidaujamas 
asmuo blokuojamas nuo dalyva-
vimo konkurse. Antai norintieji 
kandidatuoti į Verslo ir turizmo 
informacinio centro direktoriaus 
pavaduotojo pareigas privalė-
jo turėti vadybos arba viešojo 
administravimo patirtį, o asmuo,  
kandidatuojantis į komunalinio 
ūkio įmonės vadovo pareigas  
negalėjo būti atleistas vienu kon-
krečiu Darbo kodekso pagrindu. 
kam ne viešojo administravimo 

įstaigai prireikė viešojo admi-
nistravimo patirties? kodėl 
būsimasis komunalinio vadovas  
konkurso komisijai nekliūtų, 
jeigu turėtų tamsią praeitį pagal 
kitą straipsnį? Antras ne mažiau 
ryškus pavyzdys, kai po savival-
dybės įmonių patikrinimo atleisti 
vadovai, pasikeitus politinei 
konjunktūrai, vėl grįžta į tas 
pačias ar kitas aukštas parei-
gas. suprantu, kad tik socialinių 
mokslų mokytas žmogus nega-
lėjo kompetentingai patikrinti 
ligoninės, turizmo informacinio 
centro ar komunalininkų ūkinės 
- finansinės veiklos. suprantama, 
kad praeitos kadencijos savival-
dybės vadovų veikloje galėjo būti 
politinių peripetijų ir tenden-
cingų intencijų,  bet vis dėlto - 
kodėl  neorganizuoti pakartotinio 
patikrinimo pagal ankstesnius 
rezultatus, kad būtų patvirtinti ar 
paneigti  akte nurodyti trūkumai 
ar pažeidimai? Prisiminiau atve-
jį, kai, gindamas sodros intere-
sus, teisme kaltinamosios pusės 
buvau apskųstas Fondo valdybai 
dėl tariamų pažeidimų. skundas 
buvo absurdiško pobūdžio ir 
mano valdžia galėjo jį  išmesti į 
šiukšlių dėžę. labai džiaugiuosi, 
kad taip neįvyko: buvo sudaryta 
komisija galimam pažeidimui 
ištirti, pareikšti įtarimai, atliktas 
detalus tyrimas, surašyta išvada, 
kurioje paskelbta, kad skunde 
išdėstyti faktai nepasitvirtino. 
išdavoje - už tinkamą atstova-
vimą sodrai buvau paskatintas 
padėka. Panašų filtrą turėjo 
praeiti D. Vaiginas, R. Gudonie-
nė ir k. Šapoka, prieš priimant 
juos į pareigas. susidaro įspūdis, 
jog pastovėjai su vėliava šalia 
Bauros - ir nuodėmės tau nura-
šytos. Seimo narys, meras ar kiti 
aukšti pareigūnai turi suprasti, 
jog, padėdami vienam asmeniui, 
kenkia kitam. Kita vertus, koks 
gali būti vadovui skirtumas, kas 
laimės konkursą - svarbu, kad jis 
būtų labiausiai pasiruošęs užimti 
pareigas. Tad selektyvūs aukštų 

valdininkų veiksmai labai kenkia 
ne tik žmonėms, bet ir verčia 
nepasitikėti Valstybės tarnyba bei 
valdžia.

kartais atrodo, kad mūsų 
valdžia gyvena tarsi paralelinėje 
tikrovėje. Panašu, jog palūkuria-
vęs, kol po rinkimų aprims zirze-
kliai, vicemeras, socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis į trečio mero 
patarėjo postą „prakišo“ savo 
žmogų. jėzusmarja,- sako dažnas 
sutiktas anykštėnas,- jie priėmė 
dar vieną patarėją! emocijas 
taipogi lieja ne vienas pakraupęs 
socialinių tinklų komentatorius. 
nesistebiu, kai Vilniaus, kauno 
ar kitos didesnės ir reikšminges-
nės savivaldybės merai turi po du 
ar tris patarėjus, tačiau ką jiems 
veikti mūsų mažoje savivaldybė-
je, kur visų tarnautojų skaičius 
siekia vos kelias dešimtis, o vei-
klos apimtys dešimtis kartų ma-
žesnės nei minėtų savivaldybių? 
Rajono vadovas  šalia savęs turi 
visų sričių specialistus, įmonių, 
įstaigų ir organizacijų vadovus 
bei atsakingus asmenis, kurie 
nuolat pasiruošę padėti spręsti 
iškilusius klausimus. Pamenu, 
meras yra sakęs, cituoju: ,,Man 
nereikia patarimų, patarėjai 
rengs projektus“. Tad kur žadėti 
projektai? Man nepakanka girdė-
ti iš patarėjo lūpų: kur buvau, ką 
mačiau, ant kieno peties paver-
kiau...  Chrestomatinis pavyzdys, 
kai šias pareigas einantis asmuo 
savo veikla ir iniciatyvomis kom-
promitavo savivaldybę ir darė 
gėdą Anykščiams - tai ankstesnės 
kadencijos patarėjas. Meras pra-
šo, jis stebi sankryžą, meras lie-
pia - panešioja  segtuvą, meras 
nerimauja - jis kovoja su kitokia 
nuomone socialiniuose tinkluose. 
Sutinku, kad meras po ranka turi 
turėti asmenį, kurio paslaugų 
gali  prireikti čia ir dabar, betgi 
tam pakanka vieno žmogaus. 
Sutaupyti pinigai labai pravers-
tų, sakykim, gimusių anykštėnų 
kraitelei nupirkti. savivaldybės 
viena po kitos priima sprendimus 

šiai socialinei ir moralinei prie-
monei įgyvendinti. Prieš kelias 
dienas kėdainių rajono savival-
dybė nutarė už 200 eurų pirkti 
reikmenis gimusiam kūdikiui, o 
kelių rajonų bei miestų valdžia 
jau kurį laiką dovanoja mažie-
siems savo piliečiams kraiteles 
po 300 eurų. Gražu!  kodėl pas 
mus to nedaroma? Gal svarbiau 
padėti dar vienam savajam, 
laukiančiam sotesnės duonos?  
Anykščių ligoninei trūksta dvide-
šimt penkių tūkstančių - tai ar ne 
geriau ją aprūpinti finansiniais 
ir materialiniais resursais, nuo 
kurių  priklauso žmonių sveika-
ta? Beje, čia akivaizdžiai matosi 
ambicingos kovos elementų. 
Valdžiai niekaip neįtinka dar k. 
Tubio laikais atėjęs ligoninės 
direktorius Audrius Vasiliauskas. 
Pirmus metus dirbantis vyriau-
siasis gydytojas nuolat kvie-
čiamas „ant kilimėlio“, visam 
kolektyvui matant ir girdint, jis 
tarsi kolūkio draugiškame teisme 
„skalbiamas“ už būtas ir nebūtas 
nuodėmes. Problemos ligoninėje 
suvešėjo daug anksčiau: vienu 
metu išsibėgiojo gydytojai, kitu 
- pacientai įprato prie gydymo 
įstaigų, kuriose tos paslaugos 
teikiamos kompleksiškai, dar 
kitu - nyko ligoninės skyriai. 
Tai bendros šalies tendenci-
jos pasekmė bei sisteminės ir 
paveldo problemos, nuo kurių 
savivaldybė neturėtų nusišalinti. 
„karštos bulvės“ mėtymas nuo 
savęs įklampins ligoninę į dar 
didesnę krizę.

Sakoma, kritikuoti lengva, 
kalbama, jog anykštėnams vis ne-
gerai ir negerai. Visi kritikai tei-
sūs. Teisūs ir tie,  kurie sako, jog 
nematydamas ir neįvardydamas 
negerovių problemų neišspręsi. 
Rūpėjo ir man paragauti valdiš-
kos duonos - visos „parlamenti-
nės“ Anykščių partijos, išskyrus 
konservatorius, kvietė būti sąra-
šiniu bičiuliu į rajono tarybą. Tik 
kovoti ,,už partijos reikalą“ nesu 
pasiryžęs. 

Šnipai. Rusijos Užsienio žval-
gybos tarnybos direktorius Ser-
gejus Naryškinas penktadienį 
paskelbė, kad Rusija tuo pačiu 
atsakys į Lietuvos prezidento 
Gitano Nausėdos suteiktą malo-
nę dviem dėl šnipinėjimo nuteis-
tiems Rusijos piliečiams. „Mano 
duomenimis, tai yra veidrodinės 
priemonės“, – penktadienį sakė S. 
Naryškinas. Lietuvos prezidentas 
suteikė malonę dviem dėl šnipi-
nėjimo 2017 metais nuteistiems 
Rusijos piliečiams Nikolajui Fi-
lipčenkai ir Sergejui Moisejenkai. 
BNS šaltinių teigimu, pagal susi-
tarimą Maskva turėtų suteikti ma-
lonę dviem Rusijoje kalinamiems 
Lietuvos piliečiams Jevgenijui 
Mataičiui ir Arstidui Tamošaičiui, 
nuteistiems 2016 metais. Mas-
kvos teismas Lietuvos pilietį A. 
Tamošaitį nuteisė kalėti 12 metų, 
Karaliaučiaus srities teismas dvi-
gubą Lietuvos ir Rusijos pilietybę 
turinčiam J. Mataičiui skyrė 13 
metų nelaisvės.

