
72-ieji leidimo metai 2020 m. vasario 22 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 15/9405

http://www.anyksta.lt

2 psl.2 psl. 4 psl.

šiupinys

5 psl.

6 psl.

asmenukė

Gražina ŠMIGELSKIENĖ3 psl.

Pranešė, kad liberalai renka ,,kompromatą“ 
prieš Kęstutį Tubį Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, vasario 18-ąją, Utenos apylinkės teismo Molėtų rū-
muose, nagrinėjant buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tu-
bio bylą, toliau klausyti Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų 
padaryti garso ir vaizdo įrašai. 

Visas antradienio posėdis buvo skirtas vadinamajam Arvido 
Pajuodžio epizodui. Pagal šį epizodą K.Tubis kaltinamas nema-
terialaus kyšio ėmimu. Anot kaltinimo, K.Tubis pažadėjo tuome-
tiniam Anykščių rajono tarybos nariui A.Pajuodžiui darbo vietą 
UAB ,,Anykščių vandenys“ mainais už palaikymą per balsavimus 
rajono taryboje. 

Teisme nuskambėjo STT padarytas įrašas, kuriame Kęstutis Tubis 
bendražygius moko, kaip elgtis, kad STT neįrašytų pokalbių.

Žadėjo ,,sėdėti ant 
pečiaus“...

Utenos apylinkės teismo Molė-
tų rūmuose antradienį įrašų per-
klausos pradėtos nuo A.Pajuodžio 
ir K.Tubio 2018 metų spalio 23-
iąją vykusio pokalbio mero kabi-
nete. A.Pajuodis pyko, kad negau-
na valdiško darbo. ,,Man ne 15 
metų. Kam man eiti į darbą, jeigu 
aš negaunu atlyginimo. Aš geriau 
ant pečiaus sėdėsiu“, - K.Tubiui 
apie pasitraukimą iš valdančio-

sios koalicijos, o gal ir apskri-
tai iš rajono tarybos, pareiškė 
A.Pajuodis. Po tokio A.Pajuodžio 
pranešimo K.Tubis telefonu į 
savo kabinetą išsikvietė tuome-
tinį laikinąjį UAB ,,Anykščių 
vandenys“ vadovą Alvydą Ger-
vinską. ,,Pareiškė ultimatumą: 
jeigu neskirsime į ,,vandenis“,  
jis palieka kaoliciją“, - į kabinetą 
atėjus A.Gervinskui, problemos 
esmę atskleidė K.Tubis.

Kunigo byloje verda emocijos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, vasario 19-ąją, Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų posėdyje, kuriame nagrinė-
jama Troškūnų klebono Sauliaus Filipavičiaus baudžiamoji byla, liejosi emocijos. O teisme liudiję 
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai, kurie atliko kratą Troškūnų kleboni-
joje,  dėstė, kad kunigas per kratą buvęs ypač mandagus ir net kavos jiems pasiūlęs. Teisme trečia-
dienį liudijo ir auditorius, UAB ,,Verus Auditus“ vadovas Česlovas Miciulevičius.

Priminime, jog Troškūnų klebonas S.Filipavičius kaltinamas neteisėtu pinigų skolinimu bei aplai-
džiu parapijos buhalterijos ir asmeninio ūkio buhalterijos tvarkymu.

Saulių Filipavičių gina advokatai Romuladas Mikliušas (kairėje) ir Rimondas 
Kuzminas.

Pratybos. Lietuvos kariuomenės 
krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
štabas informuoja - 2020 m. vasa-
rio 22-23 d. Anykščių rajone bus 
vykdomos Lietuvos kariuomenės 
krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
505 pėstininkų kuopos pratybos. 
Pratybų metu bus naudojami gin-
klai, imitaciniai šaudmenys, dūmi-
niai ir garsiniai užtaisai.

Kinas. Vasario 27 dieną 18 val. 
Anykščių kultūros centre vyks 
trečiasis JAV kino diplomatijos 
programos „American Film Show-
case“ kino seansas, kurio metu žiū-
rovai išvys amerikiečių režisierės 
Lisos Klein dokumentinę juostą 
„Žodis iš S raidės“.

Keliautojas. Vasario 18 dieną 
apie 09.30 val. Kurklių seniūnijoje  
patikrinimui sustabdyto automobi-
lio ,,Peugeot 406“ vairuotojui (g. 
1983 m.), gyvenančiam Kurklių 
seniūnijoje, nustatytas 2,40 prom. 
neblaivumas.  Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Paroda. Vasario 19 d., trečiadie-
nį, 16 val. Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
atidaryta tradicinė Anykščių krašto 
tautodailės paroda, skiriama Tau-
todailės metams. Parodą galima 
aplankyti visą mėnesį, iki kovo 17 
d. Plačiau apie parodą skaitykite 
kituose  „Anykštos“ numeriuose.

Asfaltas. Lietuvos automobilių 
kelių direkcija skelbia su Anykš-
čių rajono savivaldybe pasirašiusi 
maždaug 1,5 mln. Eur sutartį dėl 
žvyrkelio asfaltavimo darbų. Pra-
nešama, kad bus asfaltuojamas ke-
lio Troškūnai–Surdegis–Subačius 
ruožas nuo 11,29 iki 19,548 km. 
Rangos darbus planuojama įgy-
vendinti per 2020 metus.

Sveikinimas. Andrioniškio se-
niūnijos specialistai paskelbė, kad 
iki kovo 1 dienos laukia vaikų 
piešinių. Seniūnija skelbia, kad, 
pasitinkant Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo 30-metį, iš vaikų 
piešinių bus kuriamas sveikinimas 
Lietuvai.

Apie tikėjimą 

Šviesaus rytojaus laukia ir vie-
nadienis drugelis, ir ilgaamžis 
vėžlys. Tačiau žmogus nuo gy-
vūno tuo ir skiriasi, kad jis ne tik 
laukia, bet ir veikia. Ir nebūtinai 
gerumo kryptimi. Dėl geresnio 
gyvenimo vilties dažniausiai me-
luojama ir išduodama. 

O pakaktų tikėjimo. Kaip bi-
bliniam patriarchui Abraomui, 
kuriam buvo 100 metų, o jo žmo-
nai Sarai 90, kai Viešpats tesėjo 
jiems duotą pažadą susilaukti 
vaikų.

Tik kur tokį tikėjimą gauti? 
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Paramą maisto produktais gaus beveik 
2 tūkst. anykštėnų

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Šį mėnesį nepasiturinčius gyventojus pasieks pirmoji šiais me-
tais parama maisto produktais. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Jonė Baronaitė 
,,Anykštai“ sakė, kad šį mėnesį 
Anykščių rajone paramą maisto 
produktais gaus 1 tūkst. 986 as-
menys.

Pagalbos maisto produktais 
programą koordinuojanti Anykš-
čių rajono neįgaliųjų draugija 
pranešė, kad Anykščių miesto ir 
Anykščių seniūnijos gyventojams  
maisto paketai bus išduodami  va-

sario mėnesio 25- 26- 27 d. nuo 
9.00 val. iki 14.00 val. Gyvento-
jai turėtų atvykti maisto produktų 
atsiimti adresu - Anykščiai, Vil-
ties g. 24. Informacija teikiama 
Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gijos telefonais: 8 381 5 14 63 
arba 8 616 16 144.

Pirmojo dalijimo metu maisto 
krepšelyje bus 7 maisto produktai: 
1 kg miltų, 0,5 kg makaronų, 0,5 
kg ryžių, 0,4 kg kiaulienos konser-
vų, 0,48 kg konservuotos burokė-

lių sriubos, 0,66 kg konservuotų 
žaliųjų žirnelių, 0,5 kg saldžiųjų 
pusryčių.

Kaip ir pernai, paramos gavėjus 
pasieks 18 skirtingų rūšių maisto 
produktų, kurie bus dalijami 6 kar-
tus: vasario, balandžio, birželio, 
rugpjūčio, spalio ir gruodžio mė-
nesiais. Birželio ir gruodžio mėne-
siais gyventojus pasieks ir higienos 
prekės: šampūnas, muilas, dantų 
pasta, dantų šepetėlis ir skalbimo 
priemonės.

Maisto produktus ir higienos 
prekes gali gauti tie gyventojai, 
kurių vidutinės mėnesio pajamos 

vienam šeimos nariui neviršija 1,5 
Vyriausybės patvirtintų valstybės 
remiamų pajamų (VRP) dydžio per 
mėnesį (187,50 Eur). Esant objek-
tyvioms priežastims, savivaldybių 
administracijos nustatyta tvarka, 
parama gali būti skiriama, kai pa-
jamos viršija 187,50 Eur per mė-
nesį. Išimties atvejus ir jiems tai-
komus dydžius nusistato kiekviena 
savivaldybė individualiai.

 Maisto produktams ir higienos 
prekėms įsigyti 2019–2020 m. yra 
skirta 24 mln. Eur Europos pagal-
bos labiausiai skurstantiems asme-
nims fondo (EPLSAF) lėšų.

Vilkai pradėjo avių medžioklę
Naktį iš vasario 18-osios į vasario 19-ąją vilkai papjovė Storių 

kaimo ūkininko avis. Po nakties rastos pajautos dvi avys ir trys 
ėriukai.

Ūkininkas avis žiemą išginė į 
lauką. Jas laikė aptvare, esančia-
me šalia tvarto. Tai pirmasis vilkų 
išpuolis Anykščių rajone šiais me-
tais. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Virmantas Velikonis 
,,Anykštai“ sakė, kad toks anksty-
vas vilkų išpuolis nestebina. 

Ši žiema šilta, besniegė, todėl 

naminiai gyvuliai ir vasarį išlei-
džiami į lauką, o vilkai maistą iš 
ganyklų susirenka nekreipdami 
dėmesio į kalendorių.

V.Velikonis tradiciškai perspėjo 
ūkininkus, jog šie rūpintųsi savo 
gyvulių saugumu, juolab kad avis 
vasario mėnesį naktį laikyti lauke 
nėra didelio reikalo.  

-ANYKŠTA Vilkai papjovė dvi avis ir tris ėriukus.

Komunikacijos specialistai bus 
instruktuojami

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Po nesusipratimo su ,,A. ir A.A. Avižienių fondo“ dovanota vė-
liava, kuomet Anykščių rajono savivaldybės komunikacijos spe-
cialistai nesugebėjo visuomenei ištransliuoti žinios apie dovano-
tos didžiulės 1,5 pločio ir 2,5 m ilgio istorinės vėliavos kėlimo 
ant senosios Anykščių gaisrinės bokšto laiką Vasario 16- osios 
renginių programoje, savivaldybės administracija ieško būdų, 
kaip komunikuoti su komunikacijos specialistais. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė ,,Anykštai“  sakė, kad iš 
karto po Vasario 16- osios, praėjusį 
pirmadienį, savivaldybės vadovai 
ir mero patarėjai aptarė šį nesusi-
pratimą. 

,,Negerai, kad taip įvyko. Re-
aguoti, sužinojus, kad Avižienių 
fondo Anykščiams dovanotos vė-
liavos kėlimas nėra įrašytas į Va-
sario 16- osios programą, reikėjo 

kitaip.“, - kalbėjo direktorė.
,, Aš taip pat padariau tokią iš-

vadą,  kad  buvo įvairių galimybių 
apie tai pranešti visuomenei. Ir per 
žiniasklaidą, savivaldybės puslapį. 
Turime taip pat ir lauko ekraną. 
Nenoriu dabar gręžiotis atgal ir 
ieškoti kaltų, tačiau savivaldybės 
specialistų komunikacija nepakan-
kama. Turime ieškoti būdų, ką da-
ryti, kad ateityje daugiau taip ne-
nutiktų“, - sakė L. Kuliešaitė. 

Direktorė pranešė, kad nuo šiol 
pirmadienio  savivaldybės vadovų 
posėdžiuose dalyvaus ir Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
specialistai. ,,Prašysime juos infor-
muoti, kokias savivaldybės vykdo-
mas veiklas jie tą savaitę rengiasi 
viešinti. Prašysime pateikti darbų 
planą“, - kalbėjo direktorė. 

L. Kuliešaitė sakė, kad Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
išsiuntė padėką ,,A. ir A.A. Avižie-
nių fondui“ už dovanotą vėliavą. 
Ši padėka paskelbta ir savivaldy-
bės puslapyje. 

Paklausta, ar to  pakanka anykš-
tėnams sužinoti, kad Anykščių ra-
jono vadovai vertina profesoriaus 
Algirdo Antano Avižienio ir jo 
sesers Aldonos įsteigto fondo do-
vaną, administracijos direktorė su-
dvejojo: ,,Geras klausimas...“.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Li-
gita Kuliešaitė mano, kad sa-
vivaldybės komunikacijos spe-
cialistai turėtų labiau stengtis.

Tyrimas. Vilniuje praėjusį sa-
vaitgalį neblaivi kūdikį pagimdžiu-
si moteris – policijos pareigūnė, dėl 
įvykio pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Šią portalo lrytas.lt skelbtą in-
formaciją BNS patvirtino Vilniaus 
apskrities policijos atstovė Julija 
Samorokovskaja. „Ji yra mūsų dar-
buotoja. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas“, – BNS sakė policijos atstovė. 
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl 
sunkus sveikatos sutrikdymo dėl 
neatsargumo. Pareigūnė buvo išė-
jusi gimdymo atostogų. Tikslių jos 
eitų pareigų policija neatskleidžia. 
„Nenorime komentuoti, nes tikrai 
jautri tema. Ji kol kas, mūsų žinio-
mis, yra ligoninėje su naujagimiu“, 
– sakė policijos atstovė. Policijos 
departamentas šį pirmadienį prane-
šė, kad namuose gimdžiusiai 1981 
metais gimusiai moteriai nustatytas 
sunkus 2,65 promilės girtumas. Ji 
ir naujagimis paguldyti į ligoninę. 
Suvestinėje nebuvo nurodyta, kad 
moteris yra pareigūnė. 

Stotis. Bendrovė „Baltisches 
Haus“ suprojektuos naują autobusų 
stotį Panevėžyje. Panevėžio valdžia 
ir įmonė pasirašė tai numatančią 
sutartį, kuriai dar pernai pritarė 
savivaldybės taryba. Kaip penkta-
dienį pranešė savivaldybė, sklypą 
ir prekybos centrą šalia dabartinės 
autobusų stoties valdanti bendrovė 
įsipareigojo parengti stoties tech-
ninį projektą ir prižiūrėti statybą. 
Bendra paramos suma – 123 tūkst. 
eurų, iš jų 100 tūkst. skiriama pa-
čiam projektui, 23 tūkst. eurų – bū-
simų statybų priežiūrai. Savival-
dybės administracijos direktorius 
Tomas Jukna sako, kad jau yra 
parengti visi stoties statybai būtini 
dokumentai, o statybas planuo-
jama pradėti 2021-aisiais. Naują 
stotį planuojama statyti beveik toje 
pat vietoje, kurioje yra ir dabarti-
nė – tarp įvažiavimo į stotį ir alyvų 
skverelio. Čia bus įrengtas stoties 
peronas, šalia – parkas. Projektas 
bus rengiamas pagal 2015-aisiais 
architekto Rolando Paleko pristaty-
tą viziją. 2018-ųjų pradžioje miesto 
politikai buvo patvirtinę kitą pa-
siūlymą – pasirašyti su „Baltisches 
Haus“ investicinę sutartį, pagal ku-
rią bendrovė būtų už 700 tūkst. eurų 
suprojektavusi ir pastačiusi stotį, o 
mainais už tai investuotojui savival-
dybė planavo perduoti automobilių 
stovėjimo aikštelę. Tačiau sprendi-
mą sukritikavo teisėsauga ir jis liko 
neįgyvendintas. Panevėžio politikai 
kol kas nėra apsisprendusi, ką dary-
ti su senuoju stoties pastatu.

Situacija. Žemės ūkio ministerija 
siūlo atšaukti pernai liepą dėl saus-
ros paskelbtą valstybės lygio eks-
tremalią situaciją šalyje. Sprendimą 
kitą savaitę turėtų priimti Vyriausy-
bė. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir tai, 
kad atlikti visi galimi veiksmai situ-
acijos suvaldymui, sausio 29 dieną 
Vyriausybės ekstremalių situacijų 
komisija pritarė siūlymui atšaukti 
ypatingąją padėtį. Lietuvos hidro-
meteorologijos tarnybos duomeni-
mis, 2019-ųjų balandis buvo vienas 
sausiausių mėnesių per pastarąjį 
dešimtmetį – kritulių kiekis gerokai 
atsiliko nuo daugiametės normos. 
Sausra pasireiškė aktyviosios au-
galų vegetacijos metu ir pakenkė 
derliui. Savivaldybių duomenimis, 
bendras sausros paveiktas žemės 
ūkio naudmenų plotas atskiruose 
rajonuose  siekė 10-50 proc., ats-
kirų kultūrų derlingumas mažėjo 
20–40 proc. Dėl žalos atlyginimo 
kreipėsi 1682 ūkininkai. 

Muzikos įrašų lentynose - debiutiniai 
anykštėnų albumai

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiai ima garsėti ne tik kaip poetų ir rašytojų, bet ir ta-
lentingų muzikantų kraštas. Vasarį išleisti du muzikos albumai, 
kuriuose skamba skirtingų žanrų kūryba - hip hop'as ir ambien-
tinė muzika.

Vasarį savo pirmąjį debiutinį 
albumą „Shampoo“ išleido nuo-
taikingoji ketveriukė „John‘s 
Shower Band“, kurioje bosine 
gitara groja anykštėnas Vainius 
Indriūnas. Destruktyvų hip-hop’ą 
grojantis kolektyvas jau turėtų 
būti anykštėnams pažįstamas, nes 
pasirodė Anykščių miesto šven-
tės vakaro koncerte. V. Indriūnas 

yra Anykščių rajono tarybos na-
rio, liberalo Kęstučio Indriūno ir 
restorano - viešbučio ,,Nykščio 
namai“ direktorės Daivos Indriū-
nienės sūnus.

„Jeigu jau esame dušo grupė, 
vienas pagrindiniu ingredientų, 
kad tas dušas būtų geras, yra šam-
pūnas. Tam tikra prasme mūsų 
albumas yra kaip šampūnas, ga-

lintis žmogui padėti išsivalyti po 
sunkios dienos arba prieš sunkią 
dieną. Arba tiesiog norint pasi-
krauti ir eiti į pasaulį su šviežia 
energija“, - apie naująjį albumą 
kalbėjo „John‘s Shower Band“ 
nariai.

Anykštėnas, kompozitorius 
Julius Aglinskas vasarį išleido 
debiutinį albumą  „Daydreamer“. 
Ambientinį ir nostalgišką albumą 
svajotojams Londone įrašė britų 
eksperimentinės muzikos grupė 
„Apartment House“.

,,Nemėgstu, kai muzikos kū-

ryba siejasi su buhalterija - tai 
tas pats, kas bendrauti su žmo-
gumi, neturint jokio artimesnio 
ryšio: „toks ofisinis, formalus, 
dalykiškas bendravimas“, - sakė 
J.Aglinskas.

Sausas sėdėjimas prie natų 
kompozitoriui neteikia džiaugs-
mo, nes jam svarbu jausti garsą 
ir gyvai spausti klavišą, o tai ir 
atsispindi naujajame albume.

J.Aglinskas yra Anykščių kultū-
ros centre bei Anykščių muzikos 
mokykloje dirbančio muzikos pe-
dagogo Stasio Aglinsko sūnus.
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Chaosą pavertė... chaosu

Ankstesniuose teismo posėdžiuo-
se kaltinamasis S.Filipavičius yra 
sakęs, kad FNTT pareigūnai atlikda-
mi kratą sukėlė chaosą. Du iš penkių 
kratą atlikusių pareigūnų trečiadienį 
teismui aiškino, kaip buvo atliekama 
krata. 

 Asta Stankuvienė teismui apie 
S.Filipavičiaus elgesį kratos metu 
kalbėjo, kad ,,asmuo elgėsi norma-
liai, jeigu visi taip elgtųsi, būtų gera 
dirbti“. Pasak A.Stankuvienės, kratos 
atlikti atvykusius pareigūnus kunigas 
pakvietė į darbo kambarį, kuriame 
buvo sudėti dokumentai, asmeninius 
dokumentus S.Filipavičius, pasak 
pareigūnės, laikė plastikiniame mai-
še, o parapijos dokumentai buvo iš-
dėlioti įvairiose kambario vietose.  

