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Žala padaryta, bet į prokuratūrą 
greičiausiai nesikreips

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusių metų gruodžio 28 
dieną Tarybos posėdyje anykš-
tėnų išrinktieji supažindinti su 
nepriklausomo audito išva-
domis dėl Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
už 65 tūkst. Eur neteisėtai ant 
Kalitos kalno įrengtos „tubin-
go“ trasos.

Tai buvo jau antrasis iš ei-
lės auditas dėl trasos įrengi-
mo. Pernai pavasarį jį  atliko 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyba, 
tačiau audito išvados Anykš-
čių rajono tarybos netenkino, 
todėl užsakytas nepriklauso-
mas auditas.

Advokatas: Kęstučio Tubio sekimas 
buvo neteisėtas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Gruodžio 3-iąją, pirma-
dienį, Utenos apylinkės teis-
mo Molėtų rūmuose toliau 
nagrinėta buvusio Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio  
baudžiamoji byla. Baigia-
mąją kalbą sakęs Panevė-
žio apygardos prokuratūros 
prokuroras Mantas Jurkė-
nas paprašė teismo K.Tubį 
pripažinti kaltu pagal visus 
tris baudžiamosios bylos 
epizodus. 

O abu K.Tubio advokatai 
- Giedrius Danėlius ir Arū-
nas Petrauskas - prašė jų gi-
namąjį pagal visus epizodus 
išteisinti. 

Odontologijos klinikos „Teradenta“ atidaryme prieš bene penkerius metus draugiškai pozavo bū-
simi Kęstučio Tubio baudžiamosios bylos herojai: centre - klinikos savininkai Rimvydas ir Karolė 
Kugiai, trečias iš kairės - tuometinis Anykščių rajono ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaigi-
nas, trečias iš dešinės - tuometinis rajono meras K.Tubis.            Teradentos feisbuko nuotr.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius teigia, kad nepriklausomo audito dėl „tubingo“ trasos 
įrengimo išvados Anykščių rajono savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms pasitarnaus kaip pamo-
ka ateičiai.            Anykščių TViC nuotr. iš „tubingo“ trasos atidarymo 2020 metų vasarą.

Nauja rubrika - 
„Kas skanaus?“ 

Pojūčiai. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros ir edukacijos 
skyriuje įkurta Penkių pojūčių 
erdvė. Penkių pojūčių erdvėje au-
diovizualinių stimulų technologi-
ja su besikeičiančių spalvų švie-
somis, įvairiais garsais bei ekranu 
leidžia susikurti norimą aplinką, 
ją valdyti, keisti ir taip stimuliuo-
ti pojūčius, žadinti ar nuraminti 
emocijas. Įrangą šiai erdvei iki 
sausio 13 d. paskolino Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės viešoji biblioteka.

Sostinė. Šį ketvirtadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai dalyvavo nuotoliniame 
pasitarime dėl renginių, kurie šie-
met bus organizuojami Kavarske. 
Kavarskas paskelbtas 2022 metų 
Lietuvos mažąja sostine.

Aptarnavimas. Anykščių ra-
jono savivaldybė su UAB „Orgsi-
tus“ pasirašė 6 tūkst.50 Eur vertės 
sutartį dėl biuro įrangos remonto 
ir techninio aptarnavimo. Sutar-
tis su bendrove pasirašyta trijų 
metų laikotarpiui, paslaugos bus 
perkamos pagal poreikį. UAB 
„Orgsitus“ yra oficialus „Canon“ 
kompanijos atstovas Lietuvoje. 
Įmonė registruota Panevėžyje.

Transportas. Baigiantis 2021 
metams, Anykščių rajono savi-
valdybė transporto priemonių 
privalomojo ir KASKO drau-
dimo paslaugas įsigijo iš ben-
drovės „Lietuvos draudimas“. 
Apdraustas 21 automobilis ir 9 
automobilių priekabos. Su šia 
bendrove draudimo paslaugų su-
tartį savivaldybė sudarė iki 2024 
metų pabaigos. Sutarties vertė 
siekia per 9 tūkst.700 Eur.

Kalendorius. Su šiuo „Anykš-
tos“ laikraščiu prenumeratoriai 
gaus tradicinę dovaną - kalendo-
rių. Kiti skaitytojai kolendorių  
galės įsigyti redakcijoje, kaina 
- 1 Eur.

Benzopjūklas, 
pagrindinis 
prenumeratos 
prizas, atiteks 
anykštėnui

Anksčiau laiko 
uždaryta Kalėdų
rezidencija – 
sunegalavo 
Kalėdų senelis

Anykštėnų vietas 
koronos patikros 
punkte užima 
svečiai



  
KONKREČIAI 2022 m. sausio 8 d.

spektras

temidės svarstyklės
Ginklas. Sausio 5 dieną  apie 

12.05 val. pas vyrą (g. 1971 
m.), gyvenantį Anykščiuose, 
Gedimino g. (nustatytas 2,35 
prom. girtumas), sulaikytą už 
viešosios tvarkos pažeidimą, 
rastas pistoletas. Ginklui as-

muo leidimo neturi, ginklas 
neregistruotas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į Panevėžio 
apskrities VPK areštinę.

Smurtas. Sausio 5 dieną  
apie 19.50 val. Svėdasų seniū-
nijos  Aulelių kaime vyras (g. 

1975 m.) smurtavo moters (g. 
1961 m.) atžvilgiu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į Panevė-
žio apskrities VPK areštinę.

Mirtis. Sausio 5 dieną  apie 
8.30 val. Troškūnuose rastas 
moters (g. 1926 m.) kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Netektis. Sausio 6 dieną  
apie 17.20 val. Kurkliuose, 
Ukmergės g., staiga mirė vyras 
(g. 1960 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Anksčiau laiko uždaryta Kalėdų rezidencija – 
sunegalavo Kalėdų senelis
Nesulaukęs oficialaus Kalėdų rezidencijos uždarymo, ją 

paliko Kalėdų senelis. Nors rezidencija lankytojų turėjo 
laukti iki sausio 7 dienos, penktadienio, bet sausio 5 dieną, 
trečiadienį, pranešta, kad Kalėdų senelis lankytojų nebe-
priims „dėl žmogiškųjų veiksnių“.

Anykščių Liudvikos ir Stanislo-
vo Didžiulių viešosios bibliotekos 
direktorius Romas Kutka „Anykš-
tai“ sakė, kad Kalėdų rezidenciją 
anksčiau teko uždaryti dėl to, kad 
Kalėdų senelis pasiėmė nedarbin-
gumo pažymėjimą.

„Ne, jis nesusirgo „kovidu“, ne-
galiu pasakyti, kas jam nutiko, bet 

jo negalavimai yra „porimčiai“, - 
sakė R.Kutka.

Nuo Kalėdų rezidencijos atida-
rymo pradžios gruodžio 5 dieną 
iki sausio 5 dienos Kalėdų rezi-
denciją aplankė 1 tūkst.336 lanky-
tojai. Už apsilankymą pas Kalėdų 
senelį, edukacines programas, 
parduotus suvenyrus šį sezoną su-

rinkta maždaug 2 tūkst.400 Eur.
Pasiteiravus, kaip vertina šį Ka-

lėdų rezidencijos sezoną, bibliote-
kos direktorius R.Kutka kalbėjo: 
„Pandemija suvaržė apsilanky-
mus. Pastebėjome, kad Kalėdų 
rezidencijoje apsilankė mažiau 
vietinių gyventojų. Vieną dieną 
teko pabūti kasoje, tai susidariau 
tokį vaizdą, kad dauguma lanky-
tojų buvo atvykę iš kitų miestų bei 
rajonų, dažniausiai šeimomis“.

Bibliotekos direktorius R.Kutka 
dėstė, kad Kalėdų rezidencijos tra-
diciją reikėtų tęsti ir kitais metais.

„Žinoma. Būtinai. Vaikai paten-
kinti, gavo dovanų“, - sakė jis.

Kalėdų rezidencijos atidarymui 
šiemet iš Anykščių rajono savival-
dybės biudžeto skirta apie 7 tūkst. 
Eur. Neapsieita ir be akibrokštų 
– Anykščių rajono tarybos narė, 
nuo visuomeninio rinkimų ko-
miteto „„Kęstučio Tubio sąrašas 
„Anykščių krašto labui““ išrinkta 
pedagogė Dangira Nefienė viešai 
suabejojo Kalėdų senelio perso-
nažą kūrusio, mėgėjų teatre vadi-
nančio rokiškėno Lino Pauliuko 
gebėjimu bendrauti su vaikais.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Imunitetas. 118 Seimo na-
rių pateikė informaciją kan-
celiarijai apie pasiskiepijimą 
ar persirgimą COVID-19, 
likusieji 23 norėdami įeiti į 
Seimą nuo sausio 11 dienos 
turės pateikti neigiamą testą. 
Kaip pranešė Seimo Ryšių su 
visuomene skyrius, neigiamo 
COVID–19 testo rezultato 
kanceliarija lauks iki sausio 
10 dienos. Seimas gruodžio 
pabaigoje priėmė Seimo sta-
tuto pataisas, kad nuo sausio 
į parlamentą Seimo narys gali 
įeiti tik pateikęs dokumentą, 
patvirtinantį asmens atitiktį 
Vyriausybės nutarime dėl eks-
tremaliosios situacijos arba 
karantino paskelbimo nurody-
tiems kriterijams.