Plovimas. Švedijos nacionalinė 
transliuotoja SVT informavo apie 
artimiausiu metu planuojamą laidą 
apie įtariamą pinigų plovimą SEB 
padalinius Baltijos šalyse, penk-
tadienį pranešė Švedijos SEB. Po 
pranešimo SEB akcijos nuvertėjo 
beveik 14 procentų. Pasak banko 
pranešimo, SVT tiriamosios žurna-
listikos laidos „Uppdrag Grasning“ 
atstovai susisiekė su banku ir pra-
nešė, kad netrukus bus paskelbta 
apie įtariamą pinigų plovimą Bal-
tijos šalyse, su kuriais tariamai su-
sijęs SEB. „Kaip ir bet kuris kitas 
bankas, SEB negali garantuoti, kad 
juo nebuvo naudotasi ar nesinau-
dojama pinigų plovimui. Nuolat 
atsiranda naujų iššūkių ir rizikų. 
SEB pinigų plovimo prevencija 
negali būti ir nebus nutraukta“, – 
teigiama banko pranešime.

Muitinė. Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) penktadienį pra-
nešė siūlanti supaprastinti pašto 
siuntų deklaravimą Muitinėje. 
Siūloma Muitinės tinklapyje su-
kurti tiesioginę nuorodą, sudaran-
čią galimybę elektroniniu būdu 
savarankiškai deklaruoti pašto 
siuntas, taip pat Muitinei teikti 
aiškią informaciją, kaip tai atlik-
ti. Atlikusi fizinių asmenų pašto 
siuntų deklaravimo Muitinėje pro-
ceso antikorupcinį vertinimą, STT 
paskelbė nustačiusi, kad Muitinė 
nesudaro aiškių ir praktinių sąly-
gų asmenims elektroniniu būdu 
savarankiškai deklaruoti prekių, 
gautų pašto siuntomis. „Tai su-
daro galimybę Muitinės tarpinin-
kams nepagrįstai pelnytis iš vals-
tybės sudarytos prievolės ir pašto 
siuntų deklaravimo procesą daryti 
neskaidrų“, – rašoma pranešime.

Dujos. Lietuva per tris šių metų 
ketvirčius iš Rusijos importavo 
0,85 mlrd. kubinių metrų gam-
tinių dujų - 9,2 proc. mažiau nei 
pernai sausį-rugsėjį, rodo Rusijos 
dujų monopolininko “Gazprom” 
eksporto duomenys, kuriuos skel-
bia agentūra “Interfax”. Remiantis 
“Gazprom” eksporto ataskaitomis, 
trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuva iš 
Rusijos importavo 172 mln. kubų 
dujų - 93 proc. daugiau nei antrą-
jį šių metų ketvirtį, bet 33 proc. 
mažiau nei trečiąjį praėjusių metų 
ketvirtį. 

-Bns
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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 3 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Tikrasis genijus N-7.
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 rein-
džeris” N-7. 
09:55 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 

10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 KK2 penktadienis. 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 Viešpatavimas N14. 
00:50 “Akloji zona” N-7. 

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 “Atsargiai! Merginos” 
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 “Karaliaus vardu 2. Du 
pasauliai” N-14
01:00 “Rezidentas” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:20 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:30 “Nusikaltimų tyrėjai” (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 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 2012 N-7. 
00:10 Mirtinas ginklas 2 (k) 
N14. 

06:00 “Tabatos salonas” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės 
vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k)
10:35 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 

ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
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 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Pasodinsiu savo EKS 
N14. 
23:15 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
Now Vs Now (JAV). (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Literatūros pėdsekys. 
Programa apie Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. (kart.).
07:55 Smurfai. (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (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 VIII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargoninin-
kų konkursas. Pianistų konkur-
so finalas. 1 d. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.  
16:00 Drakoniukas Kokosas 1.
16:15 Smurfai. 
16:45 Premjera. Maistas: tiesa 

ar pramanas? 3 
17:10 Keistuolė 4. N-7. 
17:33 Keistuolė 5. N-7. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Milžiniški nacių statiniai. 
Hitlerio reaktyvinių lėktuvų 
slėptuvės.
20:10 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas 
Vienuolis
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eimuntas Nekrošius: 
nutolinti horizontą. 
23:00 Istorijos detektyvai.
23:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto 
Didžiojo) bažnyčia.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Raitoji policija” (kart.)
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 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras” N-7
17:30 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7

19:00 “Raitoji policija” 
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos” N-14
23:00 “Lemtingas posūkis 5” S
00:50 “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.
12.40 Skyrybos. 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. V.Grabauskas. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019m. „F-1“ čempio-
nato Brazilijos GP apžvalga.
18.00 Lietuvos politikos fo-
rumas. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Viralas. N-7.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 2019. 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. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(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. 
Stebuklingos kurpės 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Mėlynoji planeta iš arti. 
Sugrįžimas. Pasakojimas apie 
ryklius 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Serengetis. Kova už būvį 
13:45 Puaro N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:50 Tarptautinės draugiškos 
futbolo rungtynės. Lietuva – 
Naujoji Zelandija. 
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 Spec. žvėrynas. 
00:05 Nevykėliai po priedanga 
N-14. 

06:45 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 

07:10 “Zigis ir Ryklys” 
07:35 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
09:55 Tomas ir Džeris. 
Sugrįžimas į Ozo šalį 
11:35 “Ponas Bynas” N-7. 
12:05 Kosminis krepšinis 
13:50 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą N-7.
15:35 Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Tarzanas. Džiunglių 
legenda N-7.
21:45 Pakeleiviai N-7. 
00:05 Grobis N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
N-7
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 “Lobių planeta” N-7
13:55 “Raganaitės” N-7
15:45 “Raganaitės 2” 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 “Profesionalai” N-14
00:25 “Žvaigždžių karai. 
Galia nubunda” N-7 (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas. Šilalė (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio tau-
rė. Kaunas. 
10:05 “Varom!” N-7.  
10:40 “Afrika. Mirtinai pavo-
jingi” 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7.
12:50 “Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
14:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:55 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Pieno žvaigždės 
- Žalgiris. 
19:30 “Tiltas” N-7.
21:45 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
23:00 “Gyvi numirėliai” N14. 
00:10 Baudėjas (k) N14. 

07:10 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:40 “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 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Omaras N14. 
23:25 Pačiūžomis į šlovę N14. 
01:10 Melo pinklės (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Sostinės dienos 2019. 
Daddy Was a Milkman. (kart.).
07:05 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015. Koncertuoja 
Vytautas, Eglė ir Ieva 
Juozapaičiai. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Aušros Vartų atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija.
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Euromaxx. 
13:30 Brandūs pokalbiai. 
14:00 Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. 
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 
17:55 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Lenkimai. 1 d. 
19:40 Dauntono abatija 6 N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias 
– superžvaigždė, kompozito-

rius, atlikėjas Goran Bregovič 
(Bosnija ir Hercegovina).
21:55 Kristupo vasaros 
festivalio koncertas „Salsa 
Sinfonica“. Dalyvauja LVSO, 
solistai Ricardo Luque (voka-
las, Venesuela), Olvido Ruiz 
Castellanos (vokalas, Kuba). 
Dirigentas Gerardo Estrada 
Martinez (Venesuela).
23:30 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo skati-
nimo programa. (kart.).
24:00 FIFA U-17 pasaulio 
vaikinų futbolo čempionatas. 
Finalas. 
02:00 Auksinė akis 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
10:25 “100% Dakaro”. 
11:00 “Mes mylim pingvinus!” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Paskutinė lokių kara-
lystė” N-7
14:05 “Išlikimas” N-7
15:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:00 “Sandėlių karai” N-7
16:30 Europos moterų 
krepšinio čempionato 2021 
atrankos rungtynės. Turkija – 
Lietuva.
18:30 “Sandėlių karai” N-7
19:05 “Amerikos talentai” 
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “NBA Action”. 
22:30 NBA rungtynės. 
Bostono “Celtics” – 
Sakramento “Kings”.
01:00 “Bėgantis labirintu” 
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 JAV GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Lazdynų 
Pelėda. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. V.Grabauskas. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
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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 3 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Apgavikai 1 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 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 

N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Nuo... Iki... (k). 
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 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Dugnas N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

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 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Universalus karys. 
Regeneracija” N-14
00:00 “Skubi pagalba” N-14

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:20 “Stoties policija” (k) (N-7. 
09:20 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:15 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:25 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:25 “Visa menanti” N-7. 
13:25 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Prezidento sprendimas 
N-7. 
23:45 2012 (k) N-7. 
02:35 “Visa menanti” (k) N-7.  

06:00 “Tabatos salonas” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
10:35 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 

(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Somos įlankos valkata N14. 
23:10 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:05 “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 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Milžiniški nacių statiniai. 
reaktyvinių lėktuvų slėptuvės 
(kart.).
15:40 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) bažnyčia.
15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 

16:00 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3
17:10 Keistuolė 5 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Septintasis dešimtmetis. 
1968-ieji 
20:05 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14. 
23:20 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (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
12:00 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14

21:30 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Atėnų 
“Panathinaikos”.
23:45 “Rouzvudas” 
00:35 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 Viralas. N-7.
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis” 
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Tyla. 
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 3 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 

10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Bus visko (k). 
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 Gaudyk laiką. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas N14. 
00:55 “Akloji zona” N-7. 

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 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Karšta pupytė” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:05 “Skubi pagalba” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:20 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:20 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:15 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:25 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:25 “Visa menanti” N-7. 
13:25 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Panikos kambarys N14. 
23:20 Prezidento sprendimas 
(k) N-7. 
01:50 “Visa menanti” (9) (k) 
N-7.  