Valstybės kaltinimą palaikantis 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros prokuroras Kęstutis Greiciūnas 
FNTT pareigūnės klausė, ,,kaip per 
kratą elgėsi kratomasis?“. Ji dar kar-
tą patikino, kad S.Filipavičius buvęs 
labai malonus, sakęs, kad supranta, 
jog jie daro savo darbą. FNTT pa-
reigūnams kunigas pasiūlęs kavos 
ir visi kartu ją gėrę. ,,Jis sakė, kad 
savo chaose dokumentus rasdavo, 
mes pakeitėme jo chaosą“,  - proku-
roro paklausta, ar per kratą kleboni-
joje buvo sukeltas chaosas, aiškino 
A.Stankuvienė.

Kolegei antrino ir kitas teisme 
liudijęs FNTT pareigūnas Vaidas 
Baltušnikas. Jis dėstė, kad per kratą 
S.Filipavičius elgėsi geranoriškai 
bei kalbėjo, kad pareigūnai atlikda-
mi kratą, kur ,,daug daiktų ir knygų“, 
neišvengiamai turėjo pakeisti anks-
tesnę kambario tvarką. 

Per kratą nebuvo rasta Troškūnų 
bažnyčios kasos knyga ir ūkinin-
ko S.Filipavičiaus žurnalas. Vėliau 
šiuos dokumentus pateikė pats ku-
nigas. 

Auditorius: ,,kaltinimai 
ekonomiškai nepagrįsti“

Vykstant teisiniams procesams, 
S.Filipavičius užsakė Troškūnų pa-
rapijos bei savo finansinės veiklos 
auditą. Į teismą liudininku buvo pa-
kviestas auditą atlikęs UAB ,,Verus 
Auditus“ vadovas Č.Miciulevičius. 
Jis teismui aiškino, kad ir dėl parapi-
jos lėšų apskaitos tvarkymo, ir dėl pa-
skolų teikimo, ir dėl ūkininko veiklos 
finansinės apskaitos S.Filipavičiui 
pareikšti kaltinimai yra ,,ekonomiš-
kai nepagrįsti“. Auditoriaus teigimu, 
bažnyčios buhalterija yra tvarkoma 
dvejopai: yra komercinė-ūkinė vei-
kla ir yra religinė veikla. ,,Ir aš, ir 
FNTT nustatė, kad komercinė-ūkinė 
veikla buvo tvarkoma teisingai“, - 

kalbėjo Č.Miciulevičius. Jo teigimu, 
pajamų iš parapijos religinės veiklos 
apskaitą reglamentuoja ne Lietuvos 
teisės aktai, o sutartis su Šventuoju 
sostu. 

Kalbėdamas apie neatitikimus 
ūkininko S.Filipavičiaus apskaitoje, 
auditorius dėstė, jog bet kuriuo atve-
ju jo klientas neliko skolingas vals-
tybei, nes neapskaitytos arba netei-
singai apskaitytos pajamos iš ūkinės 
veiklos  nėra apmokestintos.

Nagrinėdamas S.Filipavičiaus su-
teiktų paskolų istoriją, auditorius ti-
kino, kad ir šioje sferoje nusikaltimo 
kunigas nepadarė. ,,Paskolos turėjo 
būti išskirtos į dvi dalis - vartojimo 
paskolas ir komercines paskolas. 
Komercinių paskolų Lietuvos ban-
kas neapriboja. Tokių paskolų su-
teikimas negali būti traktuojamas 
kaip neteisėta veikla /.../. Absoliuti 
dauguma S.Filipavičiaus paskolų 
buvo komercinio pobūdžio /.../. Lie-
tuvos bankas nustato, kad vartojimo 
pobūdžio paskolų teikimui reikia 
licenzijos, bet jeigu tai yra veikla“, 
- teismui kalbėjo auditorius. Jo teigi-
mu, S.Filipavičius per 7-erius metus 
iš viso suteikė 600 tūkst. eurų pa-
skolų, iš jų tik nedidelė dalis buvusi 
su palūkanomis. Iš viso palūkanų 
S.Filipavičius gavo 13 tūkst. eurų 
arba 0,3 proc. palūkanų per viene-
rius metus. ,,Metinė infliacija buvo 
nuo 0,3 proc iki 4 proc. Mano už-
sakovas negavo net kompensacijos 
tiek, kiek pinigai kainavo. Apie tai, 
jog iš paskolų jis norėjo užsidirbti ir 
iš to gyventi, nėra pagrindo kalbėti. 
Pajamos iš palūkanų 2010-2017 me-
tais buvo tik 3 proc. visų užsakovo 
pajamų“, - aiškino Č.Miciulevičius.    

Po auditoriaus liudijimo jis su-
laukė šūsnies valstybės kaltinimą 
palaikančio Panevėžio apygardos 
prokuratūros prokuroro Kęstučio 
Greiciūno klausimų. Po emociona-
lios liudininko apklausos prokuroras 
sakė, jog ,,auditorius ne vienoje vie-
toje peržengė savo kompetencijos 
ribas“.

Kunigas: ,,Negi žmonės yra 
tokie debilai?“

Posėdžio pabaigoje kalbėjo 
S.Filipavičiaus teismuose nuolat da-
lyvaujanti FNTT specialistė Nijolė 
Leonavičienė. Specialistė kalbėjo, 
kad jai gėda dalyvauti šiame proce-
se: ,,Labai nemalonu, labai neskanu. 
Praėjau visą šitą procesą nuo pat 
pradžių, nuo šito surinkto šiukš-
lyno. Matome -  vienas auditorius 
pradžioje tas klaidas taisė, paskui 
kitas. Viskas vyko proceso metu ir 
tai labai nemalonu. Buhalterinę aps-
kaitą reikia tvakyti ne dėl VMI, ne 
dėl FNTT, o dėl savęs... Kokia čia 
ekonomika parapijos ...“ - kalbėjo 
FNTT specialistė. Ji pateikė iš in-

terneto atsisiųstą medžiagą, kurioje 
pateikiama Krekenavos parapijos 
finansinė ataskaita. ,,Viešoje erdvė-
je Krekenavos bazilika, 2018 metų 
ataskaita. Taip aiškiai surašyta, kiek 
per kasą, kiek per banką gavo. Kiek 
sakramento lėšų surinkta, jokių 
valstybinių paslapčių, jokių sostų 
nutarimų. Viskas aiškiai išvardyta. 
Darykim viešai: kiek gavo pajamų, 
kur išleido, ir nekils tokie procesai. 
Surinkot aukas - pridėkit. Kokie 
čia kriminalai, kokie čia vyskupo 
leidimai. Kodėl Krekenava tvarkin-
gai daro, o Troškūnams - paslaptis. 
Vyskupo leidimo reikia prašyti. Aš 
aukoju, turi visuomenė žinoti. At-
siprašau, man labai gėda. 21 metai 
dirbu, man gėda šitam procese da-
lyvauti“, - kalbėjo FNTT atstovė 
N.Leonavičienė.

Emocijų neslėpė ir pats kalti-
namasis S.Filipavičius. Jis teisme 
sakė: ,,Noriu specialistei pasakyti, 
ji, pasirašydama liudytojo apklausos 
protokolą, kur buvo apklausiamas 
Panevėžio vyskupas, davė priesaiką, 
kaip liudytoja, nemeluoti. Vyskupas 
labai aiškiai pasakė, kad aukos už re-
liginius patarnavimus - už mišias, už 
krikštus, už laidotuves - neapskaito-
mos, nedeklaruojamos ir neapokes-
tinamos, nes tai yra kunigo alga. Aš 
neklausiu, kur ponia Leonavičienė 
padeda savo algą. Jeigu taip sunku 
būnant specialistu suvokti, kas yra 
sąvoka ,,auka už religinį patarna-
vimą“, tai mes negalime apie nieką 
kalbėti. Jei Krekenavos bazilika de-
klaruoja aukas - jų reikalas, bet tai 
neprivaloma. Tai daugybę kartų sakė 
vyskupas. Kai paklausiau vyskupo, 
ar negali dar kartą parašyti, jis sakė - 
kiek kartų galima rašyti tą patį. Negi 
žmonės yra tokie debilai, kurie nesu-
pranta, kas aiškiai reglamentuojama 
bažnyčios vidinėje tvarkoje?“

Kaltinamąjį pertraukė valstybės 
kaltinimą palaikantis Panevėžio 
apygardos prokuratūros prokuroras 
Kęstutis Greiciūnas. ,,Teisėja, kal-
tinamasis negražiai pradeda vadinti 
prokurorą ir specialistę. Išgirdau 
žodį ,,debilas“, - į bylą nagrinėjan-
čią teisėją Zitą Gavėnienę kreipėsi 
prokuroras. Teisėja kunigo barimo 
nesiėmė, o S.Filipavičius tikino, kad 
debilu jis prokuroro nevadino. ,,Aš 
neturiu omenyje jūsų. Turiu omeny-
je bendrai“, - aiškino S.Filipavičius.

Paskyrė dokumentų ekspertizę

Prokuroras K.Greiciūnas teisme 
kalbėjo, kad jam kyla įtarimų, jog 
Troškūnų parapijos kasos knyga bei 
ūkininko S.Filipavičiaus žurnalas už 
dešimties metų laikotarpį užpildyti 
tuo pat metu. Pasak prokuroro, abie-
juose žurnaluose ,,yra rašiklių spalvų 
žaismas“. Prokuroras paprašė teismo 
paskirti abiejų dokumentų eksperti-
zę. Abu S.Filipavičiaus advokatai 
aiškino, jog šis užsiėmimas yra be-
viltiškas, ekspertai kol kas neturi 
galimybių nustatyti, kada padaryti 
įrašai. ,,Ekspertai nelabai į tokius 
klausimus atsako. Panašu į laiko 
gadinimą“, - sakė advokatas Ro-
mualdas Mikliušas. Kitas prokuroro 
prašymas - išsireikalauti iš Panevė-
žio vyskupijos finansinę Troškūnų 
parapijos ataskaitą apie rinkliavas ir 
aukas.

Ketvirtadienį teisėja Z. Gavė-
nienė priėmė sprendimą patenkinti 
abu prokuroro prašymus - paskyrė 
dokumentų ekspertizę bei nuspren-
dė pateikti užklausą Panevėžio 
vyskupijai dėl finansinių ataskaitų 
pateikimo.

Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Kęstutis Greiciū-
nas paprašė tesimo paskirti kunigo Sauliaus Filipavičiaus doku-
mentų ekspertizę. Teismuose nuolat dalyvauja ir FNTT atstovė 
Nijolė Leonavičienė.

Ar skaitote 
knygas?

Violeta KVEDARAITĖ-
STASIŪNIENĖ:

-  Skaitau, sakyčiau, nemažai.
Patinka psichologinės, kelionių 
knygos, istoriniai romanai. Turiu 
visas K. Sabaliauskaitės knygas, 
kurias skaičiau jau ne po vieną 
kartą. Labai sudomino L. Mato-
nienės „Vilnius:meilės stotelės“, 
D. Pocevičiaus „100 istorinių 
Vilniaus reliktų“. Turiu svajonę 
dalyvauti rengiamose ekskursi-
jose, kuriose aplankyčiau apra-
šytas vietas. Paskutinė skaityta 
knyga- J. Žąsinaitės „Memento 
Grodno“. Knygos praplečia aki-
ratį, o Žąsinaitė dar ir kraštietė.

Žilvinas CIBULSKIS:

- Ne tik skaitome, bet ir klau-
somės audioknygų. Rekomenda-
cijai - George S. Clason knyga 
,,Turtingiausias Babilono žmo-
gus“.

Galina LASIENĖ:

- Skaitau. Norėčiau paskaityti 
,,Durnių laivą“ (rašytojas Petke-
vičius) arba Baltušio kūrybos.
Ką pasiūlytumėte?

Reikėjo ranka rašyti, 
gal būtų buvę greičiau...

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus direktorius, 
apie savivaldybės nesugebėji-
mą anykštėnams pranešti apie 
istorinės Lietuvos vėliavos pa-
kėlimą:

„Apie dovanojamą Lietuvos 
istorinę vėliavą išplatinti prane-
šimo gal nebuvo to laiko?“

Būkit tolerantiškas visoms 
mažumoms

Saulius FILIPAVIČIUS, 
Troškūnų parapijos klebonas, 
apie nuolatinį aiškinimą:

„Negi žmonės yra tokie debi-
lai, kurie nesupranta, kas aiškiai 
reglamentuojama bažnyčios vidi-
nėje tvarkoje?“

Erdvė skelbimams - masiškai 
žmonės susirenka ir į „Maxi-
mą“ apie 17 valandą... 

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro renginių 
režisierius, apie istorinės Lietu-
vos vėliavos pakėlimą:

„Minėjime prie paminklo Lais-
vei, kadangi čia buvo susirinkęs 
masiškiausias žmonių skaičius, 
informacija apie Lietuvos istori-
nės vėliavos pakėlimą buvo tiks-
lingiausia“. 

Gal per Darbo biržą reiktų 
paieškoti

Jurgita BALDAUSKIENĖ, 
Anykščių kultūros centro meno 
vadovė, apie akompanuotojų 
trūkumą:

„Anykštėnai patys pagalius 
kaišo. Nėra kam pagroti...“

Sugebėjimai liberalų! 
Užsislaptinę veterinarai...

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
liberalus:

„Patys save išsikastravo, o da-
bar nori keršyti...“

Skęstančiųjų gelbėjimas 
pačių skęstančiųjų reikalas

Kristina VIČINIENĖ, Anykš-
čių muzikos mokyklos direkto-
rė, apie pagalbą „Dainų daine-
lėje“:

„Va, atėjo mokytoja, I. Meldai-
kienės prašo, F. Kiaušaitės prašo. 
Bandom gelbėti situaciją, nors iš 
tikrųjų gal to ir nereikėtų dary-
ti“.

Neišmeiškit! Buvo pati 
Vedėja!

Alfrydas SAVICKAS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie vėliavos pakėlimą ant se-
nosios gaisrinės bokšto:

„...mane nustebino, kad prie 
senosios gaisrinės pastato, kuo-
met buvo keliama istorinė Lie-
tuvos vėliava, nebuvo nė vieno 
savivaldybės atstovo“.
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rievės

Robertas ALEKSIEjūNAS

„Visi serga pavydu gatvė-
se Anykščių, jei kitam sekas, 
žmonės pilni pykčio. Aplinkui tik 
,,pliatkai“, vieni kitus pažįs-
ta, siauras ratas - kaip upelis 
Anykšta“. Tai keletas frazių 
iš dainos ,,Anykščiai“, kurią 
atlieka mūsų mieste gyvenantis 
reperis, pasivadinęs pseudonimu 
,,Pogrindis“.

Nežinia, kas šį kūrėją pa-
stūmėjo savo kūriniui parašyti 
tokius žodžius, tačiau tai, kas 
į jį sudėta, puikiai atspindi šių 
dienų realijas Anykščiuose. 
Šią dainą  ,,Pogrindis“ parašė 
maždaug prieš dešimtmetį, taigi, 

galima konstatuoti, kad per 
tą laiką pasikeitė tik fasadinė 
miesto pusė.

Anykščių miesto skaudulius ir 
žaizdas lyg žaibas iš giedro dan-
gaus dar kartą atvėrė Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė“. 
jau šio mėnesio pabaigoje 
per nacionalinę televiziją joje 
skambės talentingų anykštėnų 
vaikų atliekamos dainos. Tuo 
metu, kai su Anykščiais bendra-
darbiaujančioje Kinijoje siaučia 
koronavirusas, mūsų mieste 
,,Dainų dainelė“ pasėjo lyg ir 
kažkokio pavydo užkratą.

Anykščių 
kultūros centro 
meno vadovę 
jurgitą Baldaus-
kienę galima 
tik pasveikinti 
už drąsą. ji 
nepabūgo viešai 
prabilti, kad 
puikiai ,,Dai-
nų dainelės“ 
konkurso atrankiniuose turuose 
pasirodžiusiems jos auklėti-
niams visame Anykščių mieste 
ir už jo ribų tiesiog neįmanoma 
surasti akompanuotojo (su meno 
vadove iki tol dirbusi akompa-
nuotoja, kaip teigiama, toliau 

groti atsisakė dėl sveikatos 
problemų, - red.pastaba). Bent 
keletas akompanuotojų yra tarp 
j.Baldauskienės kolegų tame pa-
čiame kultūros centre, o Anykš-
čių muzikos mokykloje greitai 
potencialių akompanuotojų 
bus daugiau nei pačių mokinių. 
Tačiau...

Anykščiuose belikę  mažoka 
drąsių žmonių, kurie drįsta į 
viešumą kelti vienokias ar kito-
kias problemas. Ką ten eiliniai 
žmogeliai, saugantys savo darbo 
vietas ir žiūrintys, kad tik nie-
kam neužkliūtų...Patys anykš-
tėnų išrinktieji - ir tie, kaip jau 

tampa įprasta, 
per visą kaden-
ciją prasėdi it 
pelės tyliai po 
šluota, o kas 
ta opozicja 
-  prisimena-
ma tik stebint 
šalies politi-
nės batalijas 
žydruosiuose 

ekranuose.
Manau, kad apie konfronta-

cijas su užsispyrusiais akompa-
nuotojais meno vadovė jurgita 
Baldauskienė prabilo tikrai ne 
vedama asmeninių ambicijų. 
Kiek ją teko pažinti, tai kukli, 

tyli ir kantriai bei nuoširdžiai 
savo darbą atliekanti speci-
alistė. Drįstu teigti, kad ji tai 
padarė pirmiausia dėl savo au-
klėtinių, nenorėdama sugriauti 
jų svajonės dainuoti ir  atimti 
galimybę atskleisti savo asmeny-
bes per muziką.

Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė“ - tai tarsi tramplinas 
į gilesnes muzikos pasaulio 
platybes. Tai ne mažiau svarbus 
dalykas nei nacionalinės atran-
kos nugalėtojams ,,The Roop“ 
pergalingai pasirodyti didžiojoje 
Eurovizijos scenoje. O čia - neti-
kėtai pajunti, kad kažkas tau lyg 
ir kiša koją...

Apie tai, kad Anykščių kultū-
ros įstaigos tarpusavyje negeba 
bendradarbiauti, kalbama dar 
nuo tų laikų, kai jų buvo vos 
kokios dvi. Pavyzdžiui, joms 
sunkiai sekasi suderinti, kad 
koncertai nevyktų tą pačią 
dieną ir tuo pačiu laiku dviejose 
įstaigose. Apskritai apie kokį 
bendradarbiavimą tarp vietos 
kultūros įstaigų galima kalbėti, 
kai iš jų vadovų lūpų girdi, kad 
vieni kitiems pagelbėti prisėdus 
prie fortepijono, nepriklauso. 
Greičiausiai tai ne tik pačių 
įstaigų problema, bet ir jų sklan-

daus darbo iki šiol  nesugeban-
čio sustyguoti savivaldybės Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus bėda. Šioje srityje nearti 
dirvonai ir Anykščių rajono mero 
patarėjai, Kultūros tarybos pir-
mininkei Gabrielei Griauzdaitei 
- Patumsienei.

Išeitis lyg ir rasta - talen-
tingiems anykštėnų vaikams 
konkurse ,,Dainų dainelė“ pasi-
ruošti padės 8 klasės moksleivė 
Faustina Kiaušaitė. Puiku, jai 
už tą darbą greičiausiai nereikės 
net sumokėti, ji, matyt, nekels 
jokių pretenzijų ir atliks tai, kas 
jai buvo nurodyta. Taupysime 
rajono biudžeto pinigus, kitaip 
sakant, tik ar dėl to nenukentės 
atlikėjų pasirodymas? Pamatysi-
me  tai tik per televizorių.

Žinoma, galbūt kai kurių 
užkulisinių šios istorijos vingių 
taip ir nesužinosime, tačiau 
sprendimas apie  problemas 
kalbėti garsiai, mano manymu, 
- tinkamas pasirinkimas. Galbūt 
panašūs dalykai ateityje ,,Dainų 
dainelės“ konkursantams po šių 
viešų pareiškimų nebekiš kojos, 
o Anykščių kultūros centro 
vadovai apmąstys, kaip tvirčiau 
sustyguoti savo kolektyvą.

Nes kitaip Anykščių kraštą ir 
toliau garsins ,,Pogrindis“...

„...Tai ne mažiau svar-
bus dalykas nei nacio-
nalinės atrankos nuga-
lėtojams ,,The Roop“ 
pergalingai pasirodyti 
didžiojoje Eurovizijos 
scenoje...“

Komunalininkai žengia modernizacijos keliu
Portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS kal-

bino UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorių Kazį ŠAPOKĄ.
Pokalbis – apie UAB Anykščių komunalinis teikiamas paslau-

gas bei šių metų komunalininkų planus.