Migrantai. Lietuva kol kas 
neketina atsisakyti migran-
tų apgręžimo politikos, sako 
vidaus reikalų viceministras 
Arnoldas Abramavičius. „At-
sisakyti apgręžimo politikos 
šiuo metu negalime, galbūt 
ateityje, nepaisant to, kad su-
mažėjęs srautas. Jis gali būti 
ramiai nukreiptas. Apie tūks-
tantį migrantų, tokie skaičiai 
iš žinybų, kad laukia bet ko-
kios progos“, – Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto posėdyje 
penktadienį sakė A. Abrama-
vičius. Per visą laikotarpį nuo 
liepos pradžios, kai pradėta 
įgyvendinti greito reagavimo 
operacija ties Baltarusijos sie-
na, VSAT iš „Frontex“ gavo 
30 pranešimų apie rimtus in-
cidentus.

Virusas. Augant naujų ko-
ronaviruso atvejų skaičiui 
ligoninių užimtumas kol kas 
išlieka stabilus, sako Santa-
ros klinikų generalinis direk-
torius Feliksas Jankevičius. 
Pasak klinikų vadovo, jau ir 
be sekoskaitos tyrimų matyti, 
kad šalyje dominuoja omi-
kron atmaina, tačiau žmonės 
paprastai ja serga nesunkiai, 
namuose. Jo duomenimis, vi-
dutiniškai Vilniaus regione ir 
Santaros klinikose šiuo metu 
užimta maždaug pusė CO-
VID-19 lovų ir apie 60 proc. 
reanimacinių koronavirusui 
gydyti skirtų lovų.

Transportas. Pasienyje su 
Baltarusija patruliuojantiems 
Lietuvos kariams bus perduoti 
nauji BRP keturračiai, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija 
(KAM). Dešimt keturračių jau 
pasiekė Lietuvos kariuomenę, 
likusi dalis bus pristatyta arti-
miausiu metu. Sutartį dėl ke-
turračių įsigijimo pernai lie-
pos mėnesį Gynybos resursų 
agentūra pasirašė su Lietuvos 
įmone RMM. Bendra projekto 
vertė – apie 350 tūkst. eurų.

-Bns

2022 metų pradžioje netekome  
Antano Žviko, buvo telikę tik ke-
lios dienos iki gimimo dienos...

Gimė 1957 m., baigė Kavars-
ko vidurinę mokyklą, nuo 1979 
m. dirbo A. Baranausko ir A. 

pro memoria A.A. Antanas ŽVIKAS (1957-2022)
Vienuolio-Žukausko memoria-
liniame muziejuje jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, vėliau 
– Anykščių kultūros namuose, 
Arklio muziejuje.

Neakivaizdžiai studijavo Vil-
niaus pedagoginiame universite-
te, įgijo istorijos mokytojo išsila-
vinimą.

Nuo 1994 m. iki 2021 m. 
dirbo Anykščių rajono savival-
dybės Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
bibliotekininku  pirmajame Lie-
tuvoje Bibliobuse,  vėliau -  An-
drioniškio filiale.

2021 m. išėjo į pensiją.
Antanas Žvikas buvo literatas, 

poetas, aktyviai dalyvavo litera-

tų klubo „Marčiupys“ veikloje, 
mėgo susitikinėti su poezijos 
gerbėjais, skaityti jiems poezi-
ją, aptarinėti literatūros naujo-
ves. Yra išleidęs poezijos knygą 
„Laiko žingsniai“ (2021). 

Laisvu nuo darbo laiku dalyvau-
davo intelektiniuose žaidimuose, 
mėgo spręsti kryžiažodžius...

Prasmingi poeto Antano Žvi-
ko žodžiai:

Poezija tarytum kalnų upė –
savam kely nuplauna viską...
nusineša ji skausmą, ašaras 

ir išdavystę,
Palieka tai, kas žėri krištolu 

ir tviska.
Anykščių raj. savivaldybės 

admininstracija

Anykštėnų vietas koronos patikros punkte užima svečiai
Vakar, sausio 7-ąją, Anykščių rajono savivaldybėje Covid-

19 sirgo 150 žmonių, per parą registruoti 34 nauji atvejai. 
Augant susirgimų Covid-19 skaičiui, savaitgaliais nedirba 
Anykščių mobilusis patikros punktas ir galimai susirgę 
žmonės ligos diagnozavimo turi laukti kelias dienas.

Įtariama, kad vienas iš Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos darbuotojų susirgo Covid-19 
Omikron atmaina. Testuojami visi 
savivaldybės administracijos dar-
buotojai, kurių kabinetai yra an-
trajame pagrindinio pastato aukšte. 
Šiame aukšte yra ir rajono vadovų 
kabinetai. Anykščių rajono vice-
meras Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, jog kol kas valdininko 
susirgimas Omikron atmaina nėra 
patvirtintas. „Patvirtinto nėra nė 
vieno, o įtariamas jau ne pirmas. 
Gal 4 ar 6 jau buvo“, – kalbėjo vi-
cemeras. Covid-19 šiuo metu serga 
du Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojai.
D.Žiogelis aiškino, jog tai, kas iš 

savivaldybės administracijoje dir-
bančių asmenų privalo testuotis, 
sprendė ne savivaldybės adminis-
tracija, o Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras. „Tiriami visi, 
kas galėjo turėti kontaktų su susir-
gusiu“, - dėstė vicemeras.

Jau ne pirmas kartas, kai Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracija tampa Covid-19 židiniu. Pa-
sak vicemero, stengiamasi laikytis 
visų ligos prevencijos priemonių 
- kabinetuose sėdi tik po vieną val-
dininką, visi, kas gali dirbti nuoto-
liniu būdu, išiųsti į „nuotolį“.

Rajono Covid-19 situacija, pa-
sak vicemero, yra stabiliai „šiek 
tiek geresnė nei Lietuvos vidurkis 
ir stabiliai blogėjanti“.

D.Žiogelis tikino, kad mobilio-
jo punkto darbo laikas problemos 
neišspręstų, nes darytis testų žmo-
nės nukreipiami centralizuotai, 
per Vilnių. Jis kalbėjo, jog per in-
formacinę sistemą matomas visų 
šalies mobiliųjų Covid-19 patikros 
punktų užimtumas ir centralizuotai 
srautai reguliuojami. 

„Mūsų punktas veikia darbo 
dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 11 
val. 30 min.. Per pamainą medi-
kai pajėgia paiimti 105 mėginius. 
Tačiau kai iš Vilniaus autobusais 
pas mus važiuoja... Čia yra trage-
dija“, -  piktinosi vienas iš rajono 
vadovų. Pasak vicemero, pailginti 
mobiliojo punkto darbo laiko nėra 
galimybių, nes „nėra žmogiškųjų 

resursusų“. 
Jis tikino, kad savaitgaliais mo-

bilusis Anykščių patikros punktas 
dirbo tik veikimo pradžioje ir tik 
kelis savaitgalius. Kada punktas 
baigė dirbti savaitgaliais, visuo-
menę informuoti nebuvo pasivar-
ginta. Tiesa, dabar Utenos regione 
savaitgaliais dirba tik pačios Ute-
nos mobilusis Covid-19 patikros 
punktas.

Nuo pandemijos pradžios Covid 
-19 nusinešė 64 anykštėnų gyvy-
bes. Šiomis dienomis per motinos 
mirties metines mirė jauna mote-
ris. Abi jos sirgo Covid-19. Pernai 
sausio 3-iąją Covid-19 pasiglemžė 
Anykščiuose gyvenusią mote-
rį, o šiemet tą pačią dieną mirė iš 
Anykščių kilusi, Šiauliuose gyve-
nusi jos dukra. 

-AnYkŠTA 
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Tuomet audito išvadas prista-
tęs kontrolierius Artūras Juo-
zas Lakačauskas skundėsi, kad 
atlikdamas auditą Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centre dalies dokumentų nera-
do. Nepriklausomą auditą atli-
kęs auditorius Kęstutis Jasiū-
nas teigė, kad iš įstaigos gavo 
visus prašomus auditui atlikti 
reikalingus dokumentus, kurie 
padėjo nustatyti, kad „tubingo“ 
trasa įrengta nepaisant daugelio 
įstatymų.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius sakė, kad nepri-
klausomo audito tikslas nebuvo 
kažką atiduoti į prokuratūrą, o 
išmokti pamokas ateičiai.

Trasa įrengta neteisėtai, 
padaryta žala

Nepriklausomą auditą Anykš-
čių rajono savivaldybės užsa-
kymu atlikusiam auditorius K. 
Jasiūnui Anykščių rajono savi-
valdybė už paslaugą sumokėjo 
beveik 6 tūkst. Eur.