06:00 “Tabatos salonas” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
10:35 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 

ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtys Rokamadūre N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7.
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja. Dalyvauja 
„Keistuolių teatro“ aktoriai. 2014 
m.(kart.).
06:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto 
Didžiojo) bažnyčia. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (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 Mūsų miesteliai. Lenkimai. 
1 d. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).

14:45 Septintasis dešimtmetis. 
1968-ieji (kart.).
15:30 Vaikų forumas. Speciali 
tiesioginė transliacija, skirta 
JTO Vaiko teisių konvencijos 
30-mečiui. 
18:00 Kultūros diena.
18:25 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Tarpukario Lietuvos 
modernizmo architektūra. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Stambulo „Besiktas“.
20:55 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno kurortinė 
architektūra. 
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Strasbūro „SIG“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:30 Nacionalinė ekspedicija. 
00:20 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 Europos taurės krepšinio 

rungtynės. Belgrado “Partizan” – 
Vilniaus “Rytas”.
23:00 “Rouzvudas” 
00:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Meilė kaip mėnulis” 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
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 Rubrika “Verslo genas”.
18.57 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „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. 
M.Tyla. 
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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 3 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Ištikimybė N-14
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(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 “Rimti reikalai 2” (k). 
N-7. 

10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 VIDO VIDeO. 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 Inferno N14. 
00:55 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
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 “Atsargiai! Merginos” 
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 “Kietas riešutėlis 2” 
N-14
00:25 “Skubi pagalba” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:20 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:20 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:15 “Daktaras Richteris” 
(k) N-7. 
11:25 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (k) N-7. 
12:25 “Visa menanti” N-7. 
13:25 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” 
N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Juodojo angelo skrydis 
N-7. 
23:15 Panikos kambarys (k) 
N14. 
01:25 “Visa menanti” (k) N-7.  

06:00 “Tabatos salonas” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
08:35 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
10:35 “Akloji” 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Būrėja” (k) 
12:20 “Bjaurusis ančiukas 

Niujorke” N-7.
13:20 “Žmogus-voras”
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
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 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Kasandra. Amžinasis 
sniegas N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7.
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja. (kart.).
06:45 Klausimėlis. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Veranda. (kart.).
07:55 Brandūs pokalbiai. 
(kart.).
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Unikalios mamos. 
(kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 VIII tarptautinis M. K. 
Čiurlionio pianistų ir vargo-
nininkų konkursas. Pianistų 
konkurso finalas. 2 d. (kart.).
15:50 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2 
16:00 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3 
17:10 Keistuolė 5 N-7.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Septintasis 
dešimtmetis 
20:05 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Nemeilė N-14. 
23:30 Į sveikatą! (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “Deividas Bleinas: 
Realybė ar magija” N-7
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Belgrado 
“Crvena Zvezda”.
00:15 “Rouzvudas” 

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Tyla. 
12.10 „Pone prezidente” 
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 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
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 Skyrybos. 
22.00 Viralas. 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.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:25 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. 
09:05 Gražiausios poetų dainos.
10:30 Dainos Lietuvai. Partizanų 
dainos.
11:30 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. 
12:00 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13:20 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. 
16:00 Paberžė – nepaklusniųjų 
lizdas. 
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
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 Bastilijos diena N-14
00:25 Nepalūžęs N-14. 

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 

N-7. 
06:30 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7. 
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Valanda su Rūta (k). 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Galiu rytoj” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Slaptas keleivis N14. 
23:10 Misija “Neįmanoma” N-7. 
01:25 Superbombonešis. Naikinti 
viską N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 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”. 
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 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 “Madagaskaras 3” N-7
21:15 “Šelmis-1. Žvaigždžių karų 

istorija” N-14
00:05 “1303 butas” S

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” (k) 
08:30 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:30 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (k) N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Užtikrintas teisingumas 
N14. 
23:35 Juodojo angelo skrydis (k) 
N-7. 
01:45 “Detektyvų istorijos” N-7.  

06:00 “Tabatos salonas” 
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Neklausk meilės vardo” 
09:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:10 “Būrėja”
12:20 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7.
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7.
14:45 “Žingsnis iki dangaus” (k). 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7.
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7.

19:50 “Žingsnis iki dangaus” N-7.
21:00 Stokholmo rekviem. 
Popierinis žmogus N14. 
22:55 “Kriminalinė Maskva” N14. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja. (kart.).
06:45 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo pas Elžbietą 
(Pažaislio) bažnyčia. (kart.).
06:55 Kultūros diena (kart.).
07:20 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:30 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:40 Smurfai (kart.).
07:55 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:25 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. Ti 
09:05 Gražiausios poetų dainos.
10:30 Dainos Lietuvai. Partizanų 
dainos.
11:30 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. 
12:00 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių lai-
dotuvių ceremonija. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros.
13:20 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių valstybinių laidotu-
vių ceremonija. 
16:00 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 
16:10 Drakoniukas Kokosas 1 
16:20 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 

17:10 Keistuolė 5 N-7
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
20:20 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo pas Elžbietą 
(Pažaislio) bažnyčia. (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Mažumą kitokia N-14. 
22:55 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas Vienuolis
23:15 Smaragdo miestas N-14. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Išeities kodas” N-14
23:50 “Lemtingas posūkis 5” S 
(kart.)

01:30 “Deividas Bleinas: Realybė 
ar magija” N-7 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ 
N -7.
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Tyla. 
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT. 
11.05 Skyrybos. 
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Gyvybės langelis“ N-7.
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 „Gyvybės langelis“ N-7.
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 „Pasaulio turgūs“ 
Tailandas. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
23.30 Vantos lapas. 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 Mūšio laukas. 
07:30 Lasės ir Majos seklių 
biuras. Chameleono kerštas 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Iškilminga rikiuotė 
Katedros aikštėje ir paradas 
Gedimino prospekte. 
13:00 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos. 
Dokumentinis filmas. I dalis. 
Atsilaikymas. 
13:45 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos. 
Dokumentinis filmas. II dalis. 
Pergalė. 
14:40 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 „Lietuvos karžygys“ 
– iškilminga Lietuvos kariuo-
menės apdovanojimų cere-
monija. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Suknelė vestuvėms 
N-7.
00:50 Bastilijos diena N-14 
(kart.).

06:50 “Tomo ir Džerio šou” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 

08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:05 “Beprotiškos melodijos” 
09:30 Slaptoji komanda 
11:30 Akistata su laukine 
gamta. Kelionė su drambliu 
13:20 Rašalo širdis 
15:25 Sutrikusi mafija N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Gandrų siuntų tarnyba 
21:15 Mano tobulas gangste-
ris N14. 
23:10 Džo Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis N14. 
01:20 Slaptas keleivis (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
07:00 “Vėžliukai nindzės” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Mano pinigai”. 
12:00 “Baltoji Iltis” 
14:05 “Kūdikis už 30 milijonų” 
N-7
16:45 “Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. N-7
21:00 “Pjūklo ketera” N-14

23:50 “Amitivilio siaubas. 
Pabudimas” S
01:30 “Universalus karys. 
Regeneracija” N-14 (kart.)

06:30 Oplia! (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Oplia! (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 “Varom!” N-7. 
11:05 “Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai milžinai” 
12:15 “Ekstremalūs išbandy-
mai” N-7. 
12:45 “Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos” 
13:50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:50 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7..
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. CBet - Pieno žvaigždės. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Mirtinas ginklas 3 N14. 
00:30 Galutinis tikslas 4 N14. 
 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:40 “Būrėja” (k) 
11:50 “Būrėja” (k) 
12:25 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai televi-
trina. N-7. 

15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Blogoji dvynė N14. 
22:55 Sapnų gaudyklė N14. 
01:30 “Kriminalinė Maskva” 
(k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. 
07:20 Auksinis protas. 
08:30 Unikalios mamos. 
09:00 Skrendam. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Lietuvos kariuomenės 
diena. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus šv. 
Ignoto bažnyčios.
11:10 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Viljamas Šekspyras. 
Hamletas. Teatro „Meno for-
tas“ spektaklis. 
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro  
17:55 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Gertrūdos (Marijonų) bažny-
čia. (kart.).
18:00 Stambiu planu. Pokalbių 
programa. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys1 

N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Rytojus niekada nemirš-
ta N-14. 
22:55 Sostinės dienos 2019. 
N.O.H.A. 
23:45 „Lietuvos karžygys“ – 
iškilminga Lietuvos kariuome-
nės apdovanojimų ceremonija. 
(kart.).
01:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 2019. 14 s.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų žai-
dynės”. 
11:00 “Paskutinė lokių kara-
lystė” (kart.) N-7
12:05 “Jokių kliūčių!” N-7
13:05 “Paskutinė lokių kara-
lystė” N-7
14:15 “Išlikimas” N-7
15:15 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:10 “Iš peties” N-7
17:10 “Sandėlių karai” N-7
18:10 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
N-7
19:05 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Bėgantis labirintu 
2N-14
00:35 “8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos” N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Elza - žvalgy-
bininkė Marcelė Kubiliūtė. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė. 
08.30 Nauja diena. Rubrikos. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. B.Tilmantaitė. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Elza - žvalgy-
bininkė Marcelė Kubiliūtė. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. M.Tyla. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 
Vykdomas elektroninis aukci-

onas, aukciono dalyviams inter-
netu registruojantis VĮ Registrų 
centro administruojamoje svetai-
nėje http://www.evarzytynes.lt/.