- Naujai ženklinate visus tris 
Anykščių rajono gyventojų turi-
mus atliekų konteinerius (mišrių 
atliekų, plastiko ir stiklo). Papasa-
kokite, kam tai prireikė daryti?

- Informacinių technologijų 
nuolatinis tobulėjimas verčia ir 
mūsų bendrovę neatsilikti. Šiais 
metais diegiama nauja programa, 
kuri leis stebėti atliekų surinkimą, 
konteinerių ištuštinimą, efektyviau 
organizuoti logistiką. Šiai progra-
mai įdiegti ir yra atliekamas naujas 
konteinerių žymėjimas.

- Kreipėtės į Anykščių rajono 
savivaldybės Saugaus eismo ko-
misiją, kad ši spręstų vieną komu-

nalininkams iškilusią problemą 
mieste. Ar su problema, kai auto-
mobiliais užstatomi atliekų kontei-
neriai, susidurdavote ir anksčiau? 
Kokius matote sprendimus?

- Praėjusių metų rudenį pradėjo-
me eksploatuoti pusiau požeminius 
atliekų surinkimo konteinerius. 
Šie naujai įrengti konteineriai yra 
stacionarūs, todėl jų negalima pa-
kelti, pritraukti prie privažiavusios 
šiukšliavežės. Juos aptarnaujanti 
mašina turi privažiuoti ir susto-
ti taip, kad galėtų patogiai iškelti 
šiukšlių maišus. Rajono savival-
dybės Saugaus eismo komisijai 
pateiktame rašte prašome atskirose 
konteinerių aikštelėse dvi savaitės 

dienas, t.y. kiekvieną pirmadienį 
ir penktadienį, nuo 8.00 val. iki 
13.00 val. apriboti transporto prie-
monių parkavimą, kad būtų galima 
aptarnauti konteinerius. 

- Nuo sausio 31 dienos keičiasi 
miesto pirties darbo laikas. Ko-
dėl prireikė koreguoti darbo lai-
ką? Ar anykštėnai noriai lankosi 
miesto pirtyje?

- Nuo vasario mėnesio 1 dienos 
Anykščių miesto pirtis dirbs šešta-
dieniais. Buvo nuspręsta pakeisti 
pirties darbo laiką iš penktadienio į 
šeštadienį, atsižvelgiant į gyventojų 
pageidavimus. Bendrovės užduotis 
yra teikti šią svarbią socialinę pa-
slaugą gyventojams. Mūsų tikslas, 
kad kuo daugiau gyventojų galėtų 
naudotis šia paslauga. Todėl gyven-
tojų patogumui ir buvo priimtas šis 
sprendimas. Daugumą pirties lanky-
tojų sudaro socialiai remtini žmonės. 
Tačiau turime ir nuolatinių klientų, 
kurie ateina pasimėgauti šia paslau-
ga. Norėtųsi didesnio lankytojų srau-
to. Todėl bendrovė, siekdama paska-
tinti gyventojus aktyviau naudotis 
šia paslauga, planuoja didelį dėmesį 
skirti informacijos sklaidai.  

- UAB Anykščių komunalinis 
ūkis daugelį metų užsiėmė gėly-
nų įrengimu ir priežiūra Anykš-
čių mieste, dabar šią paslaugą 
teikia UAB „Josvainių gėlės“. 
Ar, Jūsų akimis, dabar ši pa-
slauga atliekama geriau? Kokius 
matote pliusus ir minusus?

- Manau, kad Anykščiuose yra 
pakankamai darbščių, kompeten-
tingų žmonių, kurie sugeba tvarky-
ti miestą, sodinti ir prižiūrėti gėly-
nus, atlikti kitus darbus. Ar UAB 
„Josvainių gėlės“ gėlynų sodinimą 
ir priežiūrą vykdo pagal projektą, 
laiku ir kokybiškai, sprendžia ra-
jono savivaldybė, su kuria minėta 
įmonė pasirašė sutartį.

- Su kokiais iššūkiais tenka su-

sidurti rūpinantis daugiabučių 
renovacija? Kokia šiuo metu si-
tuacija, kiek dar liko nerenovuo-
tų daugiabučių? Ką, remdamiesi 
jau ankstesne praktika, norėtu-
mėte pasakyti tiems, kas dar tik 
dalyvaus šiuose procesuose?

- Pagal daugiabučių gyvenamų-
jų namų atnaujinimo (moderniza-
vimo) programą, Anykščių mieste 
renovuotas 41 namas. Nebaigti 
keturių namų atidavimo darbai. 
Devyniems namams parengti 
techniniai darbų projektai, atlik-
tos projektų ekspertizės, laukiama 
statybos leidimų išdavimo. Dviem 
namams - J. Basanavičiaus g. 54 
bei  Mindaugo g. 4 – paskelbti sta-
tybos rangos darbų konkursai.

Šiuo metu  penkiolikai daugia-
bučių namų parengti investici-
niai planai, gyventojai susitinka 
su projektuotojais, vyksta balsa-
vimas. Pagrindinė renovacijos 
(modernizavimo) darbų vėlavimo  
problema ta, kad nėra rangos dar-
bų pirkėjų, t.y. įmonės nedalyvau-
ja pirkimuose. Neįvykus  konkur-
sui, reikia pakartotinai jį skelbti, o 
tai užima papildomai laiko, kelia 
gyventojų  nepasitenkinimą, jog  
nevyksta  darbai. Šiuo atveju mes, 
kaip administratorius, turime va-
dovautis šios programos nuosta-
tomis ir nieko pakeisti negalime. 
Tad gyventojams belieka kantriai 
laukti.

- Kiek UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis šiuo metu turi sko-
lininkų? Už kokias paslaugas 
daugiausia įsiskolinę gyventojai? 
Kaip sprendžiate skolų proble-
mą?

- Bendrovė turi nemažai skoli-
ninkų, kurie skolingi už ko munali-
nių atliekų išvežimą ir sutvarkymą 
sąvartyne, taip pat ir už daugiabu-
čių namų administravimą ir prie-
žiūrą. Gyventojas, gavęs sąskaitą, 
ją turi apmokėti iki mėnesio pa-
baigos. Skolininkai yra perspėjami 

raštu, o neapmokėję skolos iki nu-
rodytos datos arba neatvykę į ben-
drovę dėl skolos mokėjimo grafiko 
sudarymo, perduodami į teismą. 
Įsiteisėjus teismo sprendimui, vyk-
domasis dokumentas perduodamas 
antstoliui.  Tada gyventojui skola 
ženkliai išauga. Turim vilties, kad 
miesto bei rajono gyventojų są-
moningumo lygis kyla ir nereikės 
antstolių paslaugų.

- Miesto daugiabučių namų 
administravimas – neišsemia-
ma tema jau daugelį metų. Kaip 
manote, ar pagrįstai kai kurie 
gyventojai piktinasi, kad daugia-
bučių administravimas vyksta 
galimai ne visai skaidriai?

- Administravimas vyksta skai-
driai, nė vienas euras nėra paim-
tas ar, kaip mėgsta sakyti viena 
gyventoja, pavogtas. O nesusikal-
bėjimų būna iš abiejų pusių, todėl 
šiais metais, kiek leis galimybės, 
susitiksime su daugiabučių namų 
gyventojais, išsiaiškinsime ne-
susikalbėjimų priežastis ir pagal 
galimybes bandysime spręsti pro-
blemas. 

- Prasidėjo 2020-ieji metai. 
Papasakokite, kokie svarbiausi 
tikslai ir uždaviniai UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis laukia šie-
met.

- Šiais metais numatome moder-
nizuoti atliekų surinkimo sistemą, 
įdiegti priemones, leidžiančias re-
aliu laiku stebėti atliekų surinkimo 
procesą ir konteinerių užpildymo 
atliekomis intensyvumą, išmokyti 
darbuotojus ja naudotis, sužymė-
ti komunalinių ir antrinių atlie-
kų konteinerius, kurių yra per 18 
tūkstančių, numatome atnaujinti 
šiukšliavežių parką, dalyvauti or-
ganizuojamuose rangos darbų kon-
kursuose, aktyviau bendradarbiauti 
su gyventojais, teikti  informaciją 
per žiniasklaidą, radiją bei kitomis 
informacijos priemonėmis.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapoka šie-
met žada aktyviau bendradarbiauti su gyventojais, daugiau svar-
bios informacijos rajono gyventojams viešinti per žiniasklaidos 
priemones.
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Vaikams konkursuose nėra kam pagroti - 
pagelbės moksleivė Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro solistė Dileta Korženiauskaitė ir mergaičių vokalinis ansamblis „Nenuo-
ramos“ Panevėžyje vykusiame zoniniame ture iškovojo kelialapius į Lietuvos vaikų ir moksleivių te-
levizijos konkurso „Dainų dainelė“  finalą Vilniuje. Atlikėjus konkursui ruošusi Anykščių kultūros 
centro meno vadovė Jurgita Baldauskienė teigia, kad anykštėnai finaliniame konkurso etape galėjo 
ir  nepasirodyti, nes jauniesiems muzikantams ruošiantis konkursui kurį laiką visuose Anykščiuose 
neatsirado kam akompanuoti. Bent keliuose  ,,Dainų dainelės“ konkursuose sėkmingai su savo au-
klėtiniais pasirodžiusi J.Baldauskienė įtaria, kad kažkas tyčia jai ,,kiša koją“, tačiau dėl Anykščių 
kultūros centro darbuotojų nesusikalbėjimo labiausiai kenčia talentingi anykštėnų vaikai.

Konservatorijas baigusių, ilgametę darbo patirtį turinčių specialistų pagalba anykštėnų vaikams 
neabejotinai padėtų kuo geriau pasirodyti konkurse ,,Dainų dainelė“, tačiau dabar jiems akompa-
nuos aštuntos klasės moksleivė...

Įtaria ,,povandenines sroves“

,,Yra kliūtys daromos iš anykštė-
nų, ir aš esu visiškame nusiminime 
ir nežinojime, ką daryti. Anykštė-
nai patys pagalius kaišo. Nėra kam 
pagroti. Jau nebevyniosiu žodžių į 
vatą, kaip sakoma. Džiaugiamės, 
kad gerai, o iš tikrųjų nėra kuo 
džiaugtis, nes per visus Anykš-
čius nerandu akompanuotojo“, 
- ,,Anykštai“ netikėtai prakalbo 
J.Baldauskienė, kai jai paskambi-
nome norėdami kartu pasidžiaugti 
iškovota vieta į Lietuvos vaikų ir 
moksleivių televizijos konkurso 
„Dainų dainelė“ finalą.

Pasiteiravus, ar akompanuotojai 
Anykščiuose yra deficitinė specia-
lybė, J.Baldauskienė kalbėjo: ,,Ne 
deficitinė, čia kažkokios povande-
ninės srovės. Čia nesuprasi, kas ką 
palaiko ir ko nepalaiko.Niekas to 
neviešina, o aš jau nebegaliu ty-
lėti, visa savaitė ,,ant nervų“. Turi 
žinoti, kas gros, o tu nežinai. Turi 
repetuoti, o tu nežinai, su kuo re-
petuoti. Anykščių kultūros centras 
turi akompanuotoją, tačiau jis yra 
nepalenkiamas. Nori groja, nori 
- ne. Laukiu ,,Dainų dainelės“ pa-
sirodymo, tačiau gal jo net nebus, 
nes nėra kam groti.“

Apie konkursą negavo 
oficialaus rašto

Anykščių kultūros centro meno 
vadovė J.Baldauskienė taip pat 
sakė, kad nuo jos buvo slepiama 
informacija apie konkurso ,,Dainų 
dainelė“ rajoninio ir zoninio turo  
datas.

,,Apie tai turbūt jau reikia ra-
šyti. Apie pačią ,,Dainų dainelę“ 
man nepranešė, kai visoms moky-
kloms, darželiams išsiuntinėti raš-
tai, o į Anykščių kultūros centrą jie  
neateina. Išgirstu visai iš pašalinių 
žmonių, kad konkurso data pa-
skelbta. Priš Naujuosius metus gal-

voji, kad to laiko yra, nes pirmoji 
perklausa būna sausio mėnėsį. Šie-
met rajoninė perklausa buvo gruo-
džio pradžioje. Sužinojau prieš de-
šimt dienų“, - sakė J.Baldauskienė, 
pridūrusi, kad Anykščių švietimo 
pagalbos tarnyba, kuri užsiima šio 
konkurso organizavimu Anykščių 
rajone, su vienais šia informacija 
dalijasi, o su kitais - ne.

Kultūros centre - nesusišne-
kėjimas tarp kolegų

Susiklosčiusią situaciją ir ne-
žinomybę dėl konkurso ,,Dainų 
dainelė“, kuomet jam nebuvo ga-
limybės kokybiškiau pasiruošti,  
J.Baldauskienė vadina tikru ,,koš-
maru“.

,,Man toks jausmas, kad sie-
kiama ,,geriau tu konkurse ne-
dalyvauk“. Nebuvo tokio koš-
maro anais metais“, - pastebėjo 
J.Baldauskienė.

Anykščių kultūros centro meno 
vadovė J.Baldauskienė, paklaus-
ta, ar nebijanti viešai kalbėti apie 
iškilusias problemas, sakė: ,, Ne-
bebijau viešai kalbėti, vis tiek 
nesusišnekam. O dėl kitų metų, 
atrodo, - geriau nedalyvauti. Po 
to, ką pasakiau, nė vienas draugu 
nebeliks - visi priešais taps. Į kitą 
miestą teks važiuoti ieškoti akom-
paniatoriaus.“

Prie akompaniatoriaus vaikai 
turi būti pripratę

Paklausta apie iškilusias proble-
mas dėl akompanuotojo, Anykščių 
kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė šia tema kalbėjo gan 
lakoniškai.

,,Nežinau, kas gali negerai 
būti“, - iš ,,Anykštos“ išgirdusi 
klausimą, kodėl stringa pasiruo-
šimas konkurso ,,Dainų dainelė“ 
finalui, sakė D.Petrokaitė.

Trumpai papasakojus, dėl ko 

,,Anykštai“ skundėsi meno vado-
vė J.Baldauskienė, D.Petrokaitė 
kalbėjo: ,,Dabar reikia keis-
ti akompaniatorių, nes atsisakė 
akompaniatorė dėl kažkokių prie-
žasčių. Bet surasim. Anykščių 
kultūros centras akompaniatorių  
turi, bet vaikai turi būti prie jo pri-
pratę. Problemos, bet surasim, kas 
akompanuos. Su Stasiu Aglinsku 
kalbėsim, kad akompanuotų.“

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė informavo, 
kad kultūros centre po pusę etato 
akompaniatoriais dirba du mu-
zikos pedagogai - S.Aglinskas ir 
Bronius Petrokas. Abu jie vaikus 
taip pat moko Anykščių muzikos 
mokykloje.

Informaciją gauna iš meno 
vadovės

Pasiteiravus, ar iš tiesų Anykš-
čių kultūros centro nepasiekė 
raštai iš Anykščių švietimo pa-
galbos tarnybos  apie konkurso 
,,Dainų dainelė“ datas ir laiką, 
D.Petrokaitė sakė: ,,Mes žinom, 
kad mūsų kolektyvas dalyvauja, 
mūsų žmonės buvo komisijoje. Ir 
meno vadovė ateina į darbą, mes 
šnekamės. Nežinau dėl to rašto, 
bet mes pirmiausia turime infor-
maciją iš meno vadovės. Gal toks 
raštas irgi yra? Buvo pirmas turas, 
antras turas, reikia išvežti vaikus, 
faktas, kad turime informaciją.“

Aiškina, kad tai kultūros 
centro vidaus reikalai

Anykščių kultūros centro direk-
torės pavaduotoja Vilma Paulaus-
kaitė apie iškilusias problemas dėl 
akompaniatoriaus ,,Dainų daine-
lės“ finalininkams kalbėjo gana 
kategoriškai.

,,Galiu pasakyti jums tik tiek - 
ji be akompanuotojo neliks. Tik 
tiek. Čia ne tos problemos, kad 

kažką reikėtų viešinti ar šnekėti.
Tai yra mūsų vidaus reikalai. Kas 
bus? Kol kas negaliu pasakyti“, - 
sakė V.Paulauskaitė.

Anykščių kultūros centro direk-
torės pavaduotoja V.Paulauskaitė 
,,Anykštai“ negalėjo atsaky-
ti, kas tokia buvo atsisakiusi 
J.Baldauskienės auklėtiniams 
akompanuoti moteris.

,,Prieš tai buvo Regina. Nežinau 
jos pavardės. O prie ko čia jinai? 
Ji tiesog negali akompanuoti to-
liau. Žmogus turi  kažkokių pro-
blemų, gal reikalų kažkokių savų. 
Ji čia visai ne prie ko“, - aiškino 
V.Paulauskaitė.

Pasidomėjus, galbūt akompa-
niatoriaus bus ieškoma iš kito 
miesto, V.Paulauskaitė sakė: 
,,Akompaniatorius bus.“

Mieliau akompanuoja 
Rimvydui Griauzdei

Kadangi visoje šioje istorijoje 
buvo minima S.Aglinsko, kuris 
Anykščių kultūros centre dirba ir 
akompaniatoriumi, pavardė, pa-
kalbinome ir jį.

S.Aglinskas sakė, kad Anykš-
čiuose yra daug koncertmeisterių.

,,Anykščių kultūros centre B. 
Petrokas dirba“, - vieną iš jų nu-
rodė S.Aglinskas.

Pasiteiravus, kodėl S.Aglinskas 
nenori pagelbėti puikiai konkurso 
,,Dainų dainelė“ atrankose pasi-
rodžiusiems anykštėnų vaikams, 
S.Aglinskas į klausimą atsakė 
klausimu: ,,O kodėl kiti nenori? 
Pagal pareigas nelabai esu priskir-
tas akompanuoti Baldauskienei. 
Aš akompanuoju Anykščių kultū-
ros centro vyrų vokalinio ansam-
blio vadovui R.Griauzdei, darau 
fonogramas, darau kitus papildo-
mus darbus.“

Reikalingas patyręs žmogus

Muzikos pedagogas S.Aglinskas 
paaiškino, kad akompaniatorių 
J.Baldauskienei turi padėti surasti 
organizacija, kurioje ji dirba, tai 
yra Anykščių kultūros centras.

Pats ne kartą akompanavęs 
,,Dainų dainelės“ konkurse da-
lyvavusiems anykštėnų vaikams, 
S.Aglinskas prisiminė, kad, kai 
konkurse dalyvaudavo Anykščių 
rajono mokyklų atstovai, akom-
panuodami jiems pagelbėdavo 
Anykščių muzikos mokyklos pe-
dagogai.

,,Likę palyginti mažai laiko iki 

,,Dainų dainelės“ finalo. Kai ma-
žai laiko, reikalingas patyręs žmo-
gus“, - aiškino S.Aglinskas.

Tikina, kad informacijos 
negavo per klaidą

Į meno  vadovės J.Baldauskienės 
priekaištus, kad ji laiku negavusi 
informacijos iš atsakingų asmenų 
apie konkurso ,,Dainų dainelė“ 
datas ir laiką, atsakė Anykščių ra-
jono savivaldybės Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė Nila 
Mėlynienė.

,,Šiais metais rajone konkur-
są ,,Dainų dainelė“ organizavo 
ne Švietimo skyrius, o Anykščių 
švietimo pagalbos tarnyba. Jie tai 
darė pirmą kartą ir galbūt įvyko 
netyčinė klaida, kad buvo neįra-
šytas Anykščių kultūros centro 
adresas. Tai tikrai netyčinė klaida, 
o raštą apie konkursą Anykščių 
kultūros centras gavo vėliau negu 
mokyklos“, - sakė N.Mėlynienė.

N.Mėlynienė pasakojo, kad 
mokykloms raštas apie rajoninį 
konkursą, vyksiantį gruodžio 10 
dieną, buvo išsiuntinėtas pernai 
lapkričio 13 dieną, o kaip pasako-
jo pati J.Baldauskienė, raštą apie 
konkursą ji gavo tik po dešimties 
dienų, taigi konkursui pasiruošti 
turėjo rekordiškai trumpą laiką.

,,Anykštai“ paskambinus į 
Anykščių švietimo pagalbos tar-
nybą, telefonu atsiliepusi meto-
dininkė Adelė Aglinskaitė sakė, 
kad už konkurso ,,Dainų dainelė“ 
organizavimą Anykščių rajone yra 
asakingi du tarnybos darbuotojai - 
pati A.Aglinskaitė ir metodininkė, 
atliekanti direktoriaus funkcijas, 
Daiva Žiogienė.

A.Aglinskaitė sakė, kad infor-
macinius raštus apie konkurso 
,,Dainų dainelė“ datas ir laiką po-
tencialiems dalyviams elektroniu 
paštu šiemet siuntė tiek ji pati, 
tiek ir D.Žiogienė.