Nepriklausomas auditorius 
konstatavo, kad Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
neteisėtai įrengė bei eksploatavo 
nusileidimo padangomis trasą, 
nes nesilaikė Lietuvos Respubli-
kos Civilinio kodekso, Statybos, 
Teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros,Viešųjų 
pirkimų įstatymų, taip pat kelių 
statybos techninių reglamentų, 
variklinės pavaros pramoginių 
įrenginių priežiūros taisyklių. Ne-
priklausomas auditorius taip pat 
nustatė, kad, keičiantis Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro vadovams, buvo netinka-
mai perduoti įstaigos dokumentai, 
nesilaikoma dokumentų saugoji-
mo taisyklių. Išvadose konstatuo-
ta, kad dėl tuometinių Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro vadovų veiksmų įrenginė-
jant „tubingo“ trasą įstaigai, vi-

Žala padaryta, bet į prokuratūrą 
greičiausiai nesikreipsKaip vertinate 

Anykščių miesto 
šaligatvių prie-
žiūrą šią žiemą?

Asta LASIUNIENĖ:
- Vertinu prastai. Siauresni ša-

ligatviai nevalomi visai, matyt, 
traktorius netelpa ant jų. Kiek 
kartų teko eiti važiuojamąja 
dalimi, nes, gatve pravažiavus 
greideriui, šaligatvis visai dings-
ta po sniegu iki kito atodrėkio.

Toma BELOUSOVAITĖ:
- Pirmadienį ryte mačiau, kaip 

žmonės ėjo važiuojama dalim. 
Pati vaiką vedžiau į darželį - čiuo-
žykloj taip slidu nebūna, tai apie 
kokią priežiūrą kalbat. O trakto-
riukai, skirti šaligatviam valyt, 
valandą laiko stovėjo prie „Bajo-
rų žuvų“ parduotuvės, kitoj kelio 
pusėj, turbūt Naujuosius aptarinė-
jo. Nėra jokios priežiūros Anykš-
čiuos nei kelių, nei šaligatvių, 
reiktų paslaugų teikėjus keisti.

Diana DANYLIENĖ:
- Pušyno rajonas turbut visai 

pamirštas, jau nuo praejusios žie-
mos košmaras, kai sniegu užver-
čia, tai nei praeit, tik važiuojama 
dalim, o kai pirmadienį plikledis 
buvo, tai visai košmaras, net bliz-
gėjo ledas, tai taip ir matosi, kas 
vadovauja Anykščiuose.

Osvaldas GIEDRYS:
- Šiais metais pasitaisė į gerąją 

pusę.

suomenei bei valstybei padaryta 
žala, kurios dydis neįvardytas.

Surinkti įrodymai dėl 
pažeidimų

Audito metu buvo surinkti 
įrodymai, kad 2019 metų sau-
sį Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras įsigijo 50 
slidinėjimo padangų, tačiau 
nėra pirkimo tiekėjo parinki-
mą pagrindžiančių dokumentų. 
Taip pat nustatyta, kad įstaiga 
2019 – 2020 metais sudarė ran-
gos darbų sutartis dėl „tubingo“ 
trasos įrengimo su UAB „Ja-
rimpekso statyba“, tačiau taip 
pat be tiekėjo pasirinkimą pa-
grindžiančių dokumentų.

Apie 80 proc. nusileidimo pa-
dangomis trasos įrengimo dar-
bų atliko Latvijos įmonė ,,SIA 
JAV SPORTS“. Ši įmonė yra 
vienintelė trasoms reikalingos 
dangos tiekėja Baltijos šalyse. 
Kvietimą teikti tokią paslaugą 
priėmė 5 paslaugos tiekėjai, 
tačiau, kaip nustatė nepriklau-
somas auditorius, pasiūlymą 
pateikė tik vienas, nes buvo 
nurodyti konkretūs prekės žen-
klai, o to neturėjo būti.

Pajamos gautos neteisėtai

„Tubingo“ trasa pradėjo veikti 
2020 metų rugpjūčio pradžioje. 
Jos atidarymas surengtas slapčia, 
tik „draugų rate“, trasą išbandė 
ir patys Anykščių rajono savival-
dybės vadovai, trasos atidaryme 
dalyvavo ir Seimo narys Tomas 
Tomilinas. Trasa veikė iki spalio 
mėnesio, kol buvo uždaryta. Po 
pertraukos ši trasa buvo atidaryta 
2021 metų rugpjūtį. 

Kaip nustatė nepriklausomas 
auditorius, nuo 2020 metų rug-
pjūčio iki 2021 metų spalio už 
parduotus bilietus į „tubingo“ 
trasą surinkta 10 tūkst. 606 Eur, 
iš kurių 9 tūkst.301 Eur yra ne-
teisėtos pajamos.

Sprendimai dėl trasos priimti 
prie mero Kęstučio Tubio

Priminsime, kad, ant Kali-
tos kalno iškilmingai perkir-
pęs „tubingo“ trasos atidarymo 
juostelę, Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius Anykš-
čių turizmo ir verslo informaci-
jos centro laikinajai direktorei 
Kristinei Beinorytei 2020 metų 
pabaigoje nurodė nutraukti „tu-
bingo“ veiklą, nes savivaldybė 
gavo bent keletą raštų iš Vals-
tybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos. Inspekto-
riai nurodė, kad „tubingo“ trasa  
- savavališkos statybos. Trasą 
net reikalauta nugriauti.

Tuoj pat po šių raštų pasirody-
mo laikinoji Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro direk-
torė K.Beinorytė pareiškė, kad 
traukiasi iš pareigų savo noru.

Nusileidimo padangomis sta-
tybų projektas buvo parengtas 
2021 metais, o Anykščių rajono 
taryba gegužę priėmė sprendimą 
statyti „tubingo“ trasą. Už sava-
vališkų statybų įteisinimą buvo 
sumokėti 2 tūkst.30 Eur.

Priminsime, kad  visi sprendi-
mai dėl „tubingo“ trasos įrengi-
mo buvo priimti nuo 2017 metų 
rugpjūčio iki 2021 metų sausio, 
kai Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinosios 
direktorės pareigas ėjo Kristina 
Beinorytė. Tuo metu, iki 2019 
metų sausio pabaigos, Anykščių 
rajono mero pareigas ėjo vėliau 
nuo pareigų už prekybą povei-
kiu nušalintas Kęstutis Tubis.

Dokumentų valdymas – 
„giluminis klausimas“

Nepriklausomas auditorius 
K.Jasiūnas, Anykščių rajono 
tarybos posėdyje kalbėdamas 
apie savo atliktą darbą, sakė, 
kad jam nekilo jokių problemų 
iš Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro gauti visus 
reikiamus dokumentus, o tai ne-
pavyko savivaldybės Kontrolės 
ir audito tarnybos kontrolieriui 
A.J.Lakačauskui.

Apie dokumentų Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centre saugojimą, K.Jasiūnas 
dėstė: „Kada Kontrolės ir au-
dito tarnyba atliko auditą, tuo 
metu nebuvo pateikti tam tikri 
dokumentai. Kada aš atlikau 
auditą, tada tie dokumentai jau 
buvo pateikti. Klausimas, kada 
auditą atliko jūsų Kontrolės 
ir audito tarnyba, ar tų doku-
mentų nebuvo, ar jų nerado.
Čia mes galime daryti tik prie-
laidas. Dabar dokumentai yra 
pateikti. Jeigu jie pateikti, tad 
natūralu, kad jie galbūt ir sau-
gomi tinkamai“. 

(Nukelta į 4 psl.)

Anykščių rajono tarybos na-
rys, Kontrolės komiteto pir-
mininkas Raimondas Balsys 
dėl „tubingo“ trasos įrengi-
mo iš savivaldybės kontrolie-
rių pasigedo tvirtų išvadų.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Vygantas Šližys suabejo-
jo savivaldybės kontrolierių 
kompetencija tiriant „tubin-
go“ trasos įrengimą..

„Lėtame mieste“ – 
„lėtu ritmu“...

Veneta VERŠULYTĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoja,  apie pandeminį 
laikotarpį:

„Stengiamės gyventi tuo ri-
tmu, kuriuo gyvena pasaulis, 
visi stengiamės kaip įmanoma 
ramiau laikytis pandeminių rei-
kalavimų, būti ir išbūti tam, kad 
tas ankstesnis gyvenimas kuo 
greičiau sugrįžtų.“

Mes – už nemokamą 
viešąjį transportą rajone!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras,  apie 
klimato kaitą:

„Jeigu žmogus neiššaus fejer-
verko, bet važinės keliasdešimt 
litrų šimtui kilometrų suryjan-
čiu džipu, vargu ar tai bus nau-
dinga planetai...“

„Devilstone“ organizatoriai 
bent paliko nupieštą gaidį....

Audrys KARALIUS, ar-
chitektas,  apie Anykščiuose 
planuojamą surengti „Lėtos 
architektūros ir lėto meno“ 
festivalio naudą anykštėnams:

„Reikėtų pasakyti, kad kon-
kretus gyventojas iš J.Biliūno 
gatvės tarsi nieko pats asme-
niškai nelaimės, tačiau jis galės 
dalyvauti festivalio renginiuo-
se, šviestis ir kartu pajusti pa-
sididžiavimą Anykščiais, kurie 
tuo trumpu periodu taps dėme-
sio centru.“

O nauji šaligatviai 
Svėdasuose – irgi tik gandas?