Butą/patalpą-butą Nr. 5, uni-
kalus Nr. 3490-0008-0017:0005, 
pastatas, kuriame yra butas pa-
žymėtas indeksu 1A1m, bendras 
buto plotas – 26,81 kv. m, pas-
tato, sienos rąstų, stogas šlaiti-
nis, vieno aukšto, buto būklė – 
avarinė, statybos metai – 1900,  
1/6 kitų statinių (inžinerinių) 
- kiemo statinių (šulinys) uni-
kalus Nr. 3490-0008-0028, sta-
tybos metai – 1959, Kreivoji g. 
7-5, Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 190 Eur, iš jų: 
turto pradinė pardavimo kaina – 
120 Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 70 Eur. Pradinė bendra 
nekilnojamojo turto ir žemės skly-
po pardavimo kaina – 200 Eur, iš 
jų:  turto pradinė pardavimo kaina 
– 190 Eur, žemės sklypo parda-
vimo kaina  žemės  sklypo nuo-
mos mokesčiui apskaičiuoti – 10 
Eur. Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 20 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 19 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia – 
2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 
2020-01-08, 23.59 val.  Aukcio-
no laikas nuo 2020-01-13, 09.00 
val. iki 2020-01-16 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2019-11-25. 
214/1975 dalis (0,0214 ha) žemės 
sklypo nuomojama (unikalus Nr. 
4400-4519-9960, kadastrinis Nr. 
3410/0001:730 Aukštakalnio k. 
v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. 
Žemės sklypo nuomos terminas – 
6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl 
žemės sklypo dalies nuomos ter-
mino priimtas atsižvelgiant į tai, 
kad minėtas žemės sklypas pa-
tenka į nekilnojamosios kultūros 
vertybės – Troškūnų dvaro sody-
bos (unikalus kodas – 70) terito-
riją. Žemės sklypo dalies nuomos 
terminas nustatytas atsižvelgiant į 
ekonomiškai pagrįstą pastato-gy-
venamojo namo (unikalus nume-
ris 3490-0008-0017) naudojimo 
trukmę. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: LII – 
dirvožemio apsauga; XIX – ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; II 
–  kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – konservacinė; naudojimo 
būdas – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Turto naudojimo 
sąlyga: nekilnojamasis daiktas 
yra nekilnojamųjų kultūros ver-
tybių teritorijoje (jų apsaugos zo-
noje). Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje sta-
tybos (remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultū-
ros paveldo apsaugos įstatymu bei 
kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 6 (uni-
kalus Nr. 3490-0008-0017:0006), 
pastatas, kuriame yra butas, 
pažymėtas indeksu 1A1m, ben-

dras buto plotas – 26,59 kv. m, 
pastato, kuriame yra butas, 
sienos rąstų, stogas šlaitinis, 
vieno aukšto, buto būklė – ava-
rinė, statybos metai – 1900, su 
priklausiniais: 1/6 kitų statinių 
(inžinerinių)-kiemo statinių (šu-
linys) unikalus Nr. 3490-0008-
0028, statybos metai – 1959. 
Kreivoji g. 7-6, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 188 Eur, iš jų: 
turto pradinė pardavimo kaina – 
118 Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 70 Eur. Pradinė bendra 
nekilnojamojo turto ir žemės skly-
po pardavimo kaina – 198 Eur, iš 
jų:  turto pradinė pardavimo kaina 
– 188 Eur, žemės sklypo pardavi-
mo kaina  žemės  sklypo nuomos 
mokesčiui apskaičiuoti – 10 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo inter-
valas – 20 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 19 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25. 212/1975 dalis  
(0,0212 ha) žemės sklypo (unika-
lus Nr. 4400-4519-9960, kadastri-
nis Nr. 3410/0001:730 Aukštakal-
nio k. v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės 
k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. 
Žemės sklypo nuomos terminas – 
6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl 
žemės sklypo dalies nuomos ter-
mino priimtas atsižvelgiant į tai, 
kad minėtas žemės sklypas pa-
tenka į nekilnojamosios kultūros 
vertybės – Troškūnų dvaro sody-
bos (unikalus kodas – 70) terito-
riją. Žemės sklypo dalies nuomos 
terminas nustatytas atsižvelgiant į 
ekonomiškai pagrįstą pastato-gy-
venamojo namo (unikalus nume-
ris 3490-0008-0017) naudojimo 
trukmę. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: LII – 
dirvožemio apsauga; XIX – ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; II 
–  kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – konservacinė; naudojimo 
būdas – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Turto naudojimo 
sąlyga: nekilnojamasis daiktas 
yra nekilnojamųjų kultūros ver-
tybių teritorijoje (jų apsaugos zo-
noje). Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje sta-
tybos (remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultū-
ros paveldo apsaugos įstatymu bei 
kitais teisės aktais.  

Pastatą-biblioteką, unikalus 
Nr. 3496-0000-9010, pažymėji-
mas plane 1C2p, paskirtis – kul-
tūros, sienos plytų, stogo danga 
– asbestcementis, aukštų skai-
čius – 2, bendras plotas – 422,45 
kv. m, statybos metai – 1960; 
pastatą-garažą, unikalus Nr. 
3496-0000-9021, pažymėjimas 
plane 2I1p, paskirtis – garažų, 
sienos plytų, stogo danga – to-
lis, aukštų skaičius – 1, bendras 
plotas – 228,92 kv. m, statybos 

metai – 1978; kiti inžineriniai 
statiniai-kiemo statiniai, unika-
lus Nr. 3496-0000-9032, aprašy-
mas šaligatviai, statybos metai 
– 1960; žemės sklypą 0,1315 ha 
(unikalus Nr. 4400-3207-9351, 
kadastrinis Nr. 3403/0014:4 
Anykščių m. k. v.), J. Biliūno g. 
35, Anykščiai.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 131510 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 83835 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 47385 
Eur; žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 290 Eur. Kainos didinimo 
intervalas – 200 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 13151 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 
2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono 
laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. 
iki 2020-01-16 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2019-11-25. Spe-
cialiosios žemės ir miško naudoji-
mo sąlygos: XLIX – vandentiekio, 
lietaus ir fekalinės kanalizacijos 
tinklų ir įrenginių apsaugos zona; 
VI – elektros linijų apsaugos zo-
nos; XLVIII – šilumos ir karšto 
vandens tiekimo tinklų apsaugos 
zonos; I – ryšių linijų apsaugos 
zonos; XXXIV – nacionaliniai ir 
regioniniai parkai. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kita; naudojimo būdas – visuome-
ninės paskirties teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus 
Nr. 3498-6016-9019, pastatas 
pažymėtas indeksu 1H1p, ben-
dras plotas – 42,83 kv. m, sie-
nos plytų, stogas sutapdintas 
(ruloninė danga), vieno aukšto, 
statybos metai – 1986, su 0,0710 
ha žemės sklypu (unikalus Nr. 
3438-0002-0260, kadastrinis Nr. 
3438/0002:260 Levaniškių k. 
v.). Ateities g. 2, Levaniškių k., 
Traupio sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 632 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo kai-
na – 535 Eur; žemės sklypo pradi-
nė pardavimo kaina – 97 Eur. Kai-
nos didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 63 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 
val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2020-
01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-11-25. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: LII 
– dirvožemio apsauga; VI – elek-
tros linijų apsaugos zonos; XLIX 
– vandentiekio, lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių 
apsaugos zonos; XXIX – pavir-
šinio vandens telkinių apsaugos 
zonos ir pakrantės apsaugos juos-
tos; XLVIII – šilumos ir karšto 
vandens tiekimo tinklų apsaugos 
zonos. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės pa-
skirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 4400-0206-8111, 
pažymėjimas plane 2A1m, ben-
dras pastato plotas – 263,14 kv. 
m, sienos – rąstų, stogas šlaiti-
nis, vieno aukšto, būklė – ava-

rinė, statybos metai – 1940, 
pastatas-mokykla, unikalus Nr. 
4400-0206-8188, statybos me-
tai – 1940, pažymėjimas plane 
3C1p, vieno aukšto, sienos mūri-
nės, bendras plotas – 386,53 kv. 
m, statybos metai –1940. 0,3068 
ha žemės sklypą (unikalus Nr. 
4400-4377-7635, kadastrinis 
Nr. 3440/0002:401 Mačionių 
k. v.). Gečionių g. 32, Gečionių 
k., Skiemonių sen.,  Anykščių r. 
sav.   

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 2837 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo kai-
na – 2477 Eur; žemės sklypo pra-
dinė pardavimo kaina – 245 Eur; 
žemės sklypo parengimo išlaidos 
– 115 Eur. Kainos didinimo inter-
valas – 100 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 283 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: VI – elektros linijų apsaugos 
zonos, II – kelių apsaugos zonos. 
Žemės sklypo pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – vienbučių ir dvibučių gy-
venamųjų pastatų teritorijos; vi-
suomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3494-9009-9011, 
pažymėjimas plane 1A1m, ben-
dras pastato plotas – 110,93 kv. 
m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, 
vieno aukšto, būklė – avarinė, 
statybos metai – 1949. 0,1322 
ha žemės sklypą (unikalus Nr. 
4400-4641-5649, kadastrinis 
Nr. 3474/0003:568 Šerių k. v.). 
Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen.,  
Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 1282 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo kai-
na – 692 Eur; žemės sklypo pra-
dinė pardavimo kaina – 590 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 128 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 
val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2020-
01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-11-25. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: VI – 
elektros linijų apsaugos zonos. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas – 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos.