Skirtingos įstaigos 
bendradarbiauti negali

Įdomiausia šioje istorijoje tai, 
kad meno vadovei atsisakiusi 
akompanuotoja Regina yra Anykš-
čių muzikos mokyklos pedagogė. 
Kokia jos pavardė, Anykščių kul-
tūros centro direktorės pavaduo-
toja V.Paulauskaitė nežinojo, o 
pati J.Baldauskienė jos pavardės 
pasakyti nepanoro. 

Anykščių muzikos mokyklos 
direktorė Kristina Vičinienė 
stebėjosi, kad kultūros cen-
tro darbuotojai neatlieka 
savo pareigų.

Anykščių kultūros centro 
meno vadovė Jurgita Bal-
dauskienė įsitikinusi, kad jai 
specialiai buvo daromos kliū-
tys dalyvauti Lietuvos vaikų ir 
moksleivių televizijos konkur-
se „Dainų dainelė“.

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokai-
tė aiškino, kad informaciją 
apie konkursą ,,Dainų dai-
nelė“ ji gavusi ne iš oficialių 
raštų, o iš pokalbio su meno 
vadove.

Anykščių kultūros centro 
direktoriaus pavaduotoja 
Vilma Paulauskaitė mano, 
kad visuomenei žinoti apie 
kultūros centro darbuotojų 
negebėjimą tarpusavyje su-
sikalbėti nebūtina.

Anykščių kultūros centre 
akompaniatoriumi dirbantis 
Stasys Aglinskas teigia, kad, 
ruošiantis konkursui ,,Dainų 
dainelė“, reikalingas patyręs 
akompaniatorius.
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A.Gervinskas dėstė, kad, norint 
įdarbinti A.Pajuodį reikia atlik-
ti įmonės struktūros pakeitimus. 
,,Kada jį gali paskirti?“ - tvirtai 
perklausė K.Tubis. A.Gervinskas 
datos neįvardijo, o tuometinis me-
ras jį mokė, kaip elgtis po to, kai 
A.Pajuodis bus įdarbintas. ,,Tai 
komunikuosi pats. Sakysiu -  nei 
žinojau, nei mačiau“, - apie tai, kas 
bus kaltas, jog A.Pajuodis įdarbin-
tas, pranešė tuometinis Anykščių 
rajono meras.    

Vėliau pateiktame A.Pajuodžio 
telefoniniame pokalbyje su neįvar-
dytu asmeniu A.Pajuodis giriasi, 
kad nuo gruodžio 1-osios pradės 
dirbti. 

Ankstesniuose teismo posė-
džiuose liudijęs A.Pajuodis neslė-
pė, kad jis buvo nusivylęs K.Tubiu 
ir visa valdančiąja koalicija, nes 
ilgai negavo darbo, net jautėsi ap-
gautas.  

Įmonės struktūra priklausė 
nuo A.Pajuodžio kandidatavimo 
į tarybą

2018-ųjų rudenį A.Pajuodis daž-
nai skambindavo A.Gervinskui, 
aiškinosi, kokius jis turi pateik-
ti dokumentus įsidarbindamas 
,,Anykščių vandenyse“. ,,Jeigu 
viskas pavyks, kaip planuojame, 
tai konkurso nebus /.../. Gal tu ne-
siversk dabar per galvą /.../. Viskas 
daroma, kad nereiktų konkurso, 
kitaip pačiam šansų nebūtų“, - 
A.Pajuodį ramino A.Gervinskas.

A.Pajuodis neturi aukštojo išsila-
vinimo, todėl jam buvo aiškinama, 
kad UAB,,Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotoju jis dirbti 
negali. Neva bus atliktas bendro-

vės struktūros pakeitimas, įsteigti 
nauji etatai ir vienas iš naujų etatų 
kaip tik ir bus skirtas tuometiniam 
rajono tarybos nariui. 

Šį faktą patvirtina ir teismui 
pateiktas A.Gervinsko telefoninis 
pokalbis su tuometiniu Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi, buvusiu 
UAB,,Anykščių vandenys“ valdy-
bos pirmininku Audroniumi Gali-
šanka. A.Gervisnkas buvo K.Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto 
koordinatorius, A.Gališanka -  vie-
nas iš kandidatų sąrašo lyderių. 
Vyrai, aptardami UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ valdybos posėdžio, 
kuriame ketinta keisti bendrovės 
struktūrą, datą, dėstė, jog įmonės 
struktūra priklausys nuo to, ar eis 
A.Pajuodis su K.Tubiu į rinkimus, 
ar neis. ,,Bus A.Pajuodis sąraše, 
nebus. Na...ui tada stengtis dėl jo“, 
-  kalbėdamas apie UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ valdybos posėdį, 
dėstė A.Gališanka. ,,Jeigu jo są-
raše nebus - tai nafik“, - antrino 
A.Gervinskas. 

Žmonai guodėsi, jog užverstas 
darbu 

Teismui pateiktas ir 2018 metų 
gruodžio 14 dienos A.Gervinsko 
telefoninis pokalbis su jo žmona 
Aušra. Jis žmonai guodėsi, kad yra 
žiauriai apkrautas darbu - ir UAB 
,,Anykščių vandenys“  reikalus turi 
tvarkyti, ir K.Tubio visuomeninio 
komiteto. 

,,Dar ir A.Pajuodis atsigrūdo, 
Šmirgelis dešimtkart per die-
ną skambina“, - žmonai guodėsi 
,,Anykščių vandenų“ vadovas.     

Gruodžio 17-ąją K.Tubio komi-
teto aktyvas ,,nusifilmavo“ jo dar-
bo kabinete. Komitetas aptarinė-

Pranešė, kad liberalai renka 
,,kompromatą“ prieš Kęstutį Tubį

jo, kas kelintoje kandidatų sąrašo 
vietoje turėtų būti įrašytas. ,,Dar-
bą tarėmės. Ko jis kels!?“ - jog 
A.Pajuodis nesukels bangų, jeigu 
bus įrašytas tik 30-uoju, bendra-
žygius ramino K.Tubis. Pasak tuo-
metinio mero, nesą svarbu, į kurią 
poziciją bus įrašytas dabar jau 
buvęs rajono tarybos narys, buvęs 
Svėdasų girininkas Donatas Tuska, 
nes jis ,,ištemps“. O A.Gervinskas 
sakė, kad Alfrydą Savicką reikia 
rašyti aukščiau nei A.Pajuodį. ,,A.
Savickas pagal savo pastangas 
stovi aukščiau“, - poziciją dėstė 
visuomeninio rinkimų komiteto 
koordinatorius. 

Teisme dar kartą peržiūrėtas 
ir įrašas, kuriame savivaldybės 
kontrolierius Artūras Juozas La-
kačauskas  merui raportuoja, kaip 
tikrina Anykščių ligoninę ir žada 
žiūrėti, ,,kaip iš kitos pusės užei-
ti“. ,,Man reikia įrodymų“, - prie-
laidas, kad neva buvęs ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas  sau iš-
simokėdavo neuždirbtus pinigus, 
meras kontrolieriaus prašė įrody-
ti faktais. ,,Įrodysim“,- pažadėjo 
A.J.Lakačauskas. ,,Mes turime 
pasitaupę pinigėlių./.../Liktų 2000 
nepanaudotų, jeigu visus paskatin-
tume, tame tarpe ir mane“, - pokal-
bio pabaigoje merui apie gerų dar-
buotojų skatinimo būdus paaiškino 
kontrolierius. 

Kęstutis Tubis mokė, kaip 
neįkliūti STT

 
Viename iš įrašytų K. Tubio ka-

binete susitikimų su jo komiteto 
nariais tuometinis rajono vadovas 
savo komandai aiškino, kaip speci-
aliosios tarnybos atlieka pokalbių 
įrašus. Pasak K.Tubio, kai kas nors 
iš esančių patalpoje kalba telefo-
nu, aplinkiniams nedera svaidyti 
juokelių, nes ir jie įrašomi. ,,Kai 
pradedi rinkti numerį, kai telefonas 
pasiklausomas - viskas įrašoma. 
Visi bajeriukai /.../. Mano geras 
draugas, buvęs generalinis miškų 
urėdas Benjaminas Sakalauskas 
vis pajuokaudavo -  va kaip baigėsi 
visi juokeliai /.../. Scenogramos be 
intonacijų surašomos“, - komiteto 
aktyvą mokė K.Tubis.

Po šio pokalbio praėjus mažiau 
nei mėnesiui, K.Tubis buvo sulai-
kytas STT pareigūnų.

Beje, būtent taip ir yra, kaip 
K.Tubis komiteto aktyvui aiškino - 
teismui pateiktuose įrašuose girdi-

si ir telefonų šaukimo garsas, ir tai, 
ką skambintojas kalba, pašnekovui 
dar neatsiliepus, ir tai, ką kalba ša-
lia pašnekovų esantys asmenys. 

Priešą bandė pažinti iš 
vidaus...

Viename iš pokalbių tuometinio 
mero K.Tubio kabinete su jo vado-
vaujamo komiteto aktyvu susitiko 
dabar jau buvęs Anykščių rajono 
tarybos narys, Gruzijoje dirbantis 
profesorius Audrius Bitinas. Po-
kalbis įrašytas 2019 metų sausio 
8-ąją. A.Bitinas, regis, atliko lyg 
ir rinkimų kampanijos stratego 
funkcijas. Profesorius ,,komite-
tininkams“ aiškino, kad liberalų 
silpnybė, minusas - jų pasitrauki-
mas iš valdančiosios koalicijos, o  
liberalų komanda nesanti stipri. 
,,Lūkesčiai siejasi su Luku. Vene-
ta...“ - dėstė A.Bitinas. ,,Patys save 
išsikastravo, o dabar nori keršyti“, 
- liberalus apibūdino K.Tubis. 

A.Bitinas siūlė komitetui ,,nusi-
pirkti puslapį ,,Anykštoje“, tačiau 
K.Tubiui pasakius, kad dėl infor-
macijos viešinimo jam dar reikia 
pasitarti, A.Bitinas pats ėmė šne-
kėti, kad reklamuotis ,,Anykštoje“ 
gal ir neverta... 

Į Anykščių rajono tarybą 
A.Bitinas 2015-aisiais buvo iš-
rinktas pagal liberalų sąrašą ir 
K.Tubiui aiškino, kad su liberalais 
tebebendrauja, tačiau tik žvalgy-
biniais tikslais. ,,Su liberalais aš 
jokių santykių neturiu. Su Luku 
šnekėjau telefonu, su Rasalu tele-
fonu /.../. Kita vertus, priešą reikia 
pažinti iš vidaus“, - K.Tubiui dėstė 
A.Bitinas. 

,,Kažką bandys traukti 
liberalai“

Regis, tą pačią, 2019 metų sausio  
8 dieną įrašytas dar vienas K.Tubio 
ir A.Bitino pokalbis mero kabine-
te, bet jau vykęs prie keturių akių. 
,,Ir su tėčiu, ir su broliu pakalbėkit. 
Kiek ten įmanoma. Aš porą tūks-
tančių pervedžiau /.../. Kiti žmonės 
nori užsidirbti politikoje - neleisiu 
to“, - sprendžiant iš konteksto, 
A.Bitino finansinės paramos komi-
tetui prašė  K.Tubis. 

,,Kažką bandys traukti liberalai. 
Gal pasiknaisios paties gyvenime, 
kažką esu girdėjęs“, - vėliau K.Tubį 
informavo A.Bitinas. K.Tubis tiki-
no, kad nieko apie jį ,,neištrauks“, 

nors neva žinąs, kad ,,S.Rasalas 
visiems skambina, klausia, ką turit 
apie K.Tubį“. 

,,Kažką trauks... lyg ir apie buvu-
sią žmoną kažką trauks. Pasakiau, 
kokie atgarsiai išlikę“, -  toliau 
aiškino A.Bitinas. K.Tubis tikino, 
kad jokios buvusios žmonos nėra, 
bet A.Bitinas neatlyžo, sakė, jog 
prieš praėjusius rinkimus ,,Obele-
vičiaus prostitutės“ puikiai suvei-
kė“. ,,Šmigelskienė viską pavie-
šino - tai jos nuopelnas“, - drąsiai 
,,Anykštos“ redaktorės pavardę 
įvardijo K.Tubis, nors pirmiausia 
pranešimai apie Anykščių rajono 
merą Sigutį Obelevičių pasirodė 
,,Delfi“ portale, o prostitutes viešu-
mai ,,paskatino“ ,,kažkokie vyrai“.

,,Supratau, kad jie turi kažką iš-
traukti“, - pokalbį tęsė A.Bitinas. 
,,Jeigu ištrauks kažką ne į temą, 
tai pasigailėjimo nebus“, - emocin-
gai reagavo K.Tubis, ir A.Bitinas 
ėmėsi švelninti situaciją. ,,Nere-
alu. Arba man specialiai paleido. 
Sakiau, kad bendradarbiausiu su 
mero kolektyvu /.../. Kol kas ma-
nau, kad galite jaustis saugiai“, 
- pats išauginęs įtampą, ją bandė 
slopinti A.Bitinas. 

Kitas posėdis tik balandžio 
mėnesį

Artimiausias K.Tubio bylos 
posėdis vyks tik balandžio 7-ąją. 
Anksčiau posėdžio nepavyko su-
rengti dėl įtampto šalių darbo gra-
fiko.

K.Tubio gynėjų prašymu, prie 
bylos medžiagos bus prijungtas 
naujas pluoštas dokumentų, ku-
riuos pateikė Anykščių rajono 
savivaldybės administracija arba 
juos dar pateiks. Balandžio posė-
dyje bus klausomasi dar bent vieno 
garso įrašo - pokalbio tarp K.Tubio 
ir verslininko Rimvydo Kugio 
mero kabinete. 

Priminime, jog K.Tubis STT 
pareigūnų sulaikytas 2019 metų 
sausio 28-ąją. Jam pareikšti įtari-
mai prekyba poveikiu pagal tris 
epizodus. Be šiandien aprašyto 
A.Pajuodžio epizodo, K.Tubis dar 
kaltinamas kyšio ėmimu už pa-
galbą išskirtinėmis sąlygomis įsi-
gyjant žemės sklypą (vadinamasis 
R.Kugio epizodas) bei dėl pažado 
išasfaltuoti keliuką Antrųjų Kur-
klių kaime, vedantį į įmonės ,,VLI 
Timber“ teritoriją (VLI Timber 
epizodas). 

Gruzijoje dirbantis profesorius Audrius Bitinas buvusiam 
Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui aiškino, kad su libera-
lais bendrauja tik žvalgybiniais tikslais. 

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose jau vyko per dešimt buvusio Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio bylos posėdžių.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
07:00 Šventadienio min-
tys..
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 10 s. Batuotas katinas 
.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Žemė. 
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Didžioji 
Britanija iš paukščio skry-
džio .
13:45 Puaro N-7. 5/1, 5/2 
s.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Pasaulio puodai. 
(kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo!. 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Viskas įskaičiuota. 
N-14.
00:20 Nekaltosios .N-14.

06:55 Ponas Bynas .
07:20 Saugokis meškinų.  
07:50 Ogis ir tarakonai.  
08:10 Žmogus-voras.  
08:35 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
09:00 Sveikatos namai. 
N-7. 
09:55 Ragai ir kanopos.
11:35 Trys nindzės. 
Pusdienis pramogų parke.  
13:30 Užsispyrusi blondinė 
2.  N-7.
15:25 Keista porelė 2.  N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Ilgas Bilio Lino pasi-
vaikščiojimas. N14. 
00:05 Raudonojo spalio 
medžioklė. N-7.

 
06:00 Sveikatos medis..
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta. N-7
07:30 Aladinas. 
08:00 Ilgo plauko istorija.
08:30 Svajonių ūkis. 
09:00 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Princesė ir drakonas. 
13:25 Čihuahua iš Beverli 
Hilso. N-7
15:10 Oskaras. N-7
17:25 Įrodytas nekaltumas. 
N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas. 
19:27 TV3 orai..

19: Maksas Stilas. N-7
21:15 Mechanikas. N-14
23:10 Henrio 
nusikaltimas.N-7
01:20 Vyriausiasis vadas. 
N-14 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
Žagarė (k). 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (73) (k) 
N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
Panevėžys. 
10:00 Varom! (19) N-7. 
10:30 Arabijoje su Levisonu 
Vudu. 
11:40 Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu (13) N-7. 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos. 
13:50 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (4) N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (74) N-7. 
15:50 Rykliai. 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7..
18:15 Kas žudikas? . N-7. 
19:30 Bėgliai. N-7. 
21:20 Narkotikų prekeiviai 
(5). N14
22:25 Antrininkas.
23:35 Šakalas (k).  . N14.
01:50 Nuo sutemų iki auš-
ros (k).  . N14.

06:25 Akloji (28-30) (k). .
07:55 Pasisvėrę ir laimingi 
(15) (k). 

08:55 Daktaras Ozas. 
09:55 Tėvas Motiejus. N-7. 
11:00 Gordono Ramzio vir-
tuvės pamokos. 
12:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai. 
12:30 Džinas. Nepažintoji 
Italija.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano. N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos. N-7. 
18:50 Akloji (8-9). 
19:50 Būrėja (115-116) (k). 
21:00 SNOBO KINAS. 
PREMJERA Paskutinis vei-
das. N14. 
23:40 Didžioji skola .N14. 
01:55 Beverli Hilso polici-
ninkas 3 (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 „2 Donatai“ 
Koncertas.
07:15 ...formatas. Poetas 
Eugenijus Ališanka.
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
08:00 Kelias. Kalvanas.
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpose..
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Linija. Spalva. 
Forma. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Vytautas Paukštė. 
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Stilius.
16:00 „Dainų dainelė 

2020“. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 3 d. 
19:45 Frenki Dreik paslap-
tys N-7. 2/10 s.
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Burmistras. 
Konstantinas Stašys. 
22:00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2020. 
22:45 Pažaislio muzikos 
festivalis 2019. 
00:15 Midvėjaus mūšis. 
N-14. (, kart.).

06:30 Candy Crush. N-7
07:30 Jukono vyrai. N-7
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Gyvūnų manija..
09:30 Vienam gale ka-
blys..
10:00 Praeit ies žvalgas. 
N-7
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7
11:00 Prakeikti  I I . .  N-7
12:00 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai. 
12:55 Upės ir žmonės. 
N-7
14:00 Išl ikimas. N-7
15:00 Ledo kelias. N-7
16:00 Jukono vyrai. N-7
17:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Vienas. N-7
19:00 Amerikos talentai. 
20:00 Gero vakaro šou. 
N-7
21:00 Žinios.
21:55 Sportas. 

21:58 Orai.
22:00 NBA Action. 
22:30. Bostono Celt ics – 
Los Andželo Lakers.
01:00 Mašina. N-14 (kart.)

07.19 Programa.
07.20 „Gluchariovas“ 
(3/14). N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo ritmu. 
11.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 „Šelesto bylos” (13-
14). N-7.
14.00 „Dvaro rūmai” (1/2). 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
Aktualijų laida. Ved. 
I.Grinevičius. 2019.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“ (9). 
Jadvyga Juškytė-Širšė. 
19.00 „Tu esi mano“ (14).. 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“ (14). 
N-7.
01.00 „Detektyvas Linlis“ 
(17).. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.Sportas.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7..
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro..
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas..
16:45 Premjera. 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 Premjera. Naujasis po-
piežius. N-14. 
24:00 Komisaras Reksas 
N-7.(kart.).
00:50 Kūrybingumo mokykla. 

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa“.N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo 

policija“.N-7. 
11:00 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
12:20 ,,Būrėja“ .
13:30 ,,Tik tu ir aš“. 
14:30 ,,Našlaitės“.N-7
15:30 ,,Laukinis 
miestas“.N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3“.N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 ,,Monikai reikia 
meilės“.N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
22:30 ,,Kontrabanda“.N14. 
00:45 ,,Juodasis 
sąrašas“.N-7. 

06:25 ,,Keršytojų komanda“. 
N-7
06:55 ,,Elena iš Avaloro“ . 
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 ,,La Maistas“.. (kart.)
08:55 ,,Meilės sūkuryje“. N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“. N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“. N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“. 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.Sportas.
Orai.