Saulius RASALAS, Svėda-
sų seniūnijos seniūnas,  apie 
savo darbo kasdienybę:

„Esu prisiklausęs visokių 
gandų. Vienas iš įdomesnių, 
kad Pauriškyje yra Gintaro 
kambarys arba kad prie Priego-
do perkels Pašilių stumbrus.“

Juk buvo galima Kalėdų 
senelį pakeisti vietiniu...

Romas KUTKA, Anykščių 
L.ir S.Didžiulių viešosios bi-
bliotekos direktorius,  apie iš 
Kalėdų rezidencijos anksčiau 
laiko dingusį Kalėdų senelį:

„Ne, jis nesusirgo „kovidu“, 
negaliu pasakyti, kas jam nuti-
ko, bet jo negalavimai yra „po-
rimčiai“.

Kaltų nerasta, tad 
bulvė dar neataušo...

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
apie nepriklausomą auditą 
dėl „tubingo“ trasos:

„Buvau vienas iš iniciatorių 
to audito, nes buvo stumdoma 
ta „karšta bulvė“ - kas kaltas, 
kas, nekaltas.“
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(Atkelta iš 3 psl.)

(Nukelta į 9 psl.)

rievės

Rytis KULBOKAS

Besibaigiantys metai mums 
atnešė daugybę iki tol ne-
matytų patirčių. Deja, bet 
pozityvių tarp jų beveik nėra. 
Didžiosios dalies jų,  vei-
kus protingai, buvo galima 
išvengti. 

nebesinori kalbėti apie 
vėl žadamą uždarymą, kaip 
jau buvo metų pradžioje, kai 
eiliniai piliečiai turėjo sėdėti 
namuose, o mažiau eiliniai 
noriai važinėjo į savo vilas 
kurortuose, be abejo, neuž-
miršdami pakelėje esančių 
pramogų. su protingumu ir 
teisingumu aiškiai buvo prasi-
lenkta. Bet ne apie tai.

Išeinantys metai paliko 
daug reikšmingesnę proble-
mą. Tai sunaikintų santykių 
su kinija problema. Girdint, 
kuo ima skųstis verslininkai, 
ir suprantant, kad kas ne kas, 

bet kinai precedentui neleis 
kilti, galima laukti didelių 
problemų. Pagal pesimistinį 
scenarijų – vienos didžiausių 
ekonominių krizių per šalies 
istoriją. jei valdžia buvo tokia 
drąsi, kad pripažino Taivaną 
kaip valstybę, atidarydama 
Vilniuje jo atstovybę, nereikia 
viltis, kad kinija į tai neatsa-
kys visomis išgalėmis, kad kiti 
bijotų. juo labiau, kad neva 
kinija remiasi, jog kinijai, 
kai ji pripažino lietuvą, 
kinijos žemių vientisumas, 
vienos Kinijos politika buvo 
patvirtinti susitarimu. Susita-
rimo nemačiau, todėl tikslios 
formuluotės nežinau, tačiau 
jei toks įsipareigojimas yra, 
kinija turi legalų pretekstą 
pykti. Galų gale, tokiu atveju 
pati lietuva pažeidė savo 
įsipareigojimus.  

Gal buvo tikimasi būti 
nauja islandija, kuri pirmoji 
pripažino lietuvos nepriklau-
somybę, kad ir kitos šalys 
vadovausis Lietuvos pavyz-
džiu? Tačiau islandija lietuvą 
pripažino tuo metu, kai TsRs 
jau drebėjo, ją purtė krizės ir 
neramumai, ji persiorientavo 
į „glastnost“ ir „perestroi-
ką“. kinijoje nieko panašaus 
nevyksta. Anaiptol – tai vals-
tybė, kuri vis labiau stiprina 
savo įtaką pasaulyje, telkia 

karines pajėgas ir nebevengia 
eiti į konfrontaciją su kitomis 
didžiosiomis valstybėmis.

jau dabar verslininkų 
organizacijos ima kalbėti, 
kad kinija kaišioja pagalius į 
lietuvos verslininkų vežimus. 
jau dabar lietuva dingsta iš 
muitinės deklaravimo sistemų, 
stringa prekių išsiuntimas iš 
kinijos, o jūriniai konteine-
riai su prekėmis į lietuvą ne-
gali pajudėti iš uostų. Tačiau 
tai tik žiedeliai.

nenustebsiu, jei labai 
greitai lietuvoje nebegalėsim 
nusipirkti net, tarkim, tos 
pačios „Coca-colos“ arba 
už ją turėsime mokėti daug 
brangiau nei dabar mokame. 
jei tikėtume neoficialiais 
pranešimais, kurie tampa vis 
realesni, – kinija ima spausti 
bendroves,  norinčias dirbti 
jos rinkoje, atsisakyti bet 
kokių verslo ryšių su lietuva. 
jei iš pradžių kalbėta tik apie 
prekių, pagamintų lietuvoje, 
importo į kiniją uždraudimą, 
tai dabar vis dažniau kalbama 
apie spaudimą atsisakyti bet 
kokių prekių ir komponentų, 
pagamintų lietuvoje, kurie 
būtų naudojami kinijoje par-
davinėjamoje produkcijoje. 
kitu atveju kinijos rinka užsi-
darys. kinijos rinka didelė, o 
verslo logika remiasi tik viena 

vertybe – gauti kuo didesnį 
pelną. Tai, beje, visada tie 
patys liberalai, konservato-
riai ir net aukšti pareigūnai 
akcentuodavo kalbėdami apie 
moralę, kuri yra kito pasaulio 
dimensija. 

Tačiau tai dar ne viskas: 
vis garsiau imama kalbėti 
apie spaudimą bendrovėms 
apskritai nutraukti bet kokius 
ryšius su lietuva, taip sakant,  
reikalaujama - arba jūs dirbat 
su kinija, arba su lietuva. Ži-
nant, kokį jautrų kinijos tašką 
užgavo lietuvos valdžia – 
galima tikėtis net to. O ar lie-
tuva nepyktų, jei ta pati kinija 
paskelbtų Žemaitiją valstybe, 
klaipėdos kraštą Vokietija, o 
Vilniaus kraštą lenkija? Arba 
pripažintų baltarusių svai-
čiojimus, kad tikroji lietuvos 
Didžioji kunigaikštystė buvo 
dabartinė Baltarusija?

Dabar lietuvos įmonės, 
jose dirbantys žmonės, preky-
bininkai ir, galiausiai, eiliniai 
vartotojai pajus „niekas ne-
drįskite to pakartoti“ pykčio 
demonstraciją. Ar reikia spėti, 
kurią rinką pasirinks pasau-
linės korporacijos – lietuvos 
ar kinijos, jei bus prieita iki 
ultimatumų? Antra vertus, net 
nereikia jokių ultimatumų, 
tereikia kinams neoficialiai 
pasiūlyti toms korporacijoms 

geresnes sąlygas bendra-
darbiauti mainais už veiklos 
nutraukimą lietuvoje, nea-
bejoju, kad tiek jų produkciją 
čia, lietuvoje, ir tematysime, 
jau nekalbant apie investicijas 
ir darbo vietų kūrimą. nebent 
importuoti prekes iš Kinijos 
verslas ims ne tiesiogiai, bet, 
pavyzdžiui, per atstovybes 
lenkijoje, t.y. per tarpininkus. 
O tai reikš kainų kilimą. jau 
dabar girdėti, kad kai kurios 
gamyklos stabdo veiklą lie-
tuvoje ir „laikinai“ išsikelia į 
kitas šalis.

kitas svarbus aspektas – 
susipykusi su kinija, lietuva 
tampa daug mažiau saugi. 
kinija – viena iš penkių 
nuolatinių jungtinių tautų 
saugumo tarybos narių. su 
viena jų, Rusija, lietuva ir 
taip susipykusi, o dabar įsiuti-
no dar vieną. O pasaulyje gali 
įvykti bet kas. 

Tai kokios perspektyvos? 
Gėdingai uždaryti Taivanio 
atstovybę, atsiprašyti kinijos 
už sutarties sąlygų nesilai-
kymą ar vaidinti, kad nieko 
neįvyko? kils kainos, žmonės 
neteks darbų – kam tai rūpi? 
Ar tai turi reikšmę vykdomos 
„vertybių“ politikos požiūriu? 
ir toliau tikėsimės, kad Briu-
selis padės, kai jis pats buvo 
pastatytas prieš faktą?

Tiesa, auditorius K. Jasiūnas 
sakė, kad šiuo atveju jam labiau 
norėtųsi kalbėti ne apie Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro dokumentų saugojimo 
tinkamumą, bet apie jų valdy-
mą.

„Jeigu mes negalime pateikti 
dokumentų, tai reiškia, kad jų 
nėra arba mes jų nevaldome. 
O jei atsiranda, tada klausimas 
– ar tai tie patys dokumentai, 
ar atsirado kažkokie kiti doku-
mentai atbuline data ir panašiai. 
Čia jau tiesiog yra giluminiai 
klausimai, kurių priežastis, ko-
dėl taip yra, turi analizuoti va-
dovybė“, - sakė jis.