Pastatą-archyvą, unikalus Nr. 
3499-0009-2019, pažymėjimas 
plane 1B2p, paskirtis – adminis-
tracinė, sienos plytų, stogo dan-
ga – ruberoidas, aukštų skaičius 
– 2, bendras plotas – 370,04 kv. 
m, statybos metai – 1990. Žemės 
sklypą 0,0692 ha (unikalus Nr. 
4400-4480-3907, kadastrinis Nr. 
3403/0005:28 Anykščių m. k. v.), 
Gegužės 49B, Anykščiai.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 40909 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 38637 Eur; žemės sklypo 

pradinė pardavimo kaina – 1612 
Eur; žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 660 Eur. Kainos didinimo 
intervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 4090 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2020-01-07, 00.00 val., pabaiga 
2020-01-08, 23.59 val.  Aukciono 
laikas nuo 2020-01-13, 09.00 val. 
iki 2020-01-16 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2019-11-25. Speci-
aliosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos: VI – elektros linijų apsau-
gos zonos. Žemės sklypo pagrin-
dinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Butą-patalpą-butą Nr. 4, uni-
kalus Nr. 3496-8019-4012:0004, 
su bendro naudojimo patalpomis 
pažymėtomis: 4-1 (1/2 iš 3,43 kv. 
m), 4-2 (1/2 iš 5,26 kv. m), bendras 
plotas 35,85 kv. m, pažymėjimas 
plane 1A2p, paskirtis – gyvena-
moji (butų), aukštas 1, statybos 
metai – 1970, O. Sedelskytės g. 
22-4, Čekonių k., Debeikių sen.,  
Anykščių r. sav. 564/4627 dalis 
(0,0564 ha) žemės sklypo, kadas-
tro Nr. 3424/0006:658, unikalus 
Nr. 4400-4226-6926 O. Sedelsky-
tės g. 22, Čekonių k., Debeikių 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 2500 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo kai-
na – 2250 Eur; žemės sklypo pra-
dinė pardavimo kaina – 250 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 250 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2020-01-07, 00.00 
val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2020-
01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-11-25. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: II – ke-
lių apsaugos zonos; VI – elektros 
linijų apsaugos zonos; LII – dirvo-
žemio apsauga; XXIX – paviršinio 
vandens telkinių apsaugos zonos; 
XLIX – vandentiekio, lietaus ir 
fekalinės kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos; XXI – 
žemės sklypai, kuriuose įrengtos 
valstybei priklausančios meliora-
cijos sistemos bei įrenginiai. Kelio 
servitutas – teisė važiuoti transpor-
to priemonėms, naudotis pėsčiųjų 
taku, varyti galvijus (tarnaujantis), 
plane pažymėtas simboliu „S“.  Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas – 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos. 

Pastatą-siurblinę, unikalus Nr. 
3496-7009-5018, paskirtis – kita, 
sienos plytų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 70,64 kv. m, sta-
tybos metai – 1967; kitus inžine-
rinius statinius-kiemo statinius, 
unikalus Nr. 3496-7009-5020, ap-
rašymas – rezervuarai 1c, 2c, pa-
skirtis – kiti inžineriniai statiniai, 
statybos metai – 1967; 515/2121 
dalis (0,0515 ha) žemės sklypo, 
kadastro Nr. 3412/0002:164, 
unikalus Nr. 4400-0767-4726, 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., 
Aulelių k., Liepų g. 22. 

(Nukelta į 13 psl.)
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Piemenys, gyvulius pulkan sugi-
nę, tiems sugulus ir romiai gromu-
luojant, ant akmens nugaros risdavo-
si, žaisdavo ar net ugnelę sukurdavo.  
Nebeliko to akmens, iš jo ir daugy-
bės apylinkės didžiųjų akmenų pa-
gaminta skalda į naują vieškelį su-
gulė - skaldė tuos paslaptinguosius 
riedulius be gailesčio. Kaip be gai-
lesčio ūkininkus į kolchozus varė, o 
paskui ir iš vienkiemių į gyvenvietes 
gujo. Kolchozlaikis meistro paveiks-
luose taip pat romantiškais potėpiais 
pažymėtas: žalsvoje paslaptyje rieda 
nedidelio arkliuko tempiamas veži-
maitis su didele statine, kurioje - iš 
upės vežamas vanduo gyvuliams 
girdyti, o arkliuką ragina būsimasis 
dailininkas. Daug jau laiko Šventąja 
žemyn nutekėjo, tačiau kaip laiškai iš 
amžinybės S. Karanausko paveikslai 
pasiliko, kad liudytų nutekėjusį laiką 
ir žmones. 

Ąžuolinės dainos

Apylinkės žmonių portretus 

išmaniai pieštuku piešęs, fotogra-
favęs, tuos portretus į savo pieš-
tus vaizdelius – vinjetes su upės, 
beržynų vaizdais -  įdėdavo, nuo 
tuometinių madų neatsilikdavo, 
su broliu įvairias kaimo gėry-
bes gabendavo į Vilnių parduoti, 
mažuoju ir didesniu traukiniu iki 
sostinės nukeliaudavo, kad val-
džia nesikabinėtų, kolchoze dar-
bavosi.  Persikeitė kaimas, laisvei 
gimęs jaunuolis vergo dalią jausti 
ėmė, todėl ir iš tėviškės iškelia-
vo. Nors, pasak senųjų papročių, 
tėviškė juk vyresniajam broliui 
Napoleonui likti turėjo. Taip ir 
atsitiko.

Pasak biografų, drožti S. Kara-
nauskas  pradėjęs apie 1958 me-
tus, kuomet vedė ir apsigyveno 
Galelių kaime, netoli Utenos. Se-
kėsi, tad greitai įsidarbino meis-
tru – drožėju liaudies meno įmo-
nės „Minija“ dirbtuvėse Utenoje, 
jau tuomet bičiuliavosi su Utenos 
muziejininkais, tad tenai pradėjo 
dirbti fotografu, tačiau didysis 
talentas visa grožybe atsiskleidė, 
kuomet pradėjo tašyti šimtame-

Didžios tiesos ieškantis menininkas 
nuo Šventosios

čius ąžuolus, kurti ilgaamžius 
sakralius ir pasaulietinius pamin-
klus. Bene pirmieji - stogastulpis 
Jonui Biliūnui šio rašytojo muzie-
jaus kiemelyje Niūronyse, stogas-
tulpis rašytojo Antano Žukausko 
– Vienuolio gimtinėje, taip pat 
įstabus paminklas Juozui Tumui 
– Vaižgantui jo vardu pavadintos 
gimnazijos Svėdasuose kiemely-
je, paminklai 1863 metų sukilė-
liams – Povilui Červinskui Užla-
juose ir kun. Antanui Mackevičiui 
Svėdasuose. Mano tėviškės kaimą 
- Butėnus –  papuošė antkapinis 
Liūdinčios motinos ir gulbėmis 
skriejančių jos vaikų paminklas 
Cecilijai Pliupelienei. Žmonėms 
į sielas beldžiasi ir taurias mintis 
žadina Šv. Jono Krikštytojo ko-
plytstulpis prie Narunčio upelio,  
jubiliejinių 1990 metų kryžius se-
nosios kaimo gatvės gale. Įsimin-
tini, įspūdingi ir kiti meistro dar-
bai: paminklas kun. Petrui Liepai 
Vyžuonų bažnyčios šventoriuje, 
puikus, šventųjų skulptūromis pa-
dabintas paminklas Šventupyje ir 
šviesiausio veido Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdu spindintis pa-
minklas Šaltinių kaimo kapinėse. 
Ypatingas paminklo grakštumas, 
meistro talento įkvėpta gyvybė  ir 
prasmingi žodžiai, pažymintys, 
kad šį paminklą savo rankomis 
padarė mylintis sūnus, večia stab-
telėti, nurimti, grožėtis.

Žodžio galia

Tačiau, matyt, pačią didžiausią 
meilę tėviškei S. Karanauskas at-
skleidžia savo kūrybos eilėmis. 
Man gražiausia jo poema „Šalti-
niai“. Kaip gražiai skaitytojas ve-
damas į praėjusio laiko šviesą – 
Šventosios upės slėnį gaubiančio 
rūko pridengtu takeliu, ten, kur 
pasakiškais šešėliais stūkso seno 
gatvinio Šaltinių  kaimo trobesiai. 
Didžiuliai, veik dangų remiantys 
medžiai, stebuklingų šešėlių pa-
taluose stūksančios šimtametės 
vinkšnos. Rytas, saulė šviesos 
spinduliu slysta per trobos aslą, 
kvepia dūmu ir motulės kepamais 
blynais, o bundančiame pasauly-
je tyliai skamba lietuviška daina 
– Vienužio, kunigo Antano Vie-
nažindžio žodžiais prabylanti, jo 
mėgiamiausioji  „Vai gražus, gra-
žus, rūtelių darželis...“