19:30 Europos vyrų krep-
šinio čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva – Čekija.
21:30 TV3 vakaro 
žinios,sportas,orai.
22:00 ,,Pagrobti vaikai“. 
N-14
23:55 „Majų“ baikerių klu-
bas“. N-14
01:05 ,,Makgaiveris“. N-14

06:30 ,,CSI. Majamis“. N-7. 
07:25,,Mano virtuvė geriau-
sia“. (k) 
08:55 ,,Stoties policija“. (k) 
N-7. 
09:55 ,,Paskutinis 
faras“.N-7. 
10:50 ,,Gelbėtojai – 112“. 
(k) N-7.
11:50 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. 
14:55 ,,Stoties policija“.N-7. 
16:00 ,,Paskutinis 
faras“.N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Gelbėtojai – 
112“.N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“.N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“.N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“. 
21:00 Pabėgimo planas . 
N14. 
23:15 Bėgliai (k) . N-7. 
01:05 ,,Nusikaltimų 
miestas“.N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ .N-7. 

07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“. 
09:50 ,,Akloji“ (42-45).
12:00 ,,Alisa Never“N-7. 
13:10 ,,Riterių princesė 
Nela‘‘.
13:35 ,,Sveiki atvykę į 
,,Veiną“ 
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“..
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimingi“.
15:20 ,,Kandisė Renuar“ (k) 
N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“. N-7., 
18:00 ,,Keršto gėlės“. 
18:50 ,,Paskolinta meilė.“ 
19:50 ,,Kandisė Renuar“. 
N-7. 
21:00 Tu esi čia. N14. 
23:20 ,,Gyvenimo daina“ .N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2019. (kart.).
07:00 Euromaxx. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
.(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos.(kart.).
07:55 Smurfai.(kart.).
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos 4. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas.
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma.
(kart.).
13:05 Savaitė.(kart.).
14:00 Po pamokų. (kart.).

14:15 „Dainų dainelė 2020“.
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:05 Premjera. Apolono 
vabaliukų istorijos.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės. 
17:50 Po pamokų. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7. 
19:25 Pasaulio karalienė 
Britanija. 
20:15 Klausimėlis.(kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Iškyla prie Kabančios 
uolos. N-14. 
23:15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje .
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“. N-7
07:30 ,,Kobra 11“. N-7
08:30 ,,Simpsonai“.N-7
09:00 Autopilotas.
09:30 Kulinarijos meistras..
10:30 ,,Simpsonai“.. N-7
11:30 ,,Fizrukas“.N-7
12:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
13:30 ,,Saša ir Tania“.N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“. N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“. N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19:00 ,,Fizrukas“.. N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
20:30 Žinios.Orai.
21:00 ,,Žudymo žaidimai“. 

N-14
23:00 ,,Nebylios dvasios“.  S
01:00 ,,Svieto lygintojai“.

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 Apie tave.. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Prokuroras“ . N-7.
11.00 „Pone prezidente” . 
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Prokuroras“ . N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu”. N-7.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu”. N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.Sportas.
09:15 Įstatymas ir tvarka N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:45 Komisaras Reksas m. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius.(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. 
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 ekspedi-
cija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Paskutinė 
karalystė 3 N-14. 
24:00 Komisaras Reksas 
N-7.. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa“.N-7. 
06:35 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“. N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo 

policija“.N-7. 
11:00 ,,Paveldėtoja 3“. (k). 
N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia meilės“.  
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Tik tu ir aš“. 
14:30 ,,Našlaitės“. N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas“. N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3“. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“. 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 ,,Keršto valanda“. N14. 
00:05 ,,Juodasis sąrašas“. 
N-7. 

06:25 ,,Keršytojų komanda“. 
N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 ,,Svajonių sodai“ (kart.)
08:55 ,,Meilės sūkuryje“.N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėgsi. 
N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“. N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“. N-7
15:00 ,,Simpsonai“.N-7
16:00 TV3 žinios, orai.
16:30 TV Pagalba.N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai. 
19:30 Prieš srovę.N-7
20:30 ,,Prakeikti II“.N-7

21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Saugus prieglobstis“. 
N-7
00:20 „Majų“ baikerių klubas“ 
. N-14
01:30 ,,Makgaiveris“.. N-14

07:00 ,,CSI. Majamis“. (k) 
N-7..
07:55 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. (k) 
08:55 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:55 ,,Paskutinis faras“. (k) 
N-7. 
10:50 ,,Gelbėtojai – 112“. (k) 
N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“.N-7..
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“.N-7..
13:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“..
14:55 ,,Stoties policija“.N-7. 
16:00 ,,Paskutinis faras“.N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Gelbėtojai – 112“.N-7.

18:30 ,,CSI. Majamis“.N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“. N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“. 
21:00,, Karo menas“ . N14. 
23:25 ,,Pabėgimo planas“. 
(k).N14. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“ (46-49). 
12:00 ,,Alisa Never“.N-7. 

13:05 ,,Riterių princesė 
Nela“. 
13:35 ,,Sveiki atvykę į 
“Veiną“.
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“. .
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-
gi“. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės 
spalva“N-7. 
18:50 ,,Paskolinta meilė.“
19:50 ,,Kandisė Renuar“N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. N14. 
23:05 ,,Gyvenimo daina“N-7. 
.
00:55 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1. 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos. (kart.).
07:55 Smurfai .(kart.).
08:20 „Čia kinas“. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas.(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai.(kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7. 
(kart.).
14:55 Pasaulio karalienė 2 
d.(kart.).
15:40 Po pamokų. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 

16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Muzikinių vaizdo klipų 
konkurso „KlipVid“ apdova-
nojimai. 
19:30 Mes nugalėjom. 
20:00 Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Genijus. Einšteinas.N-
14. 
23:10 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,Kobra 11“. N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“.. N-7
09:00 Praeities žvalgas.N-7
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“.N-7
11:30 ,,Fizrukas“.N-7
12:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
13:30 ,,Saša ir Tania“. N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“. 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 ,,Fizrukas“. N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
20:30 Žinios.Orai.
21:00 ,,Naša Raša“.N-14
21.20 UEFA čempionų lygos 

rungtynės. ,,SSC Napoli“ – 
,,FC Barcelona“.
00:00 ,,24 valandos. 
Palikimas“.N-14

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.. N-7.
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano“ . N-7.
10.00 „Prokuroras“.N-7.
11.00 „Pone prezidente”.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Prokuroras“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
19.30 Delfi dėmesio cen-
tre..
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu”. N-7.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. 
16:45 Ponių rojus 2019 m. 
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 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 12 beždžio-
nių N-14..
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa“. N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.N-7. 

10:00 ,,Rozenheimo policija“. 
N-7. 
11:00 ,,Paveldėtoja 3“. N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia meilės“. 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Tik tu ir aš“. 
14:30 ,,Našlaitės“. N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas“. 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3“. N-7. 
18:30 Žinios.
19:15 Sportas.
19:22 Orai.
19:25 KK2 vaikai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7.
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės“. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 ,,Bornas. Sunaikinta 
tapatybė“. N-7. 
00:50 ,,Juodasis 
sąrašas“.N-7. 

06:25 ,,Transformeriai.“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“. 
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 Prieš srovę“. (kart.) N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“.N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“. N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių.“ N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.N-7
15:00 Simpsonai“.N-7
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba.N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas.

Orai.
19:30 Gero vakaro šou. N-7
20:30 ,,Prakeikti II“.N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Taksi“. N-7
22:25 Vikinglotto.
22:30 Taksi“.N-7
00:00 „Majų“ baikerių klubas“. 
N-14
01:10 ,,Makgaiveris“. N-14

06:55 ,,CSI. Majamis“. (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. (k) 
08:50 ,,Stoties policija“. (k) 
N-7. 
09:50 ,,Paskutinis faras“. (k) 
N-7. 
10:50 ,,Gelbėtojai – 112“. (k) 
N-7.
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“. (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“.N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. 
14:55 ,,Stoties policija“.N-7. 
16:00 ,,Paskutinis faras“.N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“.N-7.
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“.N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“ 
21:00 ,,Jūrų pėstininkai“.N14. 
23:20 ,,Karo menas“. (k) N14. 

06:40 ,,Tėvas Motiejus“N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės var-
do“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“. 
09:50 ,,Akloji“ (50-53).
12:00 ,,Alisa Never“ N-7. 

13:05 ,,Padūkėlių lenktynės“. 
13:35 ,,Sveiki atvykę į “Veiną“ .
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“ . 
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimingi“. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“ (k) 
N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“. N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė
19:50 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. N14. 
23:10 ,,Gyvenimo daina“.N-7. 
01:00 ,,Senojo Tilto paslaptis“ . 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga . 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos.(kart.).
07:55 Smurfai .(kart.).
08:20 Tarp dalių (ne)ploja-
ma.. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas.(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora.(kart.).
12:40 Krikščionio žodis. ke-
lius.(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai.
(kart.).
13:10 Stambiu planu.(kart.).
14:00 Pasaulio teisuoliai.
(kart.).
14:55 Mes nugalėjom.(kart.).
15:20 Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis.
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1.

16:05 Premjera. Apolono 
vabaliukų istorijos. 
16:15 Smurfai .
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina.N-7..
19:15 Prisiminkime. J. 
Grušas. 
19:25 Ar galima sustabdyti 
alcheimerį? 
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Hiphopo evoliucija.N-
14 
23:10 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai.“.N-7
07:30 ,,Kobra 11“.N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
09:00 Vienam gale kablys.
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“.N-7
11:30 ,,Fizrukas“.N-7
12:30 ,,Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7
13:30 ,,Saša ir Tania“. N-7
14:30 Televitrina..
15:00 ,,Kobra 11“. 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 ,,Fizrukas“.. N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7
20:30 Žinios.Orai.
21:00 ,,Naša Raša“.. N-14

21:45 UEFA čempionų ly-
gos rungtynės. ,,Olympique 
Lyonnais“– ,,Juventus“.
00:00 ,,24 valandos. 
Palikimas“. N-14

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Sėkmės gylis. 
09.00 „Tu esi mano“.N-7.
10.00 „Prokuroras“.. N-7.
11.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu”. N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Prokuroras“.. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“..
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”.N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
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ketvirtadienis 2020 02 27

penktadienis 2020 02 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.Sportas.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas m. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai.(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas.
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 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė. 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“. N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo 
policija“.N-7. 
11:00 ,,Paveldėtoja 3“. (k). 

N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia meilės“. 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Tik tu ir aš“. 
14:30 ,,Našlaitės“.N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas“.N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3“. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės“. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai. 
00:40 ,,Juodasis 
sąrašas“.N-7. 

06:25 Transformeriai“.N-7
06:55 ,,Supermergaitės“ 
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 Gero vakaro šou. 
(kart.) N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“. N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“. N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“. N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.N-7
15:00 ,,Simpsonai“.N-7
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba>. N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 Farai.. N-7
20:30 ,,Prakeikti II“. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios..
Sportas.Orai. 

22:00 ,,Kikboksininkas 2. 
Sugrįžimas“. N-14
23:50 „Majų“ baikerių klu-
bas“. N-14
01:00 ,,Makgaiveris“. N-14

07:00 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. (k) 
07:55 ,,Stoties policija“. (k) 
N-7. 
08:55 ,,Paskutinis faras“ (k) 
N-7. 
09:50 ,,Kobra 11“. (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“. (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“.N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. 
14:55 ,,Stoties policija“.N-7. 
16:00 ,,Paskutinis 
faras“.N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“.N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“.N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“.N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“. 
21:00 ,,Prezidento patikėti-
nis 2.“. N-7. 
22:55 ,,Jūrų pėstininkai “.(k) 
N14. 
01:05 ,,Nusikaltimų miestas“. 
N-7. 
.

06:35 ,,Tėvas Motiejus“.N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“. 
09:50 ,,Akloji” (54-57). 
12:00 ,,Alisa Never“ . N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.

13:35 ,,Tinginių miestelis“.
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“. 
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-
gi“.
15:20 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7..
16:30 ,,Būk su manim“.N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:50 ,,Paskolinta meilė“.
 19:50 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
21:00 Brokenvudo paslap-
tys. N14.
23:05 ,,Gyvenimo 
daina“.N-7. .
00:55 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis.(kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
1.(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos. (kart.).
07:55 Smurfai.(kart.).
08:20 Proto džiunglės.
(kart.).
08:50 Gatvės mokslas.
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Veranda.(kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva.
(kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7. 
(kart.).
14:45 Prisiminkime. J. 
Grušas.(kart.).

14:55 Ar galima sustabdyti 
alcheimerį?(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1. 
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos. 
16:15 Smurfai .
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės.Vaid. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7
19:25 Rudyardas Kiplingas. 
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. 
Komivojažierius. N-14.
23:30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2020. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“. 
N-7
07:30 ,,Kobra 11“. N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų.“. N-7
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“.. N-7
11:30 ,,Fizrukas“. N-7
12:30 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“.N-7
13:30 ,,Saša ir Tania“. N-7
14:30 ,Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“.. 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 ,,Fizrukas“.N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7

20:30 Žinios.Orai.
21:00 ,,Džo Breivenas“. 
N-14
22:55 ,,24 valandos. 
Palikimas“.N-14
23:55 ,,Svieto lygintojai“.N-7
00:50 ,,Amerikiečiai“.N-14

 
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“.N-7.
10.00 „Prokuroras“. N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu”. N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
13.30 Oponentai. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Prokuroras“ (9). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. 2018.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente”. 
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Sportas. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
N-7..
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
.N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Nepažintas meras.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. 
16:45 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba..
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Aštuntas puslapis 
N-14.
00:35 Kvadratas N-14.

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“. N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08.00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7.

10:00 ,,Rozenheimo policija“. 
N-7. 
11:00 ,,Paveldėtoja 3“. (k). 
N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia meilės“. 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Tik tu ir aš“. 
14:30 ,,Našlaitės“.N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas“.N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 ,,Bornas. Galutinis 
tikslas“. N-7. 
23:15 ,,Galutinis tikslas 5“. 
N14. 
01:05 ,,Saulės ašaros“. N14. 

06:25 ,,Transformeriai.“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“. 
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 Farai. (kart.) N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“.N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“. N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“. N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.N-7
15:00 ,,Simpsonai“.N-7
16:00 TV3 žinios. Orai. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:55 Namų idėja su ,,IKEA“
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Sparnai“. 
21:15 ,,Kapitonas Amerika. 
Žiemos karys“. N-7

00:05 ,,Žiauriai baisi naktis 
2“ .S

07:00 ,,CSI. Majamis“.N-7. 
07:55 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. (k) 
08:55 ,,Stoties policija“. (k) 
N-7. 
09:55 ,,Paskutinis faras“. (k) 
N-7. 
10:50 ,,Kobra 11“. (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“. (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“.N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. 
14:55 ,,Stoties policija“.N-7. 
16:00 ,,Paskutinis faras“.N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“. N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“. N-7. 
19:30 ,,Amerikietiškos 
imtynės“.N-7. 
21:30 ,,Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas“. N14. 
23:30 ,,Prezidento patikėtinis 
2.“. (k) N-7. 
01:15 „Nusikaltimų 
miestas“.N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus.“ N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“. 
09:50 ,,Akloji“ (58-61). 
12:00 ,,Alisa Never“N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenktynės“ 
.
13:35 ,,Tinginių miestelis“.
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“. 
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-

gi“.
15:20 ,,Kandisė Renuar“. (k) 
16:30 ,,Būk su manim“.N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“. 
19:50 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
21:00 ,, Fargo“. (3) N14. 
23:15 ,,Paryžiaus paslaptys.“ 
N14. 
01:05 ,,Senojo Tilto paslaptis“. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. (kart.).
06:55 Muzikinis intarpas 
(kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1. 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos. (kart.).
07:55 Smurfai.(kart.).
08:20 Indivizijos. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas.
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).
12:40 7 Kauno dienos.
(kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
(kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7. 
(kart.).
14:55 Rudyardas Kiplingas. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1.
16:05 Apolono vabaliukų 

istorijos.
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:20 Klausimėlis.(kart.).
19:35 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Europos kinas. Kelias 
.
23:15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2020.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“. 
N-7
07:30 ,,Kobra 11“. N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“.N-7
09:00 Statybų gidas..
09:30 ,Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“. N-7
11:30 ,,Fizrukas.“ N-7
12:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
13:30 ,,Saša ir Tania“.N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“. 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 ,,Fizrukas“.N-7
20:00 Farai. N-7
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno ,,Žalgiris“– Milano 

,,AX Armani Exchange“.
00:15 ,,Džo Breivenas. N-14 
(kart.)

05.59 Programa.
06.00 Oponentai. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Greiti pietūs. 
09.00 „Gluchariovas“.. N-7.
10.00 „Prokuroras“.. N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu”. N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
13.30 Kaimo akademija. 
14.00 Mokslo ritmu. 
14.20 Mažos Mūsų Pergalės. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Prokuroras“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.. N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite 
duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 02 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinant

06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Da ik tų  i s to r i jos . 
(kar t . ) .
07 :00  Pro to  dž iung lės . 
(kar t . ) .
07 :25  Mažy l i s  m ies te . 
N-7 .
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva . .
11 :30  Ž in ios .  Ora i .
11 :35  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
12 :00  Ar  i šge lbės ime 
r i fą? 
12 :55 .  Spa lv ingas  ž i rge -
l i ų  gyven imas. 
13 :50  Džes ika  F lečer 
N-7 . 
15 :28  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  Ora i  .
15 :45  Sve ik in imų kon -
cer tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Langas  į  va ldž ią . 
18 :30  Vakaras  su  Ed i ta . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :25  Lo te r i jos  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga“ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Da inuok  su  ma -
n im. 
23 :10  Įp ras tas  pasau l i s . 
N-14 . 
00 :35  Mes nuga lė jom. 

06:40 ,,Ponas Bynas“. 
(k) .
07:05 ,,Saugokis meški-

nų“.
07:35 ,,Ogis ir tarakonai|“.
07:55 ,,Žmogus-voras“.
08:25 ,,Tomo ir Džerio 
pasakos“. 
08:55 ,,Beprotiškos melo-
dijos“.
09:20 ,,Tomas ir Džeris“.
11:00 ,,Berniuko Rykliuko 
ir Lavos mergaitės nuo-
tykiai“. 
12:50 ,,Mis Slaptoji  agen-
tė 2.“ 
15:05 ,,Prarastasis“.N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 ,,Monstrai prieš 
ateivius“. 
21:20,, Seni lapinai“. 
23:15 ,,Pakvaišęs tėtis“. 
N14. 
01:25 ,,Bornas. Galutinis 
t ikslas“. (k) N-7. 

06 :30  , , I lgo  p lauko  i s to -
r i j a “ .  (kar t . )
07 :00  , ,Bakuganas . 
Kovos  p lane ta“ .  N-7
07:30  , ,A lad inas“ .
08 :00  , , I lgo  p lauko  i s to -
r i j a “ . 
08 :30  Vi r tuvės  i s to r i jos .
09 :00  Gardu  Gardu .
10 :00  Tėvų darže l i s .
10 :30  Būk  sve ikas ! .
11 :00  ,Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :30  Mano p in iga i .
12 :00  , ,Aš tuonko j i s 
D ipas“ .  N-7
13:50  , ,Kač ių  mot ina“ . . 

N-7
15:40  , ,Hava ja i  5 .0 “ .  N-7
16:45  Eks t rasensų 
mūš is .N-7
18:30  TV3 ž in ios .
Spor tas .Ora i .
19 :25  Euro jackpot .
19 :30  , ,Uošv ių  nepas i -
r inks i ‘ .  N-7
21:00  , ,Aš  esu  Ton ia “ . 
N-14
23:25  , ,Persek io jama 
dak ta ro .  Sugr įž imas“ . 
N-14

06:00  , ,Pr ič iupom! “ . (k ) 
07 :30  , ,Muchtaro  sugr į -
ž imas. “  N-7 . (k ) . 
08 :30  , ,Pr ič iupom! “  (k ) 
09 :00  Sve ika tos  kodas . 
10 :00  , ,Varom! “ .  N-7 . 
10 :30  , , Je i  s ta ty tume 
š iand ien“ . 
11 :35  , ,Negyvenamose 
sa lose  su  Beru 
Gr i l su “ .N-7 . 
12 :45  , ,Pragaro 
v iešbut is “ .N-7 . 
13 :45  , ,Van i ty  Fa i r. 
Vis iška i  s lap ta i “ .N-7 . 
14 :45  , ,Muchtaro 
sugr įž imas“ .N-7 . 
15 :45  , ,Nus ika l t imų 
ty rė ja i “ .N-7 . 
17 :00  Betsa fe–LKL čem -
p ionatas .  , , Juventus“ - 
, ,Ry tas“ . 
19 :30  L ie tuvos  ba lsas . 
Sen jo ra i . 
21 :50  , ,Met ro  užgrob i -
mas 123“ .  N14. 
00 :00  , ,Nuo su temų ik i 
aušros .  Kruv in i  Teksaso 
p in iga i “ .N14. 