Pateikė tik tuos dokumen-
tus, kurių prašė

Anykščių rajono tarybos 
posėdyje šia tema pasisakė ir 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė Re-
nata Gudonienė.

„Ankstesniam auditui mes 
davėme tuos dokumentus, ku-
rių mūsų buvo prašoma. Tų, 
kurių neprašė, nedavėme. O 
auditoriui K.Jasiūnui atidavė-
me visus dokumentus, kurių jis  
paprašė“, - tašką istorijoje apie 
pasimetusius dokumentus dėl 
„tubingo“ trasos įrengimo pa-
bandė padėti R.Gudonienė.

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

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

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno arba dviejų kambarių butai su visais patogumais Anykščių 
mieste, Anykščių, Troškūnų, Kavarsko ir Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2022 m. sausio 
15 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų 
skiltyje (patalpinta 2022-01-04).

Užsak. nr. 35

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia apie butų pirkimą

Auditas – ne baudimo 
priemonė

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius domėjosi, ar Anykš-
čių rajono savivaldybė iš buvu-
sios Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinosios 
direktorės Kristinos Beinorytės 
galėtų išsireikalauti patirtą žalą, 
kuri, kaip konstatavo nepriklau-
somas auditorius K.Jasiūnas, dėl 
neteisėto „tubingo“ trasos įren-
gimo buvo padaryta.

„Visų pirma, mums reikia nu-
statyti žalos priežastis. Aš nie-
kur audito ataskaitoje nerašiau, 
kad tai yra direktorės, Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro, Tarybos ar kažkieno kal-
tė... Aš nežinau, kas buvo spren-
dėjas tam tikrų dalykų. Padan-
gos pirmos nupirktos 2019 metų 
sausį, o Anykščių rajono tarybos 
sprendimas didinti dalininko 
įnašą yra tik 2020 metų balandį. 
Mes turime praktiškai pusantrų 
metų. Tai kas čia sugalvojo? Aš 

nežinau, kas. Dėl to negaliu at-
sakyti, iš ko išieškoti žalą. Bet 
žala yra. Jei mes nesilaikome 
kažkokių teisės aktų reikalavi-
mų, tai reiškia, kad nepatiriame 
naudos ir patiriame kažkokią 
žalą, kažkokius nuostolius. Jūs 
užsakėte Kontrolės ir audito tar-
nybos auditą, jie skyrė išteklius, 
dabar jums kainuoja mano pa-
slaugos (nepriklausomas auditas 
savivaldybės biudžetui kainavo 
beveik 6 tūkst. Eur, - red.pasta-
ba). Jei mes įvertinsime visą ci-

Žala padaryta, bet į prokuratūrą greičiausiai nesikreips klą, taip, tai yra žala. Klausimas, 
ar mes ją norime išieškoti, ar iš-
mokti tam tikras pamokas, kurių 
nekartosime ateity. Nes auditas 
nėra baudimo priemonė. Audito 
tikslas yra pateikti informaciją, 
o jūs jau sprendžiate, kokios 
priežastys ir ką daryti, kad tai 
nesikartotų. Taip, jeigu tai yra 
piktybinis  dalykas, – viena, bet 
jei tai sistemos, kurios kartais 
esi kaip ir įkaitas, dalis ir vyk-
dai kažkieno kito sprendimą, yra 
kita“, - išmintingai kalbėjo audi-
torius K.Jasiūnas.
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šiupinys

pastabos paraštėse Kas nutiko, sutinkant Naujuosius metus

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Vakar, likus pusei mi-
nutės iki vidurnakčio, 
pagalvojau, kad šiuo metu 
daugelis žmonių nors aki-
mirkai pamiršo COViD-19 
„ serialą“, sveikatos mi-
nistrą- eksperimentatorių 
A. Dulkį ir  didelės  visuo-
menės dalies drausminimo 
geto stovyklos magistrantę 
i. Šimonytę. liaudis pa-
miršo viską, kas ją vargino 
visus metus. Taigi, net 
tarybiniais tankais liau-
dies nebūtų buvę įmanoma 
išvaikyti iš Vilniaus Kate-
dros aikštės ar kitų pla-
čiųjų vietų, kuriose liejosi 
„gaivieji“ gėrimai, po ko-
jomis mėtėsi nebereikalin-

gos apsauginės kaukės. O 
tuo metu virš apsvaigusių 
nuo euforijos galvų savo 
„valdžią“ desperatiškai 
pro ūkanas bandė parodyti 
fejerverkų ugnys. sunkiai 
sekėsi...

Kaip ir kiekvienais me-
tais, prieš naujųjų metų 
sutikimą, 23 valandą lie-
tuvos laiku, pasiklausau 
Rusijos Prezidento svei-
kinimo kalbos. Tai mano 
seniai praktikuojama 
tradicija, kaip kai kurių 
kitų, kurie kalėdiniu metu 
negali gyventi be filmo 
„Vienas namuose”. Tad 
būtų kvaila mane išvadinti 
„vatninku”, nes tuo metu, 
klausydamasis Rusijos 
Prezidento kalbos, buvau 
apsirengęs  XX amžiaus 
hipių stiliumi. jokios vati-
nės šimtasiūlės! 

Po to prasidėjo pirmo-
sios lietuvos valdžios po-
ros sveikinimas, kuriame 
labai trūko Dievo vardo, 
nors pirmoji Lietuvos 
valdžios pora elegantiš-
kai priima Šv. komuniją 
iš Vilniaus metropolito 
rankų. Pirmosios lietuvos 
valdžios pora pamiršo pa-
sveikinti kaimo klebonus, 
kurie per purvus, o ne ko-

kiais Pilaitės ar Didžiosios 
gatvės Vilniuje švariais 
takeliais neša savo gano-
miesiems Gerąją naujieną, 
kad jėzaus Mama yra ir 
ta mama, kuriai valdžia 
žadėjo padidinti pensiją...
na, pamiršo tuos kaimo 
klebonus pasveikinti, tai 
ką darysi. kiti gal pasvei-
kins. Juk kaimo klebonai 
prezidentūrai nereikalingi. 

Beje, Vaivos Budraity-
tės horoskopai man visai 
nepatiko. Kai kurie horos-
kopiniai teiginiai priminė 
M. Gorbačiovo kalbą 
Vilniuje 1990 metais. Man 
taip pasirodė...Tačiau dar 
kartą prieš miegą perskai-
tyta karalienės Mikaldos 
pranašystė apie pasaulio 
pabaigą man priminė, kad 
turiu mažiau pirkti maisto, 
o daugiau rūpintis žmogiš-
kų vertybių konservavimu 
ateinantiems metams. 
susirūpinsiu...Beje, nekal-
tinkite manęs, kad skaitau 
horoskopus. Juk skaitau 
ir Ministrės Pirmininkės 
spaudos konferencijos 
verdiktus internetinė-
je spaudoje. Juk tai dar 
baisiau!  O kai adrenalino 
dar pritrūksta, tai pradedu 
internete ieškoti fotografi-

jų su mūsų politikų vei-
dais. Iš karto adrenalino 
dozė garantuota. nereikia 
jokių papildomų cheminių 
priemonių. 

Taigi, jau prasidėjo 
2022 metai. Per juos  dar 
visko bus: mūsų žinomo 
viruso atmainų, pigesnio 
kuro, ketvirtos  privalomos 
vakcinos, bus ir painiavos  
vakcinų, antikūnų ir „gali-
mybių pasų“ logikoje. Ži-
noma, bus ir eksperimentų, 
kurių padedama mūsų 
valdžia bandys nugalėti 
pandemiją. Duok Dieve, 
kad pasisektų bent truputį 
šiais, 2022 metais! 

O mes - paprasti šios 
žemelės (ir Marijos žemės) 
vaikai, bandysime išgyven-
ti, vakarais savo vaikams 
sekdami prezidentinę pasa-
ką, kaip jonukas ir Onytė 
laimingai gyveno Gerovės 
Valstybėje, valgydami 
gerokai atpigusį „Džiugo“ 
sūrį. 2022 metais bus ti-
krai visiems gerai ir viskas 
bus dar geriau. Tai sakau 
ne aš, o lietuvos astrolo-
gai, kuriais didelė daugy-
bė tautos žmonių labiau 
pasitiki nei partijomis. na, 
ir tegul...! Pamatysime 
vėliau...

Svajonės. Pernai Anykščių 
rajono socialinių paslaugų 
centro Paramos šeimai tar-
nybos socialiniai darbuotojai 
darbui su šeimomis dalyvavo 
penkiuose ,,Vaikų svajonės“ 
projektuose, skelbia Anykščių 
rajono socialinių paslaugų cen-
tras. Per visą laikotarpį buvo 
įgyvendintos Anykščių rajone 
379 vaikų svajonės. Projektas 
„Vaikų svajonės“ skirtas pa-
gelbėti krizę išgyvenančiose 
šeimose augantiems vaikams 
nuo gimimo iki pilnametystės.