Toliau - pratrūksta stebuklin-
gojo vaikystės pasaulio vaizdai : 
dūzgia bitės, darbuojasi vyrai ir 
moterys, užklysta varinius indus 
taisantis Jurgis Vilutis – Tatuliu-
kas iš Butėnų, istorija tęsiama jo 
lūpomis. Plaukia, vyniojasi pasa-
kojimai senesnių vyrų: apie caro 
laikus, apie arkliavagius ir kaimo 
vyrų ryžtą juos sutramdyti. Sma-
giai prikultą arkliavagį, nuvestą į 
Vyžuonas policininkui, kuris irgi 
dar pašventino niekšelį bizūnu. 
Apie avių vagį iš Butėnų, kuris, 
Jononių vyrų pašventintas, likusį 
gyvenimą vaikščiojo pasiremda-
mas lazdomis. Apie upės stebu-
klus – srauniąją Akmeninę, ten 
į šuns panašiu balsu triukšmau-
jantį milžinišką šamą, valtelėmis 
srove žemyn besileidžiančius ir 
tinkliuku žuvį gaudančius žvejus, 
apie sielininkus, į patvinusios 
upės pinkles pakliuvusį žydelį, 
apie sodžiaus inžinierių Juozą 
Rimkų, kuris, sūnui malūną Ža-

liojoje ir visą ūkį valdyti atida-
vęs, mėgavosi mūro statyba. Jis 
su pagalbininkais ir Šaltinių ka-
pinaites tvora apjuosė, koplytėlę 
sumūrijo, jos rūsyje kriptas visai 
giminei įrengė, bet pats tolimame 
Sibire amžinybės laukti pasiliko. 
Apie svaigias naktis, jau rude-
niop, kuomet pro vinkšnų vaini-
kus blausiai spindinčių melsvų 
galaktikų dugne mirga žvaigždės, 
kuomet didžios paslapties link 
kyla ir žmogaus mintys...

Eilės...

Skaičiau poemą „Šaltiniai“ dau-
gybę kartų, tračiau vis atsiverčiu ir  
kūrėjo žodžių vaizdais gėriuosi - 
juk taip gražu, jautru, paveiku:

Prieš ūkaną ateinančio rytojaus
Varpų aidai atplaukia tolimi - 
nustebęs, juos girdėdamas dū-

moji:
Vos jaučiasi jų tonai nelaukti.
Rūkų rūkai lyg patalas užklojo
Šaltinių slėnį, upę ir miškus,
kad vos takelį dar matau po kojų,
ir tas neatpažįstamai blyškus...

Apydėmė sausoji už narunčio,
Plačiu Šventosios apjuosta vin-

giu.
Daubotos lankos kreivą klyvį rie-

čia,
O galas pievų pilnas akmenų.
Didžiausias jųjų kaipo ženklas 

buvo
Rubežiaus didžio dvaro jononių.
Akmuo šiluma tebesruvo
Pagoniškos žinyčios pelenų.

Raides ganyti mažumą pradėjęs
Į pasakų knygelę jau kimbu.
Randu: po žmones Dievas vaikš-

tinėjo,
Dorovės mokė ir gerų darbų.

jau sutemos vakarės slenka tykios

ir paukščiai rimsta medžių drevėse
Viršum kiemelio siauro plačios 

vinkšnos
Atsiveria baugi dangaus gelmė.
Ten Šienpjovių žvaigždynas tyliai 

spingsi
Melsvai blankių galaktikų du-

gne... 

Tikrosios tiesos ieškojimai

Tikėjimas, religija, gyvenimo 
prasmė, likimo ir žmogaus galių 
stebuklai... Krikščionybę perpra-
tęs susipažino ir su kitomis pasau-
lio religijomis. Ką surado – viskas 
labai panašu: tie patys motyvai, 
panašios istorijos, panašus moky-
mas, virš kurio pleveno to vienin-
telio didžiojo Dievo Tėvo dvasia. 
Atėjusi senatvė atnešė ramybę, 
juk veik ko tikėjosi, siekė, - atliko, 
įsitikinęs, kad ir miręs niekur ne-
dings, tebebus didžiojoje pasaulio 
dvasioje ir materijoje. Jam labiau 
tinka rytietiška pasaulio suvoki-
mo filosofija. Mėgsta ir pats ieš-
koti, surasti įvairiausių įdomybių. 
Patyrė, kad kiekvienas paveikslas, 
rankraštis, net atspausdintas teks-
tas skleidžia didesnę ar mažesnę 
energiją. Įdomiausia, kad energija 
pasilieka, net tuos tekstus atspaus-
dinus. 

Knietėjo ir lemtį pergalėti. Šį 
atkaklų žmogų vos dvylikos metų 
ištiko didi nelaimė – po sunkios 
ligos neteko klausos, tad visą liku-
sį ilgą laiką teko gyventi įsivaiz-
duojamų garsų pasaulyje. Garsų 
nebūtis suteikė galimybę daugiau 
matyti ir daugiau jausti liečiant, 
uodžiant. Visuomet gebėjo ir geba 
susikalbėti – jam parašo ant lape-
lio ar tiesiog pavedžioja pirštu ant 
delno, daug ką sugauna iš judančių 
lūpų. Kadaise negalėjo naudotis 
telefonu, tačiau, atsiradus mobilia-
jam, jį puikiausiai išnaudoja – ben-
drauja rašydamas laiškus. Niekuo-
met nepraranda vilties – smalsumo 
ir tikėjimo genamas, buvo nuke-
liavęs pas Said Babą. Kaip aplin-
kiniai užsimena – tikėjęsis, kad tas 
išmintimi ir tikriausiais stebuklais 
garsėjantis žmogus sugrąžins klau-
są. Tačiau pasiliko kaip buvę – ma-
tyt, tokia Dievo valia. 

Paminklo Cecilijai Pliupelienei Butėnų kapinėse gulbės kyla ir 
leidžiasi... 

Šviesaus veido 1863 m. suskilėlių vadas kun. Antanas Mackevi-
čius. Paminklo Svėdasuose fragmentas. 

Didžiojo meistro paveiksle – visagalis Dievas. 
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Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 1958 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 1700 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 200,50 Eur, žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 57,50 Eur.  
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 195 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2020-01-
07, 00.00 val., pabaiga 2020-01-
08, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2020-01-13, 09.00 val. iki 
2020-01-16 13.59 val. Turto ap-
žiūros laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII. Dir-
vožemio apsauga; VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos; XLVIII. 
Šilumos ir karšto vandens tieki-
mo tinklų apsaugos zonos; I. Ry-
šių linijų apsaugos zonos. Kitos 
daiktinės teisės: kelio servitutas 
(tarnaujantis), plotas 0,0283 ha, 
teisė važiuoti transporto priemo-
nėms sklypo dalyje, plane pa-
žymėtoje indeksu: „A“. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo bū-
das – visuomeninės paskirties 
teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus 
Nr. 3497-8011-6018, paskir-
tis – kita, sienos plytų, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas 
– 109,21 kv. m, statybos me-
tai – 1978; pastatą-šiltnamį, 
unikalus Nr. 3497-8011-6029, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 112,00 
kv. m, statybos metai – 1987; 
1054/2121 dalis (0,1054 ha) 
žemės sklypo, kadastro Nr. 
3412/0002:164, unikalus Nr. 
4400-0767-4726. Anykščių r. 
sav., Svėdasų sen., Aulelių k., 
Liepų g. 22.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 2958 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 2400 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 500,50 Eur, žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 57,50 Eur.  
Kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio įna-
šo dydis – 295 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII. Dirvože-
mio apsauga; VI. Elektros linijų 
apsaugos zonos; XLVIII. Šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų 
apsaugos zonos; I. Ryšių linijų 
apsaugos zonos. Kitos daiktinės 
teisės: kelio servitutas (tarnau-
jantis), plotas 0,0283 ha, teisė 
važiuoti transporto priemonėms 
sklypo dalyje, plane pažymėto-
je indeksu „A“. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – visuo-
meninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 

unikalus Nr. 3497-1014-3016, 
paskirtis – gyvenamoji (vieno 
buto pastatai), sienos medi-
niai skydai su karkasu, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas – 
62,48 kv. m, statybos metai – 
1971; pastatą-tvartą, unikalus 
Nr. 4400-0435-6283, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, užstatytas 
plotas – 46,20 kv. m, statybos 
metai – 1990; pastatą-daržinę, 
unikalus Nr. 4400-0435-6361, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos medis su karkasu, aukštų 
skaičius – 1, užstatytas plotas 
– 43,89 kv. m, statybos metai – 
1990; 0,1318 ha žemės sklypą, 
kadastro Nr. 3466/0001:416, 
unikalus Nr. 4400-5145-9033, 
Anykščių r. sav., Kurklių sen., 
Staškūniškio k., Beržų g. 3.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 2969 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 1300 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 1100 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 569 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 296 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos; XLIX. 
Vandentiekio, lietaus ir fekali-
nės kanalizacijos tinklų ir įren-
ginių apsaugos zonos. Kitos 
daiktinės teisės: servitutas – tei-
sė aptarnauti, naudoti požemi-
nes, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis), plotas 0,0107 ha, 
aprašymas – „S“. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – vien-
bučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-
aerodromo aikštelę, unikalus 
Nr. 4400-3940-2407, danga – 
asfaltas, paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai, plotas 16629,05 
kv. m, statybos metai – 1985; 
3,2013 ha žemės sklypą, ka-
dastro Nr. 3436/0003:463, 
unikalus Nr. 4400-5048-1528, 
Anykščių r. sav., Debeikių sen., 
Gerkonių k.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 35005 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 27700 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 6700 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 605 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 3500 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: V. Aerodro-
mo apsaugos zonos ir aerodromo 

sanitarinės apsaugos zonos. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas 
– susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos.