06 :20  , ,Ak lo j i “ (42-44)  (k ) 
07 :50  , ,Pas isvėrę  i r  la i -
ming i “ .  (k ) 
08 :50  Dak ta ras  Ozas . 
N-7 . 
09 :50  , ,Tėvas  Mot ie jus “ 
.N-7 . 
11 :00  , ,Gordono Ramzio 
v i r tuvės  pamokos“ . 
12 :00  , ,K las ik in ia i  kep i -
n ia i .  Anos  O lson  recep -
ta i “ . 
13 :00  , ,Ak lo j i “  (45-47) 
(k )  .
14 :45  Sve ika tos  namai 
(k ) .  N-7 . 
15 :45  , ,Š i rde le 
mano“ .N-7 . 
17 :45  , ,Uždraus to  mies -
to  in t r igos“ .  N-7 . 
18 :50  , ,Ak lo j i “  . (10-11) .
19 :50  , ,Būrė ja “ .  (117-
118)  (k ) 
21 :00  , ,Purpur inės  upės . 
Tamsos g iesmės“ .  N14. 
23 :05  Seno j i  mokyk la  .S . 
00 :55  , ,Paryž iaus  pa -
s lap tys “ .  (k )  N14. 

 PLIUS
06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo ! 
(kar t . ) .
07 :30  Auks in is  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  La ik inos ios  sos t i -
nės  fenomenas. 
09 :30  Pasako j ima i  i š 
Japon i jos  4 . 
10 :00  „Č ia  k inas“ . 
10 :30  Tarp  da l ių  (ne)

p lo jama. 
11 :00  Ku l tū rų  k ryžke lė . 
13 :00  ARTS21. 
13 :30  Mes nuga lė jom. 
(kar t . ) .
14 :00  „Du ba lsa i  –  v iena 
š i rd is “ . 
16 :05  Mūsų gyvūna i . 
16 :30  Pro to  dž iung lės . 
17 :00  K lausk i te  dak ta ro . 
18 :00  S tambiu  p lanu . 
18 :55  Pasau l io  te isuo -
l i a i . 
19 :45  Frenk i  Dre ik  pa -
s lap tys  3  .  N-7 . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00 .  , ,Nežudyk  s t razdo 
g iesmin inko“ .  N-7 .
23 :05  Gera  muz ika  gy -
va i . 
00 :45  Dabar  pasau ly je . 

06 :30  , ,Sk i lus ios  kauko -
l ės  i ššūk is “ . .  N-7
07:30  , , Jukono vy ra i “ . 
N-7
08:30  , ,S impsona i “ .  N-7
09:00  , ,Vienam ga le  ka -
b lys “ .
09 :30  S ta tybų  g idas .
10 :00  Autop i lo tas .
10 :30  L ie tuvos  mokyk lų 
ža idynės . .
11 :00  , ,Prake ik t i  I I “ .N-7
12:00  , ,Sk i lus ios  kauko -
l ės  i ššūk is “ .N-7
12:55  , ,Upės  i r 
žmonės“ .N-7
14:00  , , I š l i k imas“ .N-7
15:00  Ledo ke l ias .N-7
16:00  , , Jukono 
vy ra i “ .N-7
17:00  , ,Sandė l ių  kara i “ . . 

N-7
18:00  , ,Vienas“ .N-7
19:00  Amer ikos  ta len ta i .
21 :00  Ž in ios .Spor tas .
Ora i .
22 :00  Formulės  E  lenk -
t ynės  Maroke .
23 :15  , ,Žudymo ža id i -
mai “ .  N-14  (kar t . )
01 :20  X  Fak to r ius .

07 .19  Programa.
07 .20  „Vyrų  šešė ly je “ .
08 .30  „Nepr i jauk in t i “ . 
N-7 .
09 .00  Buš ido  r ingas . 
N-7 .
09 .30  Krepš in io  pasau -
l y je .
10 .00  Vantos  lapas .  N-7 .
10 .30  Nau ja  d iena . 
11 .00  Gyven imas. 
12 .00  „Detek tyvas  L in l i s “ 
N-7 .
14 .00  „Dvaro  rūmai ” 
15 .00  La ikyk i tės  ten . 
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  Moks lo  r i tmu. 
16 .50  Mažos  Mūsų 
Perga lės . 
17 .00  Skyrybos . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  „Vyrų  šešė ly je “ .
19 .00  „Tu  es i  mano“ .N-7 .
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  „G luchar iovas“ . 
N-7 . .
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  „Tu  es i  mano“ .N-7 .

Nuobodulį išblaško 
skambučiai į policiją
Anykščių policijos komisariatas paviešino, kaip kai kurie pilie-

čiai pasiaiškina policijos pareigūnams.

Šit vienas neblaivus asmuo, kurį 
policininkai, jau praminė ,,didžiau-
siu girtuokliu“, į pareigūnų klausi-
mus ,,atsimušinėja“ tokiomis frazė-
mis:

,,Ėjau namo...“
,,Aš esu tvarkingas ir kultūringas. 

Viešoje vietoje aš niekada nesikei-
kiu. Aš nieko nepadariau. Ant pro-
tokolo ir nutarimo jokiu būdu nepa-
sirašysiu, nes nematau reikalo.“

,,Prekybos centro apsaugos ne-
kenčiu: todėl, kad jie priėjo prie 
manęs, juos apšaukiau. Girtumą ti-
krintis atsisakiau.“

,,Aktyviausiu pranešėju“ poli-
cijos pareigūnų ,,pakrikštytas“ as-
muo, kuris smaginasi pareigūnams 
teikdamas melagingus pranešimus, 
aiškinasi:

,,Palikau dviratį autobusų stotelė-
je, iškviečiau policiją, kad nuvežtų 
paimti dviračio, kadangi pats nueiti 
tingėjau.“

,,Daviau pažįstamai pinigų, kad 
nupirktų alaus, jos nesulaukęs pa-
skambinau į bendrąjį pagalbos cen-
trą, kadangi buvo nuobodu.“

,,Buvo nuobodu, todėl sugalvojau 
paskambinti.“

Policija gauna daug įvairiausių iškvietimų, kurie su jų darbu 
neturi nieko bendra.
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juozas RATAUTAS

Čia gera gyventi...

Tikimės ir prieš kiekvienus 
rinkimus kryžiuojame pirštus, 
kad  naujai išrinkta valdžia 
nuoširdžiai dirbs ir rūpinsis 
anykštėnais. Ir bene kiekvieną 
kartą nusiviliame, kai pamato-
me, jog sprendimai „kepami“ 
nepalankūs vietos žmonėms. Dar 
blogiau, kai tie sprendimai sava-
naudiški, dažnai turintys  pro-
tekcinių ar nepotizmo požymių. 
Nesunku pastebėti, jog valdžioje 
esantys valdininkai pasiima 
viską, ko jiems nedraudžia šalies 
teisės aktai, o savo žmones jie 
palieka „kapstytis“ kaip kas 
išmano. Panašu, kad niekas  ne-
suka galvos dėl didelio nedarbo, 
dirbančiųjų algos dydžio, darbo 
sąlygų ar kitų gyvenimo kokybės 
rodiklių. Ar taip turi būti? Ar 
turimi visų anykštėnų materi-
aliniai - finansiniai ištekliai 
naudojami skaidriai ir efekty-
viai, siekiant geresnės kokybės 
bei rezultato? Yra didžiulė 
atskirtis, didžiulė nelygybė - tik 

ar politikų dėmesys koncentruo-
jamas tam, kad tuos negatyvius 
dalykus sumažintų.

Dabartinė algų nustatymo ra-
jono vadovams tvarka yra ydin-
ga: ji neskatina siekti geresnių 
rezultatų bei aukštesnio žmonių 
gyvenimo lygio. Nėra didelio 
skirtumo, kiek gyventojų esama 
rajone ar kokį miestas turi statu-
są: kurorto ar ne, kurortinės 
vietovės ar žemės ūkio... Šiems 
rodikliams lemti meras ir jo pa-
valdiniai turi mažiausiai įtakos 
ir galios. Vienu kitu anykštėnu 
padidinti rajone gimstamumo 
lygį vadovai gal ir gali, tik ,,prie 
ko“ čia algos dydis? Veiklos 
apimtys taip pat mažai kinta 
nuo to, ar rajone 20, 30 ar 40 
tūkstančių žmonių, kaip ir yra 
kurorto statusas - laukiam jo, 
ar jo nebus? Nei meras, nei jo 
pavaduotojas nevaikšto kalėdo-
damas pas kiekvieną gyventoją, 
tad jų veiklos apimtys nekinta 
nuo gyventojų skaičiaus. Būtų 
teisingiau, jei vadovo alga būtų 
„pririšta“ prie vidutinio dirban-
čiųjų atlyginimo ir gyventojų 
gerovės rodiklių. Pavyzdžiui, 
meras negali gauti didesnio 
atlyginimo, nei du  jo vadovau-
jamos bendruomenės dirbančių 
žmonių atlyginimų vidurkiai. 
Tuomet labiau sustiprėtų paska-
ta ieškoti investicijų, efektyvinti 
turizmo sektoriaus veiklą, kalbė-
tis su darbdaviais dėl algos didi-
nimo dirbantiesiems ir panašiai. 
Rajono taryba, savivaldybės 
administracija yra gyventojų 
atstovai, nuo jų didele dalimi 

priklauso mūsų gyvenimas. Tad 
kodėl žmonių socialinės padėties 
nesusieti su mūsų išrinktųjų ge-
rove? Tad antras svarbus dėmuo 
vadovo algos apskaičiavimo 
formulėje turėtų būti  paslaugų 
(vandens, šilumos, komunalinių 
ir kt.) kainų lygmuo. Tokiu būdu 
vadovai būtų labiau motyvuo-
ti veikti žmonių labui, nuo to 
tiesiogiai priklausytų gaunamos 
pajamos.  

Koeficientą atlygio dydžiui 
nustatyti įvesčiau ir už tai, kiek 
laiko meras praleidžia centrinė-
se šalies institucijose, pristati-
nėdamas projektus, sumanymus, 
žmonių poreikiams palankius 
sprendimus bei kariaudamas už 
galimybę tuos planus įgyven-
dinti. Gal ir nereikia šlovinti 
aukščiausiosios šalies valdžios, 
tačiau nesuprantama, kai 
neretai pasigirsta kritika jai. 
Valstybės institucijos, taip pat ir 
savivaldybės, turi būti lojalios 
Vyriausybei ir palaikyti jų vyk-
domas programas bei veikimo 
kursą.  Tapatinti lojalumą vals-
tybei ir valdžiai gal ir netiktų, 
tačiau keikiant, nuolat rodant 
negatyvų požiūrį, nieko nepasie-
kiama. Yra nemažai subjektyvių, 
užkulisinių, neviešų dalykų, tad 
taip elgdamiesi valdžios atstovai 
labai kenkia žmonėms, kuriems 
jie atstovauja.

 Žvilgtelkime į ankstesnį lai-
kotarpį: kas ir kokiu būdu buvo 
pasiekta bei įgyvendinta? Ne 
lengva ranka, ne už gražias akis 
Anykščiai turi kultūros centrą, 
polikliniką, ligoninę, baseiną, 

sutvarkytą Šventosios pakrantę 
su užtvanka, Pušyno, Ramybės 
mikrorajonus, Siauruką - pa-
žinčiai ir pramogoms, sociali-
nius - kultūrinius objektus bei 
infrastruktūrą kaimuose. Niekas 
visų tų labai svarbių anykštė-
nams objektų nepasiūlė, niekas 
nevertė rūpintis jų statybomis ar 
„trinti“ valdiškų įstaigų Vilniuje 
slenksčius. Tai padaryta per at-
kaklų tuometinių rajono vadovų 
ir jų komandos žmonių spaudi-
mą Vyriausybės institucijoms bei 
per iš Anykščių kilusių žmonių ir 
aukštas pareigas užėmusių cen-
trinėse institucijose asmeninius 
ryšius. Kaip tokie žmonės buvo 
buriami, kokius įsipareigojimus 
gimtajam kraštui jie turėdavo 
pasirašyti ir kaip jie atsiskai-
tydavo už jų vykdymą prieš 
anykštėnus - kita gana įdomi 
tema. Savivaldybė kasmet suka 
galvą ir verčiasi per ją ieško-
dama žmogaus, kurio nuopelnai 
būtų verti Garbės- tai štai jis, 
nepelnytai pamirštas Albertas 
Budavičius, kurio nuopelnai 
matomi, liaudiškai kalbant, „ant 
kiekvieno kampo“ ir kurio nuo-
pelnų dar nepralenkė nė vienas 
Anykščių meras. 

Riebų minusą dedu valdžios 
pomėgiui pramogauti užsienio 
kelionėse. Siekiant sužinoti, kaip 
efektyviai  naudojamos biudžeto 
lėšas, bent kartą per metus sa-
vivaldybės administracija turėtų 
pateikti viešą ataskaitą, kiek iš-
leista pinigų užsienio kelionėms,  
tarp jų -  ir priimant atsakomuo-
sius svečių vizitus. Kokia tokio 

bendradarbiavimo materialioji 
ir nematerialioji nauda bei šios 
naudos didinimo galimybės. 
Gyvename ne 17-ame ar dar 
kokiame ankstesniame  amžiuje, 
kuomet pranešti žinią ar pasvei-
kinti svarbų asmenį į svečią šalį 
buvo siunčiami pasiuntiniai. Yra 
kitų, žymiai pigesnių, efektyves-
nių ir greitesnių priemonių ir 
būdų susisiekti, išmokti, kažką 
naudinga abiem pusėms nuveik-
ti. Ieškant sveiko ar lėto miesto, 
nebūtina grūstis į Nyderlandus, 
o norint pasveikinti Klecko 
ar Sakartvelo kolegas šventės 
proga, galgi  per brangu keliems 
valdininkams važiuoti ne vieną 
šimtą kilometrų. Po „kotletų 
skandalo“ aukščiausiuose šalies 
valdžios sluoksniuose vietiniai 
politikai turi suprasti, kad jų 
linksmybės ne visuomet  yra pri-
imtinos mokesčių mokėtojams. 
Šiuolaikinės technologijos lei-
džia, pasitelkus vaizdo technikos 
galimybes, dalyvauti seminare 
ar konferencijoje bet kokiam 
pasaulio krašte, o renginio 
medžiagą atsisiųsti internetu. 
Toks bendravimo būdas atneštų 
daugiau naudos, o sutaupytus 
pinigus būtų galima skirti vie-
šam gėriui. Tad svarbiau išmokti 
vokiečių, anglų ar kinų kalbą, 
kad  suprastume tuos žmones ir 
pasisemtume naudos iš jų šalių 
praktikos.. 

Sociologai teigia, jog yra 
dvi Lietuvos: viena - turtuolių, 
valdžios ir gražuolių, o kita - 
paprastų mirtingųjų. Nesinorėtų, 
kad atsirastų dveji Anykščiai! 

Vaikams konkursuose nėra kam 
pagroti - pagelbės moksleivė

(Atkelta iš 5 psl.)

Šios akompaniatorės pavardę 
pasakė  tik Anykščių kultūros cen-
tro direktorė D.Petrokaitė - tai mo-
kytoja Regina Bladikytė.

,,Anykštai“ paskambinus į 
Anykščių muzikos mokyklą, te-
lefonu atsiliepusi direktoriaus 
pavaduotoja Sigita Urbanavičie-
nė, paklausta, ar J.Baldauskienei 
akompanavo šios mokyklos pe-
dagogė, sakė: ,,Ne. Baldauskienė 
dirba Anykščių kultūros centre, ten 
yra kultūros centro vaikai. Taip ne-
gali būti, kad akompanuotojas gali 
būti iš muzikos mokyklos - jie yra 
viena įstaiga, o mes kita. Čia atski-
ros įstaigos, atskiri kolektyvai.“

Konkursui pasiruošti padės 
moksleivė

Apie kilusį nesusipratimą dėl 
akompaniatoriaus informaci-
ją paviešinus portale anyksta.lt, 
viešojoje erdvėje užvirė daugybė 
diskusijų. Kiek aprimus aistroms, 
dar kartą paskambinus pačiai 
J.Baldauskienei, ši pranešė gerą 
žinią - konkurso ,,Dainų dainelė“ 
finalininkai be akompaniatoriaus 
neliks. Pasiruošti jiems padės ir 
akompaniatorės funkcijas atliks 
Anykščių muzikos mokyklos 
moksleivė, aštuntokė Faustina 
Kiaušaitė, kuri yra Anykščių mu-
zikos mokyklos pedagogės Irenos 

Meldaikienės ugdytinė. Tai bus 
pirmasis kartas Anykščių istorijoje, 
kai ,,Dainų dainelės“ konkursan-
tams pasiruošti padės moksleivė.

D.Petrokaitė: ,,Čia žmogiškieji 
dalykai“

Po šios žinios ,,Anykšta“ dar 
kartą susisiekė su Anykščių kultū-
ros centro direktore D.Petrokaite 
ir pasiteiravo, kodėl meno vado-
vei J.Baldauskienei dalyvaujant 
konkurse ,,Dainų dainelė atsisako 
talkinti kultūros centre dirbantys 
akompaniatoriai.

,,Meno vadovė J.Baldauskienė 
pageidavo, kad jos auklėti-
niams konkurse akompanuotų 
S.Aglinskas, bet jis atsisakė. Aš ne-
galiu pasakyti kodėl, nes jis neatsa-
kė. Šiaip jis yra ne J.Baldauskienės 
akompaniatorius, jis yra vyrų vo-
kalinio ansamblio akompaniatorius 
šiai dienai“,- sakė D.Petrokaitė.

Pasiteiravus, ar kultūros centro 
akompaniatorius turi teisę atsisa-
kyti dirbti kartu su kitais kultūros 
centro darbuotojais, D.Petrokaitė 
sakė: ,,Na, čia žmogiškieji dalykai. 
Čia jau jiems abiem geriau žinoti“.

Įžvelgia atsakomybės stoką

Be kita ko, Anykščių muzikos 
mokyklos direktorė Kristina Viči-
nienė ,,Anykštai“ patvirtino, kad 
J.Baldauskienės auklėtiniams iš 

pradžių akompanavo Anykščių 
muzikos mokyklos pedagogė.

,,Grojo mokytoja, bet ji grojo 
tik tam koncertui. Dabar negali dėl 
psichologinių priežasčių“, - paaiš-
kino K.Vičinienė.

Anykščių muzikos moky-
klos direktorė K.Vičinienė sakė, 
kad, jos vertinimu, meno vadovė 
J.Baldauskienė elgiasi keistai.

,,Kai vadovas pradeda darbą, jis 
turi žinoti, kaip jis eis nuo A iki Z. 
Jei jis to nežino, tai tada keistas va-
riantas. Turi būti atsakomybė - jei 
imamas darbas, turi būti žinoma, 
kaip jis bus užbaigtas“, - kalbėjo 
K.Vičinienė.

Padės muzikos mokykla, nors 
mano, kad to nereikėtų daryti

Apie Anykščių muzikos moky-
klos auklėtinę F.Kiaušaitę, kuri jau-
niesiems anykštėnams padės ruoš-
tis ,,Dainų dainelei“, K.Vičinienė 
sakė: ,,Grojanti mergaitė, dalyvau-
ja konkursuose“.

Paklausus, ar nekeista, kad vi-
same Anykščių rajone nerandama 
akompaniatoriaus, K.Vičinienė 
dėstė: ,,Du mokytojai akompa-
niatoriais dirba Anykščių kultū-
ros centre. Tai kokia ten pas juos 
problema? Jeigu yra darbuotojas, 
akompaniatorius, tai jis ir turi at-
likti savo darbą.“

Šioje situacijoje, anot 
K.Vičinienės, vyks ,,kažko gaivi-

nimas“, bet ji teigė besidžiaugian-
ti, kad Anykščių kultūros centro 
kolektyvai ir atlikėjai pateko į kon-
kurso finalą. Anykščių muzikos 
mokyklos auklėtiniams to šiemet 
padaryti nepavyko.

,,Mes džiaugiamės visais, kurie 
dalyvavo ,,Dainų dainelėje“. Ne-
galvokite, kad mes esame konku-
rentai. Pas mus tų konkursų yra 
masė - tik dalyvauk. Dalyvaujam, 
važiuojam, kur tik galim.“

Anykščių muzikos mokyklos di-
rektorė K.Vičinienė neigė, kad tarp 
rajono kultūros įstaigų nevyksta 
bendradarbiavimas.