Klasės. Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai  šią savaitę 
dalyvavo pasitarime dėl ugdy-
mo įstaigų tinklo pertvarkos. 
Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nijolė Pranckevi-
čienė „Anykštai“ sakė, kad 
pasitarime daugiausia buvo 
kalbama apie jungtines klases, 
kurių Anykščių rajono moky-
klose, pagal Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos nustatytą 
tvarką, turės nebelikti nuo at-
einančių mokslo metų. Pasak 
N.Pranckevičienės, Anykščių 
rajono mokyklų skyriuose yra 
jungtinių 5-8 klasių, o kai ku-
riuose skyriuose sujungtos ir 
daugiau nei dvi pradinės kla-
sės.

Komisija. Nuo lapkričio 1 
dienos Anykščių rajono savi-
valdybėje darbą pradėjo  nau-
ja Anykščių rajono želdynų ir 
želdinių apsaugos, priežiūros 
ir tvarkymo komisija: Anykš-
čių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Kristina Vaizgėlienė; ben-
druomenių atstovai: Budrių 
kaimo - Valentinas Gudėnas, 
Levaniškio - Nerija Kairienė, 
Antrųjų Svirnų - Romualdas 
Kubaitis, Anykščių naujų vėjų 
bendruomenės - Jorė Visoc-
kytė. Komisijos tikslas – už-
tikrinti kokybišką želdynų ir 
želdinių apsaugos, priežiūros, 
tvarkymo, želdynų kūrimo 
vykdymą Anykščių rajono te-
ritorijoje.

Slidinėjimas. Dėl nepalan-
kių oro sąlygų šią savaitę vėl 
neveikė Anykščiuose, ant Ka-
litos kalno, esanti slidinėjimo 
trasa. Tai – jau antras kartas 
šį sezoną, kai dėl nepalankių 
oro sąlygų laikinai nutraukia-
mas slidinėjimo trasos darbas.
Trasos darbas bus atnaujintas 
šį savaitgalį. Paskutiniame 
Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius prognoza-
vo, kad vasaris dėl orų slidi-
ninkams bus nepalankus, tad, 
jei tikėtume mero žodžiais, 
slidinėjimui liko labai nedaug 
laiko.

Benzopjūklas, pagrindinis prenumeratos 
prizas, atiteks anykštėnui
„Anykštos“ laikraščio prenumeratoriai, visos savaitės 

laikraštį užsisakę ne trumpesniam nei pusės metų laikotar-
piui, tradiciškai dalyvavo loterijoje. Iš šūsnies kvitų laimin-
guosius rinkome traukdami burtus. 

Pagrindinį prenumeratos 
loterijos prizą - benzopjū-
klą „Husqvarna 120 Markt 
II“, kurį įsteigė Gintauto Go-
tovskio firma (Šaltupio g. 19, 
Anykščiai), šiemet laimėjo Al-
girdas KUODIS iš Anykščių.

Šios firmos įsteigtas „Gar-
dena“ sekatorius atiteks  
Vytautui Kavaliauskui iš 
Antrųjų Kurklių, kepuraites 
gaus V.Šilinienė ir Stanislava 
Bilevičienė iš Anykščių bei 
Antanas Sudeikis iš Kavars-
ko, kaklo gaubtuvus - Petras 
Kontrimavičius iš Mačionių, 
Bronius Kviklys ir Virgaudas 
Miškinis iš Anykščių.

Kvietimai į baseiną „Ban-
genis“ dviem asmenims bus 
išdalyti anykštėnams Rimučiui 
Bagdonui, Bronislavai Pociū-
nienei, Romulei Venclovienei, 
Bronei Virbalienei ir Adelei 
Pilkienei, Julijai Bružienei iš 
Ažuožerių, Jonui Šimkui ir 

Genei Gailiūnienei iš Dabu-
žių, Veronikai Gutauskienei iš 
Aniūnų ir Reginai Žirgulevi-
čienei iš Akmenos kaimo. 

UAB „Boresa“ parduotu-
vės „Viskas žvejui“ (Vilniaus 
g. 20, Anykščiai) 20 eurų če-
kius gaus anykštėnai Vladas 
Maslinskas, Vaclovas Bekin-
tis, Valė Kazakevičienė, Al-
dona Sasnauskienė  ir Vilius 
Laurenčikas. 

15 eurų vertės siū-
lų parduotuvės „9 Gijos“ 
(A.Baranausko a. 14, Anykš-
čiai) čekiai atiteks  Stasei Gri-
gonei ir Beatai Augulienei iš 
Anykščių bei Laimutei Žviro-
nienei iš Svėdasų.

„Pharma Nord“ papildus 
gaus Regina Šiaučiūnienė iš 
Mitašiūnų, Ona Alvyrutė Če-
ponienė iš Vikonių, Aldona 
Skrebūnienė iš Leliūnų, Kle-
mensas Baldauskas iš  Spie-
čiūnų ir  Kazimieras Tumas iš 

Kirmėlių.
93-ejų metų Janinai Bekintie-

nei iš Narbučių atiteks specia-
lusis „Anykštos“ vyriausiosios 
redaktorės Gražinos Šmigels-
kienės prizas - pledas ir kava. 
Nuo pat Anykščių rajono lai-
kraščio atsiradimo pradžios jį 
skaitanti J.Bekintienė kiekvie-
nų metų sandūroje paskambina 
redaktorei. Pokalbyje tradi-
ciškai aptariamos „Anykštos“ 
nagrinėtos temos, o p. Janina 
pateikia savo pasiūlymus, apie 

ką vertėjų parašyti ateinančiais 
metais.  

Skaitytojai, laimėję prizus, 
turėtų ateiti į „Anykštos“ re-
dakciją darbo dienomis ir pa-
skambinti prie įėjimo į patal-
pas įrengtu skambučiu. 

Pagrindinio prizo laimėtoją, 
prieš vykstant į redakciją, pra-
šome paskambinti telefonu (8 
618) 25835, kad susitartume 
dėl prizo atsiėmimo laiko.  

-AnYkŠTA

Pagrindinį prenumeratos loterijos prizą - benzopjūklą „Hus-
qvarna 120 Markt II“, kurį įsteigė Gintauto Gotovskio firma 
(Šaltupio g. 19, Anykščiai)
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Advokatas: Kęstučio Tubio sekimas buvo neteisėtas

(Atkelta iš 1 psl.)

Pirmadienį teisme kaip liudi-
ninkai apklausti buvęs Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Audronius 
Gališanka ir buvęs Anykščių 
rajono ligoninės direktorius 
dr.Audrius Vasiliauskas.

Posėdis vyko mišriuoju 
būdu - bylą nagrinėjanti teisė-
ja Monika Benetė, teisiamasis 
K.Tubis, vienas jo gynėjų - 
G.Danėlius - posėdžiavo Molė-
tų teismo rūmuose, o advokatas 
A.Petrauskas bei susirgusią Pa-
nevėžio apygardos prokurorę 
Dalią Markauskienę pakeitęs 
jos kolega M.Jurkėnas - nuoto-
liniu būdu.  

Šaltupio g. 6A sklypas 
išnuomotas Rimvydui Kugiui

A. Gališanka ir dr. A. Vasi-
liauskas Molėtų teismo rūmuose 
apklausti K.Tubio šalies inicia-
tyva. A.Gališanka K.Tubio by-
loje liudijo jau antrą kartą.  

Buvusiam Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriui ir buvusiam UAB 
„Anykščių vandenys“ valdybos 
pirmininkui A.Gališankai stojus 
į teismo tribūną, buvo perklausy-
tas jo ir K.Tubio telefoninio po-
kalbio įrašas. Šiame įraše jiedu 
kalbėjosi apie UAB„Anykščių 
vandenys“ direktoriaus konkur-
są. K.Tubis A.Gališankos klau-
sė, kada bus direktoriaus kon-
kursas, o A.Gališanka atsakė: 
„Žinokit, gal nežadėkit, kad kitą 
savaitę bus“.

Advokatas G.Danėlius klau-
sė, ką A.Gališanka turėjo ome-
nyje, sakydamas šią frazę.   

„Spaudai nežadėt, nes papras-
tai žurnalistai klausia apie kon-
kursus į vadovaujančias parei-
gas“, - atsakė A.Gališanka. Jis 
aiškino, kad minėtame pokal-
byje nebuvo Arvido Pajuodžio 
temos, o jis net nežinojęs, kas 
dalyvauja UAB„Anykščių van-
denys“ direktoriaus konkurse. 

Kaltinamasis K. Tubis A. 
Gališankos klausė, ar pasta-
rasis domėjosi Šaltupio g.6A 
sklypu, kurį ketino išsinuomoti 

susidarytų įspūdis, jog kalti-
ninkas paveiks subjektą, dėl 
kurio veikimo ar neveikimo 
bus patenkinti kyšio davėjo in-
teresai“, - kalbėjo prokuroras 
M.Jurkėnas.      

Prokuroras baigiamojoje kal-
boje atskirai analizavo visus 
tris epizodus, pagal kuriuos 
K.Tubiui šioje byloje pateikti 
kaltinimai.  