Pastatą-sargų pastatą, unika-
lus Nr. 3496-0014-4027, pastatas 
vieno aukšto, sienos medis su 
karkasu, bendras plotas – 126,55 
kv. m, statybos metai – 1960; 
pastatą-garažą, unikalus Nr. 
3496-0014-4038, vieno aukšto, 
sienos mūrinės,  užstatytas plo-
tas – 24,00 kv. m, statybos metai 
– 1965; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-0014-4049, 
pažymėjimas plane 4I1p, vieno 
aukšto, sienos mūrinės, užsta-
tytas plotas – 39,00 kv. m, sta-
tybos metai – 1965; 1164/26430 
dalis (0,1164 ha) žemės skly-
po, kadastro Nr. 3432/0003:64, 
unikalus Nr. 4400-1636-0580, 
Anykščių r. sav., Kavarskas, J. 
Tumo-Vaižganto g. 50.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 6525 Eur, iš 
jų: turto pradinė pardavimo kaina 
– 5800 Eur; žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 725 Eur. Pradinė 
bendra nekilnojamojo turto ir 
žemės sklypo pardavimo kaina 
– 7025 Eur, iš jų:  turto pradinė 
pardavimo kaina – 6525 Eur, že-
mės sklypo pardavimo kaina  že-
mės  sklypo nuomos mokesčiui 
apskaičiuoti – 500 Eur. Mažiau-
sias kainos didinimo intervalas – 
100 Eur. Aukciono dalyvio regis-
travimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio įna-
šo dydis – 652 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII. Dirvože-
mio apsauga; XXVII. Saugotini 
želdiniai (medžiai ir krūmai), au-
gantys ne miškų ūkio paskirties 
žemėje; VI. Elektros linijų apsau-
gos zonos; XXXIV. Nacionaliniai 
ir regioniniai parkai; XXIX. Pa-
viršinio vandens telkinių pakran-
tės apsaugos juostos; II. Kelių 
apsaugos zonos; I. Ryšių linijų 
apsaugos zonos. Kitos daiktinės 
teisės: kelio servitutas (tarnau-
jantis), plotas 0,0765 ha, teisė 
važiuoti transporto priemonėms 
sklypo dalyje, pažymėtoje indek-
su „S“. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – pramonės ir san-
dėliavimo objektų teritorijos. 

Žemės sklypo nuomos terminas 
8 (aštuoneri) metai. Sprendimas 
dėl 0,1164 ha ploto žemės sklypo 
dalies, esančios 2,6430 ha ploto 
žemės sklype statiniams eks-
ploatuoti nuomos, priimtas atsi-
žvelgiant į tai, kad minėta žemės 
sklypo dalis patenka į Anykščių 
regioninio parko rekreacinio 
prioriteto zoną, o žemės sklypo 
dalies nuomos terminas nustaty-
tas atsižvelgiant į ekonomiškai 
pagrįstą pastato-sargų pastato 
(unikalus Nr. 3496-0014-4027) 
naudojimo trukmę.

Butą/patalpą-butą Nr. 6, uni-
kalus Nr. 3496-3009-3019:0009, 
paskirtis – gyvenamoji (gyve-
namųjų patalpų), aprašymas 

R-3 (8,37 kv. m) su bendro nau-
dojimo patalpomis a-1 (12/100 
iš 2,89 kv. m, a-2 – 12/100 iš 
9,35 kv. m,  kambarių skaičius 
2, aukštas 2, sienos – plytos, 
bendras plotas 44,17 kv. m, gy-
venamasis plotas 27,16 kv. m, 
statybos metai 1963, Anykščių 
r. sav., Kurklių sen., Staškūniš-
kio k., S. Ylos g. 6-6.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 970 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 97 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25.

Pastatą-sandėlį, unikalus Nr. 
3496-7008-8016, paskirtis – san-
dėliavimo, sienos plytų mūro, 
aukštų skaičius – 1,bendras 
plotas – 23,58 kv. m, statybos 
metai – 1967; pastatą-garažą, 
unikalus Nr. 3496-7008-8027, 
paskirtis – garažų, sienos ply-
tų mūro, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 26,38 kv. m, 
statybos metai – 1967; kitus 
inžinerinius statinius-kiemo 
statinius (lauko tualetas 2 vnt., 
atm. duobė), unikalus Nr. 3496-
7008-8038, paskirtis – kiti inži-
neriniai statiniai, statybos metai 
– 1967; 0,0400 ha žemės sklypą, 
unikalus Nr. 4400-5181-1551, 
kadastrinis Nr. 3426/0001:971, 
Anykščių r. sav., Anykščių sen., 
Naujųjų Elmininkų k., Antano 
Valmuso g. 5B:

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 3590 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 2600 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 300 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 690 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukci-
ono dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 359 Eur. Dalyvių registraci-
jos pradžia – 2020-01-07, 00.00 
val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2020-
01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: Nėra. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – kita; naudojimo būdas – 
pramonės ir sandėliavimo objek-
tų teritorijos.

Pastatą-daržinę, unikalus Nr. 
4400-4511-2154, paskirtis – kita 
(ūkio), sienos medis su karka-
su, aukštų skaičius – 1, bendras 
plotas – 199,94 kv. m, statybos 
metai – 1940; pastatą-tvartą, 
unikalus Nr. 4400-4511-2176, 
paskirtis – kita (ūkio), sie-
nos rąstų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 161,65 kv. m, 
statybos metai – 1940; 0,1714 
ha žemės sklypą, kadastro Nr. 
3470/0001:1093, unikalus Nr. 
4400-5180-8847. Anykščių r. 
sav., Svėdasų sen., Bajorų k., 
Liepų g. 6.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 1690 

Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 700 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 300 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 690 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukci-
ono dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 169 Eur. Dalyvių registraci-
jos pradžia – 2020-01-07, 00.00 
val., pabaiga 2020-01-08, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2020-
01-13, 09.00 val. iki 2020-01-16 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-11-25.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – žemės ūkio; naudojimo 
būdas – kiti žemės ūkio paskir-
ties žemės sklypai.

Butą/patalpą-butą Nr. 12, uni-
kalus Nr. 4400-0503-5647:9700, 
paskirtis – gyvenamoji (įvai-
rioms socialinėms grupėms), 
kambariai 12 ir 25, su bendro 
naudojimo patalpomis, pažy-
mėtomis a-14 (25/100 iš 0,99 
kv. m), a-15 (25/100 iš 0,99 
kv. m), a-16 (25/100 iš 5,30 kv. 
m), a-18 (25/100 iš 4,21 kv. m), 
a-19 (25/100 iš 1,11 kv. m), a-21 
(25/100 iš 23,19 kv. m), viso: 
9,89 kv. m, kambarių skaičius 
– 2, aukštas – 1, bendras plo-
tas 25,66 kv. m, statybos metai 
1961, Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Raguvėlės k., Anykščių 
g. 1A-12.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 560 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2020-01-07, 
00.00 val., pabaiga 2020-01-08, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2020-01-13, 09.00 val. iki 2020-
01-16 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2019-11-25.

Kitos aukciono sąlygos: visą 
nupirkto turto kainą aukciono lai-
mėtojas turi sumokėti ne vėliau 
kaip per 10 dienų po nekilnoja-
mojo turto pirkimo – pardavimo 
sutarties pasirašymo. Aukciono 
laimėtojo sumokėtas garantinis 
įnašas įskaitomas kaip dalinė 
įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo 
mokestis ir garantinis įnašas turi 
būti sumokėti iki dokumentų pa-
teikimo registruoti. Atsiskaitomoji 
sąskaita aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčiui, garantiniam įnašui 
ir nekilnojamojo turto kainai sumo-
kėti Nr. LT167182100000130648, 
AB Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokėtojo 
kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vyriausioji specialistė Alvyta Vit-
kienė (tel. (8 381) 58 047, mob. 
tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.
vitkiene@anyksciai.lt) teikia in-
formaciją apie objektus, sutarčių 
projektus bei iš anksto derina ne-
kilnojamojo turto apžiūros laiką. 
Viešo aukciono sąlygos paskelb-
tos Anykščių rajono savivaldy-
bės tinklapyje www.anyksciai.lt.

Užsak. nr. 1223

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 
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įvairūs

siūlo darbą

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.

Lapkričio 24 d.17 val.
Anykščių kultūros centre

Bilietai parduodami kultūros centro kasoje tel. (8-381) 52239.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

Priima ir/ar pasiima
GRUNTĄ ŽEMĖS 

SKLYPUI SUKELTI.
Tel. (8-685) 27591.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. lapkričio 21 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

2019-11-25 dieną 8.00 val. bus atliekami žemės sklypo kad.nr. 3482/0002:0191, 
esančio Anykščių r., Troškūnų sen., Gudelių k. kadastriniai matavimai. Prašome 
atsiliepti (per 10 dienų po skelbimo paskelbimo spaudoje) gretimo sklypo kad. Nr. 
3482/0002:199, S. Lapeikio turto paveldėtojus dėl ribų suderinimo.

 Matavimus atliks MB „GERDMATIKA“, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 7, Kupiškis, 
tel. (8-653) 12534, el. p.: gerdmatika@yahoo.lt, interneto svetainė: www.gerdmatika.lt

Ilgastrėliais 
ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, 

valome ežerų 
pakrantes, melioracijos 
grovius bei atliekame 

kitus panašaus profilio 
darbus.  

Tel. (8-698) 46745.

Nuomoja kambarį bendrabučio 
tipo name (Valančiaus g. 4, II-as 
aukštas).