,,Va, atėjo mokytoja, I. Meldai-
kienės prašo, F.Kiaušaitės prašo. 
Bandom gelbėti situaciją, nors iš 
tikrųjų gal to ir nereikėtų daryti. 
Galėtų pats Anykščių kultūros cen-
tras spręsti problemą, nes turi du 
puikiausius akompaniatorius“.

Pakalbinti akompanuotojos 
neleido

Pakalbinti pačios Anykščių 
muzikos mokyklos mokytojos 
R.Bladikytės ,,Anykštai“ nepavy-
ko. Anykščių muzikos mokyklos 
direktorė K.Vičinienė atsisakė re-
dakcijai suteikti savo darbuotojos 
kontaktus.

,,Žinokit, kaip vadovė, šioje 
vietoje aš ,,pastovėsiu“ už savo 
darbuotoją. Nematau reikalo: 
yra rimtų psichologinių proble-

mų, todėl nematau reikalo ją kal-
binti. Mes jos koncertmeistere 
J.Baldauskienei neskyrėme, nes to 
negali būti, ir už tai jai negalime 
sumokėti.Vienkartinai ji grojo, iš 
geros širdies ir noro padėti. Ir ne-
bėra reikalo tos mergaitės kapstyti, 
kad nebūtų straipsnių tragiškesne 
tema“, - kalbėjo K.Vičinienė.

Konkurse lydi sėkmė

Pirmą kartą į finalinį ,,Dainų dai-
nelės“ konkursą  J.Baldauskienė su 
savo auklėtiniais pateko 2014 me-
tais. Tuo metu su vaikais ji dirbo 
Anykščių vaikų lopšelyje-darže-
lyje ,,Žilvitis“, o konkurso finale 
dalyvavo du jos parengti solistai. 
2016 metais  laimė nusišypsojo 
net keturiems J.Baldauskienės  pa-
ruoštiems kolektyvams - dviem iš 
Anykščių vaikų lopšelio - darželio 
,,Žilvitis“ ir dar dviem - iš Anykš-
čių kultūros centro.

Anykščių kultūros centro solistė 
Dileta Korženiauskaitė ir mergai-
čių vokalinis ansamblis „Nenuo-
ramos“, kuriame dainuoja Austė 
Smertjevaitė, Smilgė Gurskutė, 
Mingailė Mikėnaitė, Urtė Šuls-
kutė, Guostė Grikevičiūtė, Mėta 
Kisieliūtė ir Sofija Ražinskaitė, 
finaliniame konkurso ,,Dainų dai-
nelė“ koncerte pasirodys vasario 
23 dieną, 16 valandą. Koncertas 
tiesiogiai bus transliuojamas per 
LRT televiziją.
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Savivaldybės atlieka tik 
buhalterių funkcijas

,,Žmonės jau supranta, kad Lie-
tuvos savivaldos biudžetai yra tam 
tikra savivaldos fikcija“, - žvelgda-
mas į salę, į kurią susirinko praktiš-
kai vien tik savivaldybės adminis-
tracijos specialistai ir biudžetinių 
įstaigų atstovai, sakė Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius.

Savivaldybės vadovas kalbėjo, 
kad Lietuvoje per savivaldą per-
skirstomų lėšų skaičius esąs pats 
mažiausias visoje Europoje.

,,Tai sukelia nepagrįstas gyven-
tojų iliuzijas, nes žmonės tikisi, 
kad tiesiogiai išrinktas meras, ra-
jono taryba, savivaldybės adminis-
tracija turi daug pinigų, tik nemoka 
jų padalyti, bet iš tikrųjų net ir tos 
funkcijos, kurios yra savivaldos 
funkcijos, - daugelis jų įstatymais 
yra nuleistos iš viršaus. Sakykim, 
savivaldybė negali mokėti mažiau 
ar daugiau pašalpų, kompensacijų 
už šildymą ir panašiai. Savivaldy-
bės Lietuvoje labai dažnai atlieka 
tik tokias buhalterio funkcijas“, - 
kalbėjo S.Obelevičius.

Valdininkai labiausiai tikėjosi 
didesnių atlyginimų

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius minėjo, kad šių  
metų savivaldybės savarankiškų 
funkcijų biudžetas padidėjo gana 
daug - apie 13 proc., tačiau net ir 
tai nepagelbėjo lengva ranka suba-
lansuoti pačio 2020 metų biudže-
to.

,,Kai mes bandėme subalan-
suoti biudžetą, tai padaryti buvo 
labai sunku. Tas įstaigų, skyrių  
,,pageidavimų koncertas“ daugiau 
nei 6 mln. eurų viršijo galimybes. 
Negaliu sakyti, kad tie norai buvo 
kažkoks ,,kosmosas“, kad įstaigos 
norėjo ,,mersedesų“ ar dar kaž-
ko. Nieko panašaus. Visi tie norai 
buvo žemiški, normalūs. Dauguma 
lūkesčių kažkiek buvo dėl didesnių 
atlyginimų, bet didžioji dalis tai 
buvo norai tvarkyti  kelius, remon-

tuoti pastatus ir visa kita“, - sakė 
meras S.Obelevičius.

Tikisi, kad biudžetas bus 
patvirtintas

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius pabrėžė, kad biu-
džetinių įstaigų vadovų norų šių 
metų biudžetas igyvendinti neturės 
galimybių.

,,Deja, daugelio tų norų, kaip ir 
kiekvienais metais, mes įgyven-
dinti negalėsime, nes tą 13 proc. 
biudžeto padidėjimą mes praktiš-
kai ,,pravalgome“. Jį ,,suvalgo“ di-
dėjantys atlyginimai, pašalpos, ki-
tos socialinės išmokos. Biudžetas 
tikrai nėra optimistinis, bet jis nėra 
labai kažkoks baisus, kad mes čia 
drebėtume, kad vėluos atlyginimai 
ar kita. Manau, kad biudžetas su-
balansuotas pakankamai normaliai, 
tikiuosi, kad jį Taryba patvirtins la-
bai nesugriovusi. Kiek teko girdėti, 
Jungtinio komiteto posėdžio metu 
nebuvo kažkokių drastiškų pasiū-
lymų“, - įžanginėje kalboje dėstė 
meras S.Obelevičius.

Įdomesnė tema - pajamos

Anykščių rajono savivaldybės 
Finansų ir apskaitos skyriaus vedė-
jo pavaduotoja Danuta Gruzinskie-
nė pasakojo apie Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto struktūrą, 
numatomas pajamas.

Suplanuotas 2020 metų Anykš-
čių rajono savivaldybės biudžetas 
siekia 29 mln. 804 tūkst. 200 Eur. 
Kalbėdama apie biudžeto pajamas, 
D.Gruzinskienė pabrėžė, kad tai 
kur kas įdomesnė tema nei biudže-
to išlaidos.

Palyginti su 2019 metais, rajono 
biudžeto pajamos didės 9,6 proc., 
arba 2 mln. 607 tūkst. 600 Eur. 
Didžiausias didėjimas numatytas 
iš gyventojų pajamų mokesčio 
-  jo šiemet planuojama surinkti 1 
mln.459 tūkst. Speciali tikslinė do-
tacija bendroje sumoje  didės 407 
tūkst.Eur. Iš jos 131 tūkst. eurų di-
dės socialinėms paslaugoms skir-

Biudžetas neoptimistinis, 
bet visai nebaisus Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių kultūros centre surengtas Anykščių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto 
projekto pristatymas. Jau nebe pirmus metus iš eilės biudžeto projektą valdininkai pristatė patys 
sau - renginyje daugiausia dalyvavo tik savivaldybės administracijos specialistai bei biudžetinių 
įstaigų atstovai.

Anykščių rajono savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Danuta Gru-
zinskienė ,,Anykštai“ sakė, kad pastabų iš gyventojų bei juridinių asmenų telefonu ar elektroniniu 
paštu nebuvo gauta nė vieno. 

tos lėšos, 161 tūkst. Eur daugiau 
skiriama priešgaisrinės apsaugos 
funkcijoms vykdyti, taip pat 85 
tūkst. eurų daugiau skirta gyvento-
jų užimtumo problemoms spręsti.

Biudžete didės speciali tiksli-
nė dotacija ir mokymo reikmėms 
- ji didėja 522 tūkst.100 Eur. 101 
tūkst. Eur daugiau lėšų surinkti už 
paslaugas planuoja įstaigos. Kitas 
neįvardytas pajamas siūloma di-
dinti 263 tūkst. 900 Eur -  tai yra 
tos lėšos, kurios ankstesniais me-
tais buvo skirtos projektams iš biu-
džeto, o šiemet grįžta iš ES struk-
tūrinių fondų.

Savarankiškoms savivaldybės  
funkcijoms atlikti  2020-aisiais 
rajono biudžete  skiriama daugiau 
lėšų - 1 mln, 881 tūkst. 100 Eur. 
Savivaldybė iš šių lėšų vykdo 45 
savarankiškas funkcijas, iš speci-
alių tikslinių dotacijų - 38 funkci-
jas.

Šių metų numatoma Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto paja-
mų struktūra: 33 proc. - dotacijos, 
mokesčiai, kitos pajamos ir mo-
kesčiai  iš VMI - 58,3 proc. Kiti 
biudžeto pajamų šaltiniai - savi-
valdybės administracijos surinkti 
mokesčiai už valstybinės žemės ir 
vandens telkinių nuomą, biudžeti-
nių įstaigų pajamos ir kita.

Vėl dairysis į UNESCO pusę

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė apžvelgė savivaldybės 
programas, kuriose numatytos 
konkrečios šių metų rajono biu-
džeto išlaidos.

Darnios kurortinės plėtros pro-
gramoje šiemet 80 tūkst. eurų 
mumatyta tradicinėms Anykščių 
miesto šventėms, tarp kurių įrašyta 
ir Kalėdų rezidencija.Tradiciniams 
festivaliams organizuoti bus skirta 
30 tūkst. eurų. 20 tūkst. eurų nu-
matyta Anykščių kultūros centro 
skyrių remonto darbams.

 Šioje programoje taip pat ak-
centuojama, kad Anykščiai toliau 
sieks tapti  UNESCO literatūros 

miestų tinklo nare - kartu su kito-
mis programomis šiam siekiui  nu-
matyta 21,7 tūkst. eurų.

Plečiant kultūrinį turizmą, šie-
met planuojama sukurti Iššūkių 
žaidimą, kuris didins gamtos ir 
kultūros paveldo objektų lakomu-
mą. Turistams bus siūlomi taktili-
niai maketai po atviru dangumi.

Anykščiai toliau dalyvaus ,,Svei-
ko miesto“ programoje. Visos šios 
inciatyvos didžiąją dalimi bus re-
miamos ES lėšomis, savivaldybei 
prie jų teks prisidėti nuo 1,5 iki 7 
tūkst. Eur.

Komunikacijos priemonėms  
šiemet savivaldybė planuoja išleis-
ti 40 tūkst. eurų, o reprezentacijai 
- 39 tūkst. Eur.

Želdynų tvarkymui bei priežiūrai 
numatyta skirti 95 tūkst. eurų, šios 
lėšos atiteks konkursą laimėjusiai 
UAB ,,Josvainių gėlės“.

Anykščiai šiemet ir toliau sieks 
kurorto statuso - šiam tikslui biu-
džete numatyti 5 tūkst. eurų. Už 10 
tūkst. Eur Kurorto parke planuo-
jama įrengti mineralinio vandens 
biuvetę, planuose taip pat minera-
linio vandens gręžinys Anykščių 
miesto parke.

Verslo iniciatyvas skatins 
darbo grupė

Kryptingo verslo ir investcijų 
pritraukimo programoje numaty-
ta smulkiam ir vidutiniam verslui 
skatinti skirti 30 tūkst. Eur. Beje, 
šiemet mero potvarkiu sudaryta 7 
asmenų darbo grupė smulkaus ir 
vidutinio verslo verslumo iniciaty-
voms skatinti. Jos tikslas - aptarti 
ir parinkti galimas veiklų kryptis, 
gaires, prioritetus, taip pat SVV 
programos aprašui parengti.

Šioje programoje taip pat numa-
tyti 450 tūkst. Eur apleistos terito-
rijos ir pastatų Anykščiuose, Tilto 
gatvėje, konversijai.

Debeikius gelbės nuo tvano

Konkurencingo žemės ūkio ir 
kaimiškų vietovių vystymo pro-
gramoje dėmesys  numatytas De-
beikiams.

Toliau bus tęsiamas  miestelio 
vandens nuvedimo ir sausinimo 
sistemų atnaujinimo antrojo etapo 
projektas.

Šiam projektui programoje nu-
matyta 70 tūkst. Eur.

Vaikų ligų skyrius - 
nuostolingas

Sveikatos apsaugos programoje 
35 tūkst. Eur bus skirta nuostolin-
gam Anykščių ligoninės Vaikų ligų 
skyriui išlaikyti.

Trūkstamų specialybių gydy-
tojams į rajoną pritraukti  skirta 5 
tūkst. Eur.  Šie pinigai kartą per 
metus medikui būtų išmokami kaip 
vienkartinė išmoka.

Tokia išmoka trūkstamų specia-
lybių medikams buvo mokama ir 
pernai.

Vežėjo be pinigų nepaliks

Palankios socialinės aplinkos 
programoje pabrėžiama, kad vieti-
niam vežėjui bus 100 proc. kom-
pensuojama už lengvatinį keleivių 
vežimą vietos autobusais bei patir-

tus nuostolius. Lengvatiniam ke-
leivių vežimui skiriama 43,5 tūkst. 
Eur, o vežėjo nuostoliams padengti 
- 243,7 Eur.

Savivaldybės administracijos di-
rektorė L.Kuliešaitė per biudžeto 
pristatymą minėjo, kad pernai vie-
tiniam vežėjui pinigų buvo pritrūk-
ta vos įpusėjus metams.

Vaikų lopšeliuose - darželiuose 
- remontų bumas

Kokybiškos švietimo sistemos 
kūrimo, sporto skatinimo ir jau-
nimo užimtumo programoje lėšos 
numatytos miesto vaikų lopšelių 
- darželių rekonstrukcijai. ,,Žilvi-
čiui“ - 25 tūkst., ,,Eglutei“ - 100 
tūkst., ,,Spindulėliui“ - 20 tūkst. 
Eur.

300 tūkst. numatyta Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijai 
modernizuoti, 80 tūkst. - Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijai rekons-
truoti, 10 tūkst. Eur - Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos rekonstrukcijai.

Veiklą padės efektyvinti net 
saulė

Subalansuotos architektūros ir 
urbanistinės plėtros programoje 35 
tūkst. Eur numatyti Antano Vie-
nuolio paminklo bei Anykščių ko-
plyčios teritorijoms suvarkyti.

Savivaldybės objektų priežiūros 
ir plėtros programoje akcentuo-
jamos naujos priemonės - saulės 
panaudojimas gaminti energiją 
Anykščių rajono savivaldybei ir jai 
pavaldžioms įstaigoms. Šioms rei-
kmėms numatyti 35 tūkst. Eur.

Efektyvaus savivaldybės valdy-
mo programoje skelbiama, kad nu-
matyta Anykščių koplyčioje už 20 
tūkst. Eur  pakeisti ceremonijų salės 
grindis bei duris. Taip pat šiemet 
savivaldybė numato grąžinti 3787,7 
tūkst. Eur paskolų bankams.

Klausimų pranešėjams 
neturėjo

Susirinkusieji į Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto pristatymą 
pranešėjams neturėjo nė vieno 
klausimo. Kiek daugiau nei po 
valandos pristatymą baigusią savi-
valdybės administracijos direktorę 
Ligitą  Kuliešaitę salė palydėjo 
garsiais plojimais.

Už Anykščių rajono savivaldy-
bės 2020 metų biudžeto projektą 
Anykščių rajono taryba balsuos šio 
mėnesio pabaigoje vyksiančiame 
posėdyje. Šią savaitę rajono Tary-
bos nariai biudžeto projektą aptarė 
Jungtiniame komitetų posėdyje.

Į biudžeto projekto pristatymą susirinko daugiausia tik valdininkai.

Biudžeto pristatymo rengi-
nyje Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius įtikinėjo, 
kad savivaldos galios yra la-
bai menkos.



 
2020 m. vasario 22 d.

Šeimos gydytojai D. IRICIJAN ir seselei K. LIUTKIENEI
Už rūpestingą, nuoširdų gydymą, švelnų žodį, išsamų pa-

aiškinimą apie paskirto vaisto veikimą ir galimybę skambinti 
pasireiškus pašalinėms reakcijoms. Nuoširdus ačiū!

Vladislovas BERNADIŠIUS

Didelis ačiū gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselei 
Rūtai POCIŪNIENEI už švelnų ir rūpestingą gydymą.

Danutė ir Jonas LAVINSKAI, Kurklių vns.

Dėkoju gydytojai D. IRICIJAN ir slaugytojai K. LIUTKIENEI 
už ilgametį ir nuoširdų rūpinimąsi mano sveikata.

Antanas ČIUKŠYS

Gerb. gydytojai Neringai KIŠONAITEI
Ačiū Jums, mieloji gydytoja, kad Jūs paskyrėte savo gyve-

nimą ligoniams. Ačiū Jums už nuostabų jautrumą ir kantrybę, 
ligoniams suteiktą pagalbą ir viltį. Dėkoju ir gerb. slaugytojai 
Stasei STRAZDIENEI už jautrų bendravimą su ligoniais.

Telaimina Jus Dievas.
Su pagarba 

Stanislovas ŠEŠKEVIČIUS

Nuoširdžią padėką reiškiame Troškūnų ambulatorijos vyr. 
gydytojui Rimondui BUKELIUI už gerą gydymą, nuoširdu-
mą. Taip pat dėkojame sesutei Ritutei BURNEIKIENEI už 
malonų aptarnavimą.

Su pagarba

J. ir O. BALIUTAVIČIAI

Nuoširdi padėka šeimos gydytojai gerb. Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už rū-
pestingą gydymą, švelnius žodžius. Linkime Jums niekada 
nepavargti sunkiame ir kilniame darbe.

T. ir St. PILKAUSKAI

Mielai gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI -
Kaip gera, kada gyvenime turi atramą, į kurią, reikalui 

esant, gali atsiremti. Tai Jūs, mano gydytoja.
Visada, susitikus su Jumis, randate man tinkamą žodį ir 

sprendimą.
Ačiū Jums ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už rūpestį 

manimi. Linkiu sveikatos, visada puikios nuotaikos, gražių 
pavasarių.

Būkime kartu.
Irena PLEŠKIENĖ

Norime padėkoti gerb. gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai R. STRAZDIENEI už profesionalumą, rūpestin-
gumą, malonų bendravimą.

Stiprybės bei kantrybės!

Br. VIRBALIENĖ, E. AGLINSKIENĖ

Gydytojai Neringai KIŠONAITEI ir slaugytojai Stasei 
STRAZDIENEI dėkoju už gerą gydymą ir nuoširdumą. 

Linkiu Jums laimės, sveikatos ir geros nuotaikos Jūsų gy-
venime!

Petras ORDA

Už atidų gydymą, nuoširdų ir malonų bendravimą dėkoja-
me gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai 
VIRŠYLIENEI.

J. ir O. ČEPONIAI

Širdingai dėkojame gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI ir vi-
sam vidaus ligų skyriaus personalui už rūpestingą gydymą, 
nuoširdumą, palaikymą, kantrybę ir rūpinimąsi gydant ir 
slaugant Ramūną Šutą.

Šeima

RENKAME POPULIARIAUSIUS MEDIKUS

Trūksta žodžių, kuriais norėčiau dėkoti ir dėkoti gydytojai 
Virginijai PAŽĖRIENEI už nuoširdžią pagalbą sunkiausiu man 
gyvenimo laikotarpiu, kai vienai teko rūpinti savo sunkiu ligoniu. 
Ir pati, besigydydama jos palatoje, gerėjausi begaliniu gydytojos 
atsidavimu visiems ligoniams. Tik turintis tikrą pašaukimą gydy-
tojo profesijai žmogus gali su tokia meile save dalinti, pamiršęs 
valandas ir nuovargį. Ačiū, gydytoja, kad Jūs esate tokia, linkiu 
sveikatos, ištvermės kilniausiame darbe ir laimės asmeniniame 
gyvenime.

V. DIKČIUVIENĖ

Gydytojui Audroniui GUSTUI dėkoju už nuoširdžią pagalbą 
suklupusiems ir teikiamą viltį jų šeimoms.

Ateinančios medikų dienos proga linkiu sveikatos, geros 
nuotaikos Jums ir Jūsų šeimai.

V. DIKČIUVIENĖ

spektras

Dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už 
gerą gydymą, dėmesį sergančiajam, už nuoširdumą.

Linkiu Jums geros sveikatos ir ištvermės kilniame darbe.