„Kęstutis Tubis, dalyvaujant 
Rimvydui Kugiui, telefonu pa-
sakė Audronei Savickienei, kad 
„inicijuojam biški tada to skly-
po pajudinimą, pasižiūrim, tegul 
mums perduoda. Mes duosim 
tada ar gydymui, ar ten bus pre-
kybos... Ką mes turime šiam mo-
mentui dabar padaryti, pažiūrėk“. 
Taigi, K.Tubio parodymai, kad jis 
jokių nurodymų A.Savickienei 
nedavė, paneigiami  liudytojų pa-
rodymais bei minėtu garso įrašu. 
K.Tubis pasakė R. Kugiui - „da-
bar jau užsuksiu, dabar jie pradės 
procedūras“. Tokio pobūdžio by-
lose reikia vertinti ne tik pasaky-
tus žodžius, bet ir išsakytas mintis 
ir tai, ar jos buvo bandomos rea-
lizuoti. Liudytoja A.Savickienė 
nurodė, kad vykdydama K.Tubio 
užduotį pavedė savo pavaldi-
nei Alvitai Vitkienei išsiaiškinti 
su Nacionaline žemės tarnyba, 
A.Vitkienė užduotį įvykdė, pa-
rengė prašymą Registrų centrui. 
A.Savickienės parodymus patvir-
tina ir A.Vitkienės parodymai“, - 
teisme dėstė prokuroras.  

Pasak prokuroro, K.Tubis su-
kūrė visą savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojų mechanizmą, 
kad būtų išspręstas asmeninis 
R.Kugio klausimas dėl sklypo, 
esančio Anykščiuose, Šaltupio 
g.6A, nuomos. „Savivaldybės 
vadovas, besinaudodamas savo 
įgaliojimais ir savo įtaka  vals-
tybės tarnautojams, sprendžia 
konkretaus asmens asmeninį 
reikalą“,  - kalbėjo prokuroras 
M.Jurkėnas. Pasak jo, K.Tubis 
R.Kugiui žadėjo net būsimo 
pastato aukštingumą suderinti. 
„K.Tubis aiškina, kad viskas, ką 
jis darė, buvo skirta tik Anykščių 
krašto žmonių labui, bet iš tikrų-
jų buvo kitaip.  R.Kugys parodė, 
kad vieno susitikimo metu jis 
K.Tubio paklausė, kiek tai kai-
nuos ar kiek jis skolingas bus. 
K.Tubis užsiminė apie rinkiminį 
komitetą. Jis prašė, kad R.Kugys 
su žmona įstotų į minėtą komi-
tetą. R.Kugys to nenorėjo, tada 
K.Tubis paprašė R.Kugio, kad 
jis pervestų piniginę auką komi-
tetui. R.Kugys sutiko  paaukoti. 
R.Kugio parodymus patvirtina 
ir įrašai“, - sakė valstybinis kal-
tintojas.  Prokuroras pakartojo 
daug kartų teisme nuskambėjusią 
K.Tubio R.Kugiui sakytą frazę:

„Jeigu galėsi, paremsi mūsų 
rinkiminę kompaniją, kiek ga-
lėsi, nedaug, biški.“ 

Pasak prokuroro, akivaizdu, 
jog K.Tubis buvo suinteresuo-
tas, kad Kugiai prisidėtų prie 
rinkimų, o R.Kugys suprato, 
kad jis privalo paaukoti komi-
tetui, nes, jei nepaaukos, tai 
K.Tubis jam nepadės išsinuo-
moti žemės sklypo. 

„R.Kugio parodymai buvo 
aiškūs ir nuoseklūs viso proceso 
metu - K.Tubis buvo tiesiogiai 
suinteresuotas, kad R.Kugys 
paremtų komitetą pinigine 
auka. Kugiams buvo aišku, kad 
norint išsinuomoti sklypą rei-
kia K.Tubio komitetui pervesti 
1000 eurų. R.Kugys liudijo, kad 
K.Tubis paprašė pinigus perves-
ti per trečiuosius asmenis, kad 
Kugių nebūtų aukotojų sąraše. 
Logiška, kodėl R.Kugio auka 
paslėpta, pervedant ją per tre-
čiuosius asmenis - tam, kad būtų 
pridengtas K.Tubio neteisėtas 
veikimas, kad nebūtų matomas 
akivaizdus ryšys tarp K.Tubio ir 
šio verslininko“, - teismui kalbė-
jo Panevėžio apygardos proku-
ratūros prokuroras M.Jurkėnas. 

Prokuroras ilgai aiškino, kaip 
„vaikščiojo“ R.Kugio atstovų 
aukos. Priminsime, jog vienos 
aukotojos (Daivos Gudavi-
čienės) auka komitetui buvo 
atmesta dėl nepakankamų jos 
pajamų, o kai antroji aukotoja 
Aušra Pakarklė pervedė komi-
tetui 1000 eurų,  STT pareigū-
nai sulaikė K.Tubį.  

Prokuroras tvirtino, kad inici-
atyva gauti kyšį kilo iš K.Tubio, 
o ne iš R.Kugio. Jis priminė, 
kad viename iš garso įrašų 
K.Tubio visuomeninio komite-
to vadovas A.Gervinskas skun-
dėsi, kad komitetas „sėdi bete“, 
o K.Tubis jį ramino, jog tuoj 
pinigų perves „Teradenta“ ir 
„malkinė“, omenyje turėdamas 
Dariaus Lackaus įmonę „VLI 
Timber“. „K.Tubis pareikala-
vo kyšio ir prekiavo poveikiu 
todėl, kad norėjo laimėti rinki-
mus“, - sakė prokuroras. 

Susireikšminimas gali 
būti baudžiamas

Analizuodamas „VLI Timber“ 
epizodą, prokuroras M.Jurkėnas 
nurodė, jog iš K.Tubio po-
kalbių su šios įmonės vadovu 
D.Lackumi konteksto matyti, 
kad K.Tubis sudaro D.Lackui 
įspūdį, kad savivaldybės žinio-
je bus keliai. Pasak prokuroro, 
K.Tubis D.Lackui stengiasi 
sudaryti įspūdį, kad ir valstybi-
nėse institucijose jis turi svorį. 
„Liudytojas D.Lackus parodė, 
kad meras K.Tubis turi ryšių ir 
gali į Anykščius pritraukti dau-
giau pinigų iš Vilniaus. Tada 
Anykščių įmonės gali įsisavinti 
daugiau pinigų“, - kalbėjo pro-
kuroras.  

(Nukelta į 7 psl.)

Bendrovės „VLI Timber“ va-
dovas Darius Lackus, liudi-
jęs ankstesniuose posėdžiuo-
se, tvirtino, kad pokalbiuose 
su K.Tubiu neįžvelgė nusi-
kalstamos veikos požymių

Pirmadienį Utenos apylin-
kės teismo Molėtų rūmuose 
liudijęs buvęs Anykščių ra-
jono ligoninės direktorius 
dr.Audrius Vasiliauskas teis-
mui skundėsi, kad prie da-
bartinės rajono valdžios jam 
buvo labai sunku dirbti.     

Buvusio K.Tubio bendražy-
gio Arvido Pajuodžio noras 
gauti valdišką darbą sufor-
mavo visą K.Tubio baudžia-
mosios bylos epizodą.

verslininkas Rimvydas Kugys. 
Buvęs savivaldybės  adminis-
tracijos vadovas tikino, kad, kai 
buvo valdžioje, sklypu nesido-
mėjo, o dabar žino, jog sklypas 
išnuomotas. „Girdėjau, kad 
tas pats asmuo išsinuomojo. O 
kokiom sąlygom...“ - sakė liu-
dininkas. „Kaip suprast - tas 
pats asmuo?“ - klausė teisėja 
M.Benetė. „Tas, apie kurį spau-
da rašė“, - pavardės minėti ne-
norėjo A.Gališanka ir tik po pa-
pildomo teisėjos perklausimo 
jis įvardijo R.Kugio pavardę. 

K.Tubis, kaip ir A.Gališanka, 
laikėsi pozicijos, jog frazė - 
„žinokit, gal nežadėkit, kad 
kitą savaitę bus“ - buvo skirta 
pasiruošimui pokalbiams su 
žurnalistais. „Anykščių vande-
nų“ vadovu tapo Alvydas Ger-
vinskas, bet aš net nežinojau, 
kas buvo kandidatai. Dvi kratas 
jo namuose ir vieną darbe pa-
darė prieš konkursą. Tai buvo 
spaudimas, kad žmogus bijo-
tų dalyvauti“,  - teisme kalbė-
jo K.Tubis. Priminsime, jog 
A.Gervinskas, prieš tapdamas 
nuolatiniu UAB „Anykščių 
vandenys“ direktoriumi, buvo 
laikinasis šios įmonės vadovas. 
Jis vadovavo ir K.Tubio visuo-
meniniam rinkimų komitetui. 

Pas merą važiavo dėl 
tualetinio popieriaus

Buvęs Anykščių rajono ligo-
ninės direktorius dr. A. Vasi-
liauskas teisme pasakojo apie 
vieną iš savo susitikimų su 
K.Tubiu. Jis dėstė, jog su tuo-
metiniu meru jis aiškinosi dėl 
netvarkos ligoninėje.