Tel. (8-618) 08893.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Meistras gamina laiptus ir visų 
tipų baldus iš kietmedžio, su dro-
žybos elementais. 

Tel. (8-615) 45845. 

Įvairūs žemės kasimo darbai 3 
tonų ekskavatoriumi, valymo įren-
ginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Montuoja dujinius katilus ir kati-
lines. 

Tel. (8-612) 01313.

Reikalingi darbuotojai: betonuo-
tojai, mūrininkai, dažytojai, plytelių 
klijuotojai, pagalbiniai. Darbas pa-
grinde Vilniuje.

Tel. (8-693) 18283.

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

Tel. (8-616) 38795.

Reikalingas žmogus pašerti ke-
letą karvių. Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863. 

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

Tel. (8-699) 18885. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-646) 19349.  

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.

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

Veža krovinius savivarčiu su kra-
nu iki 6 t.

Tel. (8-647) 22504.

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

Tel. (8-617) 00616.

GERB. GYVENTOJAI,
KVIEČIAME JUS AKTYVIAI DALYVAUTI Š. M. LAPKRIČIO 18-22 D.

VYKSIANČIUOSE ANYKŠČIŲ MIESTO SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMUOSE
Balsavimas vyks nuo 10.00 val. iki 18.00 val. Anykščių rajono savivaldybės administracijos patalpose (I a. salė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai).
Balsuoti už konkrečios seniūnaitijos kandidatą turi teisę tik toje seniūnaitijoje savo gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas. Gyventojai atėję balsuoti turi turėti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Centro ir Janydžių seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai bus vykdomi pirmą kartą. Ažupiečių, Jurzdiko, Ramybės, Pušyno seniūnaitijose vyks pakartotiniai rinkimai.
Seniūnaičio funkcijos – tai veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais, tarp jų – gyventojų skatinimas, bendravimas su gyventojais teritorijos priežiūros ir plėtoji-

mo, kultūrinio ir sportinio gyvenimo organizavimo klausimais, tarpininkavimas gyventojų bendravime su savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracija.

REGISTRUOTI KANDIDATAI Į ANYKŠČIŲ MIESTO SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIUS:
AŽUPIEČIŲ SENIŪNAITIJOJE

1. Alvydas Taleišis, UAB „If draudimas“ draudimo tarpininkas.
2. Rimantas Sereičikas, Anykščių technologijos mokyklos profesijos mokytojas.

CENTRO SENIŪNAITIJOJE

1. Deividas Butkus, UAB „Agerona“ prekybos vadybininkas.

JANYDŽIŲ SENIŪNAITIJOJE

1. Zita Karaliūnienė, UAB „Just HD“ redaktorė, Anykščių moterų užimtumo ir informa-
cijos centro teisininkė.

JURZDIKO SENIŪNAITIJOJE

1. Irena Vaitkienė, Jurzdiko bendruomenės pirmininkė.
2. Juozas Kvedaras, ūkininkas, VšĮ „Sveikatos oazė“ darbuotojas.

RAMYBĖS SENIŪNAITIJOJE

1. Inaida Komarova, Debeikių pagrindinės mokyklos direktorė.
2. Indrė Rukšaitė, Anykščių menų centro parodų ir edukacinių programų kuratorė.

PUŠYNO SENIŪNAITIJOJE

1. Tautvydas Kontrimavičius, I.Į. T.Kontrimavičiaus firma „Prevencija“ savininkas.
Anykščių rajono savivaldybės informacija

Užsak. nr. 1224

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

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
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Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 904

parduoda

Brangiai perka grikius 
(ir ekologiškus)

www.lasai.lt/elevatorius
Tel. (8-683) 85 009.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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 .

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

Parduodame
EKOLOGIŠKĄ ŠIENĄ 

IR ŠIENAINĮ
Anykščių ir Rokiškio rajonuose.
Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.

UAB „Baltijos Metalo Laužas“ 

brangiai superkame 
juodo metalo laužą, 

pasiimame savo transportu. 
Darbo laikas: 8.00–17.00. 

Adresas: Tiekimo g. 6, Panevėžys.
Tel. (8-643) 56545.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

Bendrabučio tipo butą Anykščių 
mieste. 

Tel. (8-673) 51558.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIčIO 17 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, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių mieste ir gerą 
sodybą Anykščių r. 

Tel. (8-683) 93746.

Kuras

Juodalksnio malkas rąsteliais. 
Tel. (8-609) 80524.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Gyvuliai

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

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

Kita

Kirstus, nekirstus lapuočių krū-
mus biokurui Anykščių ir aplinki-
niuose rajonuose.

Tel. (8-677) 20998.

Senovinius pinigus, ordinus, iko-
nas, fotografijas ir dokumentus, 
dvaro baldus ir indus, motociklus, 
geldas, sviestamušes, vežimo ra-
tus ir kt. 

Tel. (8-617) 33914. 

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

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Andioniškio lentpjuvė parduoda 
pjautą medieną, dailylentes, grin-
dlentes. Atlieka pjovimo, džiovi-
nimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Atveža kompostinės žemės, įvai-
raus žvyro po 2,5 t. Supjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas, turi 
sausų.

Tel. (8-621) 30354.

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

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

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 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.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antra-
dienio „Anykštoje“ kainuos 

tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
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anekdotas

oras

+5

+10

mėnulis
Lapkričio 16 - 18 d. - pilnatis

Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 
Getautas, Gilvilė, Viktorija.

Edmundas, Gertrūda, Margarita, 
Vaišvydas, Gerdvilė.

šiandien

lapkričio 17 d.

lapkričio 18 d.
Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, 
Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Skelbiama prenumerata 
2020-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės ,,Anykštą“ ne trumpes-
niam nei pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje. 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
80 cm įstrižainės televizorius. 

Prizo steigėjas - parduotuvė ,,TECHasas“ 
(Žiburio g.12, Anykščiai).

Kiti prizai: 
penki MB ,,Anykščių dvaras“ sviestiniai 

šakočiai (Šaltupio g. 26, Anykščiai),  

penki UAB ,,Boresa“ parduotuvės ,,Viskas žvejui“ 20 eurų čekiai 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai),

penki ūkininko Algio Bukausko mėsos gaminių parduotuvės 
20 eurų čekiai (Vilniaus g. 18, Anykščiai), 

dešimt Anykščių baseino „Bangenis“ kvietimų dviem asmenims 
apsilankyti šioje įstaigoje.   

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į ,,Anykštos“ 
redakciją (Vilniaus g. 29, LT29145, Anykščiai).

„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

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.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! 
,,Anykštoje“ viskas tikra!

Chirurgas sako pacientui:
- Rytoj šalinsime jums kairįjį plau-

tį.
- Bet mano plaučiai visiškai sveiki.
- Plaučiai sveiki, bet kepenys jau 

nebetelpa.

***
- Įsivaizduoji, vakar restorane sė-

dėjau už vieno stalo su didmeistriu.
- Ir kas?
- To restorano staltiesės su lange-

liais, tai jis man druskinę 45 minutes 
perdavinėjo!

***
Verslininkas teiraujasi kito versli-

ninko:
- Kaip sugebėjai pasiekti, kad tavo 

darbuotojai niekuomet nevėluotų į 
darbą?

- Labai paprastai: dirba 30 žmonių, 
bet įrengta tik 20 parkavimosi vietų.

***
Blondinė klausia pardavėjo par-

duotuvėje:
- Kiek kainuoja televizorius?
- Mes blondinėms nesakome, kiek 

kainuoja televizorius!
- Na, bet vis dėlto, kiek kainuoja 

televizorius?
- Blondinėms mes nesakome, kiek 

kainuoja televizorius!
- O kodėl?
- Todėl, kad čia mikrobangų kros-

nelė!

***
Sisteminio administratoriaus klau-

sia:
- Ką darytum, jei gautum milijoną 

eurų?
- Mmm... Na, manau, nusipirkčiau 

kokią nors firmą, įrengčiau joje gerą 
kompiuterių tinklą, pastatyčiau krūvą 
serverių...

- Ir tada?
- Na, ir tada administruočiau taip, 

kaip noriu.

***
Policininkas sustabdo greitį virši-

jusį vairuotoją. Išrašo baudą, duoda 
vairuotojui kvitą ir taria:

- Šį kvitą išsaugokite.
- O kam man jis?
- Kai surinksite 12 tokių kvitų, ga-

lėsite gauti dviratį.

Amiliutė jungiasi prie „Žaliųjų kryžių“ akcijos
kas čia daros - kas do dyvai? -
kryžiai dygsta tarsi grybai -
Pamiškėj, laukuos, prie kelio
stovi kryžiai be smūtkelių.

ūkininkai skelbia žinią:
,,Dieve, gelbėki Tėvynę, -
juk dabar, kai tokia bėda,
nebemačija nausėda...

nori mokesčiais prislėgti -
nebėra kur pasidėti,
Tiktai kryžius - aukštas, žalias -
Dar išgelbėti mus gali... ''

Amiliutė omėn ima
Tokį graudų pranešimą.
ji - dukra  Marijos žemės -
Tiki dar globa Panelės

ir kiemely, prie darželio,
kur net žiemą rūtos želia,
Pastatys raudoną kryžių,
Dar gražesnį nei nesvyžiuj.

Tie, kas žemdirbius taip ėda,
spaviedotis tegul bėga -
Čia, po kryžium, po maldų
Duos šmotelį lašinių!