Anelė SUDEIKIENĖ

Derybos. Libijos rytinę dalį 
kontroliuojantis maršalas Khalifa 
Haftaras penktadienį vienai Rusi-
jos naujienų agentūrai sakė, kad 
kovos su Turkijos pajėgomis, jei 
žlugtų taikos derybos Ženevoje. 
„Jei derybomis Ženevoje nebus 
pasiekti taika ir saugumas mūsų 
šaliai, jei samdiniai negrįš ten, iš 
kur buvo atvežti, ginkluotosios 
pajėgos vykdys savo konstituci-
nes pareigas... ginti [Libiją] nuo 
turkų Osmanų įsiveržėlių“, – sakė 
Kh. Haftaras. Libijos konflikto 
šalių derybos Ženevoje dėl ilga-
laikių paliaubų karo draskomoje 
šalyje anksčiau šį mėnesį baigėsi 
be rezultatų. Antradienį prasidėjo 
antras derybų ratas, bet Libijos 
Nacionalinės santarvės vyriausy-
bė (NSV) paskelbė sustabdžiusi 
savo dalyvavimą dialoge, raketų 
salvei smogus uostui sostinėje 
Tripolyje, kurį jau kelis mėnesius 
bombarduoja Kh. Haftaro kovo-
tojai. Ketvirtadienį derybos buvo 
atnaujintos. Kh. Haftaras pernai 
balandį pradėjo puolimą prieš 
Tripolį, tačiau po kelių greitų 
pergalių jo pajėgos įstrigo sosti-
nės priemiesčiuose. Turkija remia 
Jungtinių Tautų pripažįstamą NSV 
Tripolyje, kuriai vadovauja prem-
jeras Fayezas al Sarrajas. Su juo 
Turkijos prezidentas Recepas Ta-
yyipas Erdoganas lapkritį pasirašė 
susitarimą dėl saugumo, jurisdik-
cijos taikymo vandenyse ir karinio 
bendradarbiavimo.

Taika. Jungtinės Valstijos ruo-
šiasi pasirašyti susitarimą su Tali-
banu vasario 29-ąją, kai pasibaigs 
savaitę truksiantis „smurto ma-
žinimo“ laikotarpis Afganistane, 
penktadienį pranešė JAV valsty-
bės sekretorius Mike’as Pompeo. 
„Sėkmingai įgyvendinus šį susita-
rimą, turėtų pajudėti JAV ir Taliba-
no sutarties pasirašymo“ procesas, 
sakoma Saudo Arabijoje viešėju-
sio M. Pompeo pranešime. Vie-
nas afganų pareigūnas anksčiau 
penktadienį pranešė, kad „smurto 
mažinimo“ laikotarpis tarp talibų, 
JAV ir Afganistano saugumo pajė-
gų prasidės vasario 22 dieną.

Banknotai. Lietuvos bankas už 
2,75 mln. eurų  iš Vokietijos kom-
panijos „Giesecke+Devrient Cur-
rency Technology“ įsigijo dvi nau-
jas banknotų apdorojimo sistemas, 
įskaitant ir automatinę banknotų 
blokų pakavimo sistemą. „Naujos 
sistemos galės apdoroti naujus 
ir buvusius apyvartoje eurų ban-
knotus, tikrinti jų autentiškumą, 
skaičiuoti ir rūšiuoti į tinkamus 
tolimesnei apyvartai bei naikinti 
netinkamus tolimesnei apyvartai 
banknotus“, – BNS komentavo 
Lietuvos banko Grynųjų pinigų 
departamento direktorius Deivis 
Stankevičius. Sutartis su Vokie-
tijos kompanija sudaryta sausio 
pabaigoje, nurodoma centriniame 
viešųjų pirkimų portale.  Pasak D. 
Stankevičiaus, šiuo metu centrinia-
me banke veikia keturios banknotų 
apdorojimo sistemos, iš kurių dvi 
yra morališkai pasenusios ir tech-
niškai susidėvėjusios. „Pasenusi 
įranga neatitinka Europos Centri-
nio Banko reikalavimo, pagal kurį 
visos nacionalinių centrinių bankų 
turimos banknotų apdorojimo sis-
temos iki 2022 metų pabaigos turi 
būti pritaikytos aptikti specialiais 
apsaugai nuo vagysčių skirtais da-
žais suteptus banknotus“, – aiški-
no D. Stankevičius. 

-BNS

Populiariausių medikų rinkimuose pozicijos 
neužleidžia Dalia Kazlauskienė

Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti 
medikai. „Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti po-
puliariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsi-
me balandžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rinkimuose 
pirmauja 7 pacientų padėkas gavusi 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) šeimos gydy-
toja Dalia Kazlauskienė.

3 padėkas gavo gydytoja N. Kišo-

naitė. Po 2 padėkas – gydytojai D. 
Iricijan, G. Šinkūnaitė, R. Juodiš-
kienė ir R. Bukelis. Po 1 padėką - V. 
Macijauskas ir R. Jurkėnas.

3 padėkos  skirtos Anykščių ligo-
ninės direktoriaus pavaduotoja me-

dicinai V. Pažėrienei bei 1 padėka -  
Anykščių psichikos sveikatos centro 
direktoriui A. Gustui.

5 padėkų sulaukė slaugytoja R. 
Pociūnienė. 3 padėkas gavo slaugy-
toja S. Strazdienė. Po 2 padėkas – K. 
Liutkienė, R. Burneikienė, R. Straz-
dienė, A. Bartulienė, R. Viršylienė. 
Po 1 kartą padėkota. L Slapšienei bei 
A. Valaitienei.

Populiariausiems medikams bal-
sus rinkti galite padėti keliais būdais 
– „Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami padėkas (1 padėkos kaina 10 

eurų), rašydami laiškus apie tai, kaip 
Jumis medikai pasirūpino, bei bal-
suodami anyksta.lt. 75 proc. balsų 
sudarys padėkos ir laiškai „Anykšto-
je“, 25 proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir laiškų 
jau laukiame. Padėkas galima užsa-
kyti elektroniniu paštu reklama@
anyksta.lt, arba redakcijoje (Vilniaus 
g. 29, Anykščiai). Telefonai pasiteir-
auti: 8-381-59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ organi-
zuoja kartu su Anykščių PSPC. Po-
puliariausiems medikams bus įteikti 
sertifikatai ir dovanos.

- ANYKŠTA
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įvairūs

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms 

(iki A4 formato). Nuotraukos su 
rėmeliu  kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai) 

siūlo darbą

MOZAIKA

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

Tel. (8-698) 46745.

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

SUTAUPYKITE IKI 350 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI VASARĄ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Buiteka, Traidenis, August, 
Švaistė, Feliksnavis ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.
Tel. (8-686) 80106.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

Spektaklio „Testas“ režisierius Kostas Smoriginas: „Pažadu, 
pasirinkimai nustebins visus“

Jau kovo 25 dieną 18 valandą DOMINO teatras Anykš-
čių gyventojams pristatys trečiąją 2019-2020 m. sezono 
premjerą „Testas“, kurią režisuoja Kostas Smoriginas. 
Pasirodymams besiruošiantys aktoriai Ineta Stasiulytė ir 
Mantas Vaitiekūnas sutiko atsakyti į spektaklio herojams 
užduodamus testo klausimus.  

„Ką pasirinkti: meilę ar pinigus?“ – šis 
klausimas sukėlė aistringas diskusijas 
ne tik tarp spektaklio herojų, tačiau ir tarp 
pačių aktorių. Charakteringus persona-
žus kuriantys Ineta Stasiulytė ir Mantas 
Vaitiekūnas prisipažįsta, kad iki šiol jiems 
tikrame gyvenime niekada neteko rinktis 
tarp pinigų ir meilės. „Jei reikėtų rinktis – ži-
noma, kad pasirinkčiau meilę!“ – net nesu-
dvejojo Ineta. Mantas prisipažino, kad jis 
iš prigimties yra romantikas: „Aš visuomet 
rinkčiausi tik meilę. Juk tai gražiausias da-
lykas žemėje! Meilei pinigų nereikia – jie 
dažniausiai griauna santykius“. 

Paklausus aktorių, ar jų gyvenime buvo 
sprendimų, nulėmusių jų likimą, Mantas 
paatviravo, kad didžiausias testas jam 
buvo pasirinkti, ką studijuoti – aktorinį ar 
kūno kultūrą. Šis pasirinkimas ir nulėmė 
tolesnį jo gyvenimą. Ineta atskleidė, kad 

rinktis jai tenka dažnai: 
„Ar pinigai gali viską? Tik 
ne man. Jei gaunu tikrai 
gerai apmokamo darbo 
pasiūlymą, kuris priešta-
rauja mano įsitikinimams 
– visada jo atsisakau, 
nes išduoti save vardan 
pinigų – ne man“. 

Nuotykių komedijos „Testas“ režisierius 
Kostas Smoriginas įsitikinęs, kad šis spek-
taklis suintriguos visus: „Pasirinkti žmogui 
visais laikais buvo sunku. Įsivaizduokite, 
jei tai pasirinkimas tarp 100 tūkstančių 
eurų dabar ar 1 milijono po 10 metų, arba 
tarp meilės ir pinigų? Juk pasirinkti tam-
pa be galo sunku. Spektaklyje „Testas“ 
šmaikščiai atskleisime visus šios dilemos 
atspalvius. Pažadu, pasirinkimai nuste-
bins visus“. 

 „Testas” – tai nuotykių komedija, kurioje 
sumaniai atskleidžiamos šiuolaikinės di-
lemos – meilė ar pinigai – subtilybės bei 
šmaikščiai iliustruojamos pasirinkimų dve-
jonės. Spektaklyje vaidmenis kuria Ineta 
Stasiulytė, Lina Rastokaitė–Siaurusaitienė, 
Edita Užaitė, Mantas Vaitiekūnas, Tomas 
Rimkūnas ir Julius Žalakevičius. 

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

Siūlo nuolatinį darbą su nauju 
traktoriumi žemės ūkyje ir bioku-
ro ruošoje. Atlyginimas 800-1400 
Eur į rankas.

Tel. (8-652) 55898.

Įmonei reikalingi įvairių specialy-
bių statybininkai. Atlyginimas nuo 
700 Eur į rankas. 

Tel. (8-459) 35585.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Išsinuomotų 2-3 kambarių butą 
ar dalį namo Anykščiuose ar ra-
jone.

Tel. (8-620) 55394.

Išsinuomotų žemės ūkio paskir-
ties žemę Svėdasų sen. Mokės 
nuo 100 Eur už 1 ha.

Tel. (8-670) 72757.

Paslaugos

Geni sodus, smulkina šakas, 
karpo gyvatvores. Pjauna pavojin-
gai augančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

parduoda

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES !
VASARIO 24 d., pirmadienį, pre-

kiausime jaunomis 4,5 mėn. rudomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis, baltomis 
(Lehornų veislės) dedeklėmis vištaitė-
mis (kaina 5,50 Eur):

Svirnuose II – 8:00, Kavarske – 8:10, 
Janušavoje – 8:25, Dabužiuose – 8:40, 
Ažuožeriuose – 9:00, Anykščių turguje 
– 9:20, Troškūnuose – 9:45, Surdegyje – 
10:00, Viešintose – 10:20, Viešintėlėse – 
10:35, Andrioniškyje – 10:50, Naujuosiuose 
Elmininkuose – 11:25, Leliūnuose – 11:45, 
Debeikiuose – 12:00, Rubikiuose – 12:15, 
Burbiškyje – 12:30, Mačionyse – 12:45, 
Skiemonyse – 13:00, Kurkliuose – 13:20, 
Staškūniškyje -13:35. 

Tel. (8-612) 17831, Vilkaviškio raj., 
Alvitas.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 23 d. (sekmadienį) prekiausi-

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

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

Namai tušti paliko... Ji išėjo...
Sugrįžt atgal jau kelio neberas...
Gal iš anapus žinią atneš vėjai
Ir per sapnus linkėjimus atneš...
Dėkoju gydytojams, slaugytojoms, rūpestingajai Danutei, 

giminėms, artimiesiems, kaimynams, draugams, užjautu-
siems ir padėjusiems sunkią valandą mirus žmonai Janinai 
MASILIONIENEI.

Alvydas MASILIONIS

Nuoširdžiai dėkojame vidaus ligų skyriaus gydytojams už 
gydymą, giminėms, kaimynams, bendradarbiams, drau-
gams už užuojautą, palaikymą, gėlės žiedą ir paramą į pa-
skutinę kelionę palydint Leoną ŽEMAITĮ.

Žmona, sūnūs ir dukra su šeima

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

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

Britanijoje moteris per smege-
nų operaciją griežė smuiku

Viena britų smuikininkė griežda-
ma savo instrumentu padėjo chirur-
gams užtikrinti, kad jie nepažeistų 
jos smegenų per naviko šalinimo 
operaciją, trečiadienį pranešė Jungti-
nės Karalystės ligoninė, kur moteriai 
buvo atlikta novatoriška procedūra.

Chirurgai sugalvojo šį naują būdą, 
kad užtikrintų, jog atliekant procedū-
rą nebūtų pažeistos Dagmar Turner 
smegenys, atsakingos už tiksliuosius 
rankų judesius.

53 metų muzikantei, grojanti pie-
tų Anglijos įsikūrusiame Vaito salos 
simfoniniame orkestre, 2013 metais 
buvo diagnozuotas lėtai augantis na-
vikas, ją koncerto metu ištikus prie-
puoliui. Galiausiai D. Turner užsira-
šė operacijai.

Londone įsikūrusios Karališkojo 
koledžo ligoninės konsultuojantis 
neurochirurgas profesorius Key-
oumarsas Ashkanas pasiūlė planą 
apsaugoti gyvybiškai svarbius au-
dinius pacientės smegenų dešiniojo 
pusrutulio kaktinėje skiltyje.

Ši vieta yra arti smegenų dalies, 
kontroliuojančios kairiosios rankos 
tikslius judesius, griežiant smuiku 
reikalingus tono aukščiui ir tembrui 
reguliuoti.

Medikų komanda pasiūlė paža-
dinti D. Turner vykstant operacijai, 
kad ji pamėgintų pagriežti smuiku. 
Tai turėjo būti patikrinimas, ar smui-
kininkės judesių koordinacija nebu-
vo pažeista.

Vaizdo įraše iš operacinės matyti, 
kaip pacientė groja smuiku, medi-
kams stebint jos judesius ekranuose.

„Kasmet atliekame apie 400 re-

zekcijų [navikų pašalinimo opera-
cijų], kurių metu pacientai dažnai 
pažadinami, kad būtų galima atlikti 
kalbos testus. Tačiau tai buvo pirmas 
kartas, kai pacientas grojo instru-
mentu“, – ligoninės pranešime ci-
tuojamas K. Ashkanas.

„Mums pavyko pašalinti daugiau 
nei 90 procentų naviko, įskaitant vi-
sas įtartinas sritis, kur gali pasireikšti 
agresyvi veikla, ir išsaugojome visas 
jos kairiosios rankos funkcijas“, – 
pridūrė chirurgas.

Pati D. Turner sakė, kad „min-
tis, jog galiu netekti savo gebėjimų 
griežti, buvo širdį verianti“.

Ashkanas ... ir [ligoninės] koman-
da labai nuodugniai suplanavo ope-
raciją – nuo mano smegenų skenavi-
mo iki padėties, kurią turėjau užimti 
grieždama, planavimo“.

Nuo 10-erių smuiku griežiančiai ir 
13-metį sūnų turinčiai moteriai pro-
cedūra buvo atlikta praėjusį mėnesį. 
Ji paliko ligoninę praėjus trims die-
noms po operacijos.

-BNS
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šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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Vyr. redaktorė

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas 

žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

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

Tel. (8-611) 77722.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Įvairų mišką. Moka brangiai.
Tel. (8-602) 08992.

Brangiai visoje Lietuvoje - 
miškus. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-600) 28523.

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

Tel. (8-646) 47841.

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

“Bartynco” - brangiai visus ver-
šelius. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

Tralą gyvuliams pervežti.
 Tel. (8-603) 71424.

Beržinį popiermedį ir įvairias 
malkas.

Tel. (8-678) 42646.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai 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.

R.Liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

Ž.Ū. kooperatyvas perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r., Akmenos k. 4,64 
ha žemės ūkio paskirties sklypą. 
Geras privažiavimas. 

Kaina 12 420 Eur. Derinama. 
Tel. (8-606) 48868.   
 
2 kambarių butą su visais pa-

togumais bute (bendrabučio tipo 
name).

Tel.: (8-646) 02375, 
(8-603) 67743.

Mediena, kuras

Statybinė mediena, medienos 
gaminiai, pjovimo ir pristatymo pa-
slaugos. Malkos.

Tel. (8-656) 98749.

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

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavininkais, 
malkinis. 

2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

parduoda Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kaina. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-683) 08828.

Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Braziliškus „ResfriAgro“ vande-
ninius stogo kondicionierius že-
mės ūkio technikai. Kaina 780 Eur 
su PVM. Daugiau: www.enalt.lt

Tel. (8-699) 29070.

Beveik nenaudotą traktorių 
"DONG-FENG" (36 kW) su sa-
vivarte puspriekabe Cynkomet. 
Kaina 15 000 Eur.

Tel. (8-618) 11991.

Darbinį arklį. Lietuvos sunkiųjų 
kumelę su kilmės dokumentais.

Tel. (8-671) 85336.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža.

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.
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anekdotas

oras

+2

+5

mėnulis
Vasario 22 - 23 d. - delčia,
vasario 24 d. - jaunatis.

Gantautas, Butvilė, Severinas, 
Romana, Roma.

Darvydas, Gintautė, Elvinas, 
Margarita.

šiandien

vasario 23 d.

vasario 24 d.
Demetrija, Gedmantas, Goda, 
Motiejus, Matas.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77 (80)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36,00

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!

Prenumeratos 

kainos 2020 - iesiems 

metams

- Tėti…aš daugiau neisiu su ta-
vim rogutėmis važinėtis…

- Tu mažiau zyzk ir davai tempk 
tik.

***
- Mama, kad tu žinotum, kokius 

mes bjaurius keiksmažodžius mo-
kykloje rašome.

- Aš tikiuosi, sūnau, tu nerašai?
Sūnus:
- Ne, aš diktuoju.

***
Sumuštas vyras pareina namo, ir 

pasakoja žmonai:
- Va, išeinu aš ramiai iš baro, o 

tada kažkoks gyvulys užlipa man 
ant kaklaraiščio...

***
Vėlai vakare ėjau namo.
Pamačiau, kad priešais einanti 

mergina paspartino žingsnį. Pradė-
jau greičiau eiti ir aš.

Tada ji pasileido bėgti. Aš — 
taip pat.

Čia ji kad pradės rėkti! Na, aš 
irgi, iš visų plaučių.

Net neatsisukau pažiūrėti, nuo 
ko bėgam…

***
Diedas papuolė į kalėjimą. Apsi-

dairė kameroj ir sako:
– Liūdna pas jus čia. Va mane 

į kalėjimą dvi mergos lydėjo. Pas 
vieną krūtinė – vo (parodė), pas 
kitą užpakalis – vo (parodė).

Nuo viršutinės lentynos balsas:
– Ant savęs nerodyk – blogas 

ženklas.

***
- Kas yra rusiškos išgertuvės?
- Dėžė degtinės, pora butelių 

alaus, gabalas lašinių ir šuo...
- O šuo kam?
- Nu, lašinius tai turi kas nors 

suvalgyti...

***
Kalėjimo viršininkas klausia nu-

teistojo, sėdinčio elektros kėdėje:
- Gal turite kokį nors paskutinį 

norą?
Palaikykit mane už rankos, man 

taip bus ramiau...

Amiliutė baisisi Anykščių šviesuomene
Vriednas baisiai Tubio teismas - 
Žvejų gatvėj trinka eismas. 
Žmonės plepa, komentuoja -
Sieksniais nuodėmes matuoja. 

Kur matyta, kur girdėta -
Tiek prieš Dievą nusidėta! 
jokio suopračio nei takto - 
Sostine melagių tapom. 

Štai direktorė mokyklos
Trata tarsi iš tupyklos. 
Suokti žada, kožnam ponui
Prikabins ji makaronų...

Ko prašys, tą padarys -
Tikras judo mokinys. 
Ne geresnis ir profesorius -
Protas jo tarsi agresoriaus. 

Paskaičiuos, padėlios -
Velniui bičiulius parduos. 
Ot, atėjo tai laikai -
Žmonės plėšos kaip vilkai...

Linksi galva Amuliutė,
Dreba pakaklėj sagutė.
Mes su Marce - aš rimtai, -
Kuo tyriausi angelai.