„Ar tualete ten popieriaus 
nebuvo“, - problemos esmę 
atskleidė dr. A. Vasiliauskas. 
Pasak jo, į merą kreipėsi „kaž-
koks pacientas“ (sprendžiant 
pagal ankstesniuose teismo 
posėdžiuose duotus šalių pa-
rodymus, į K.Tubį kreipėsi 
R.Kugys, skųsdamasis ligoni-
nės, į kurią pateko jo tėvas, dar-
bu - aut.past.). 

„Visi apie problemas sakydavo 
ne man tiesiogiai, o kreipdavosi 

į merą. Kai po rinkimų atsirado 
naujas meras konservatorius, - ne-
begalėjau dirbti.  Kiekvieną žings-
nį stebėjo, strategiją peržiūrėjo gal 
keturis kartus. Ateini į tarybą, per 
komitetus patvirtina, per posėdį 
atmeta. Ten mano atžvilgiu iš sa-
vivaldybės buvo toks rusiškas žo-
dis „bezpriedielas“. Nebuvo jokio 
konstruktyvaus darbo“, - teismui 
guodėsi buvęs Anykščių rajono 
ligoninės vadovas.  

„Nusiskundė kažkas dėl tuale-
tinio popieriaus, ir jūs pas merą 
važiuojate.Tai buvo normali prak-
tika?“- liudininko klausė teisė-
ja.  Dr. A.Vasiliaukas atsakė, jog 
jam buvo smalsu sužinoti, „kurią 
grandį reikia painspektuoti“. 

„Buvau tik pradėjęs dirbti, 
buvo nusistovėjusi ydinga tvarka 
prie ankstesnio vyr gydytojo/.../ 

Buvusio vadovo buvo ne-
sutvarkyta, ir mane užspeitė į 
kampą“,  -  teismui aiškinosi dr. 
A.Vasiliauskas, tarytum pamir-
šęs, kad jis į teismą pakviestas 
liudininku, o ne kaltinamuoju.  

Ir „biški“ gauti paramos -
nusikalstama

Po liudininkų parodymų 
baigiamąją kalbą beveik dvi 
valandas skaitė prokuroras 
M.Jurkėnas: „Kęstutis Tubis 
yra kaltinamas trijų nusikalsta-
mų veikų padarymu - prekyba 
poveikiu“, - teismui kalbėjo 
prokuroras. Jis aiškino, kad 
K.Tubis užsiėmė „korupciniu 
tarpininkavimu, kai asmuo už 
kyšį įsipareigoja panaudoti  tu-
rimą įtaką ir paveikti atitinkamą 
instituciją per konkrečius as-
menis, kad šie priimtų papirkė-
jui rūpimus sprendimus, atliktų 
pageidaujamus veiksmus, arba 
atvirkščiai - nepriimtų nepagei-
daujamų sprendimų.“

Pasak prokuroro, tokio nusi-
kaltimo pagrindas gali būti grin-
džiamas ne tik kyšio ėmimu, bet 
ir pažadu. „Kai kaltininkas pa-
žada paveikti atitinkamą institu-
ciją, jau yra nusikalstama veika. 

Svarbu, kad kyšio davėjui 
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Advokatas: Kęstučio Tubio sekimas buvo neteisėtas

(Atkelta iš 6 psl.)

Jis analizavo K.Tubio pokalbius 
su savivaldybės administracijos 
darbuotojais, kalbėjo apie užduo-
tis jiems kuo greičiau pasirūpinti 
į „VLI Timber“ teritoriją vedan-
čiu keliu. Prokuroras dėstė, kad 
K.Tubis D.Lackui intensyviai gy-
rėsi savo ryšiais šalies valdžioje. 

M.Jurkėnas citavo K.Tubio 
žodžius, pasakytus D.Lackui: 
„Jūs tokia patraukli, besivys-
tanti įmonė ir tų darbuotojų 
yra. Kovo 3 dieną bus rin-
kimai, ar nenorėtumėt pada-
lyvauti kartu su mumis? Ar 
nenorėtumėt bendradarbiavi-
mo?“ D.Lackus K.Tubiui at-
sakė, kad į politiką eiti nenori, 
„bet kažkokiais būdais galėtų 
prisidėti“. Prokuroras nurodė, 
kad toliau pokalbio dalyviai 
aiškinosi, koks finansinės pa-
ramos politinėms jėgoms me-
chanizmas. „D.Lackus klausė, 
ar įmonė gali remti. K.Tubis 
atsakė, kad negali. O apie pa-
ramą D.Lackus K.Tubiui sakė: 
„Nu tai manau, kad jo“, - nuro-
dė M.Jurkėnas. 

„D.Lackui pažadėjus paramą, 
pokalbis sukasi apie tai, kas ak-
tualu D.Lackui. /.../D.Lackus 
parodė, kad jis nenorėjo prisi-
dėti prie visuomeninio komi-
teto finansiškai, tačiau suprato, 
jog, jeigu atsisakys, jam  bus 
sunkiau gauti valstybės paramą 
keliui tvarkyti arba iš viso  to  
negalės daryti. Pasakius „ne“, 
nutrūktų ryšys su K.Tubiu. 

Jeigu finansiškai parems ko-
mitetą, didesnė tikimybė, kad 
K.Tubis padės sutvarkyti keliuką. 
Jis jautėsi, lyg būtų provokuoja-
mas duoti paramą K.Tubio rin-
kiminiam komitetui. Tiesioginio 
reikalavimo nebuvo. Merui sakyti 
„ne“  nepatogu - juk meras. Toks 
statusas“, - teisme sakė prokuro-
ras. Pasak valstybinio kaltintojo, 
K.Tubis, kalbėdamas su versli-
ninkais, naudojo tą pačią schemą: 

įkalbinėdamas verslininkus  daly-
vauti jo rinkiminiame komitete, 
jiems žadėdavo, pasinaudodamas 
savo pareigomis, paveikti savival-
dybės tarnautojus, kad šie atsto-
vautų verslininkų interesams. 

„Verslininkams atsisakius 
dalyvauti komiteto veikloje, 
K.Tubis  reikalaudavo bei pro-
vokuodavo suteikti finansinę 
paramą  rinkimų komitetui,  
žadėdamas daryti poveikį sa-
vivaldybės tarnautojams, kad 
jie atliktų veiksmus verslininkų 
interesams“, - teismui aiškino 
prokuroras.  

Apgavystė nusikaltimo 
sudėties nepanaikina...

Analizuodamas trečiąjį, va-
dinamąjį Arvido Pajuodžio epi-
zodą,  prokuroras nurodė, jog 
„K.Tubis sutarė su A.Pajuodžiu, 
kad šis nesitrauks iš valdan-
čiosios koalicijos ir balsavime 
parems sprendimą dėl audito 
Anykščių ligoninėje atlikimo. 
O mainais A.Pajuodžiui buvo 
pažadėta vyr. inžinieriaus darbo 
vieta „Anykščių vandenyse“.

Prokuroras M.Jurkėnas teis-
me citavo K.Tubio darbo ka-
binete vykusį pokalbį tarp jo ir 
A.Pajuodžio. 

 „Ką dabar darome? Nes aš 
pats pasakiau, kad skelbtų kon-
kursą iki Naujų. Ar tu ramiau 
galėsi pabūti, ar kategoriškai 
dabar taip galvosi? Bijau, kad 
nesukaltų visai. Pažiūrėk, kaip 
jie puola visi. Nes jaučiu tavyje 
vis tiek draugiškumą. Ar pa-
tempsi?“ - A.Pajuodžio klausė 
K.Tubis. A.Pajuodis K.Tubiui 
atsakė, kad jo draugiškumas 
turi ribas, o K.Tubis tada pa-
žadėjo: „Žiūrėk, žiūrėk, žodis 
- gipsas. Trečią (2019 m.kovo 
3-iąją - aut.past.)  rinkimai, ke-
tvirtą - paskirtas.“ 

Prokuroras, cituodamas teis-
me jau klausytą įrašą, priminė 
A.Pajuodžio frazę: „Jeigu aš 

negaunu atlyginimo, tai ko man 
eit darban. Aš geriau ant pečiaus 
sėdėsiu.“ Vėliau prie K.Tubio 
ir A.Pajuodžio prisijungė tuo-
metinis UAB„Anykščių vande-
nys“ vadovas ir K.Tubio visuo-
meninio komiteto pirmininkas 
A.Gervinskas, kuris žadėjo 
įdarbinti „Anykščių vandenyse“ 
A.Pajuodį tada, kai bus pakeista 
bendrovės struktūra. Pokalbiui 
pakrypus link rajono tarybos bal-
savimo dėl audito Anykščių rajo-
no ligoninėje atlikimo, K.Tubis 
sako: „Atstovaukit rimtai“. 

„Iš dokumentų matyti, kad 
auditas atliktas vykdant rajono 
tarybos sprendimą. Taigi, kaip 
matyti, K.Tubio nurodymas 
„atstovauti rimtai“ buvo įvyk-
dytas: taryba  balsų dauguma 
nusprendė atlikti ligoninės 
auditą. A.Pajuodis balsavo už 
audito atlikimą./.../A.Pajuodis 
liudijo, kad K.Tubis jam paža-
dėjo darbą mainais už tai, kad 
palaikys koaliciją ir jos spren-
dimus, taip pat ir ligoninės au-
dito išvadą. A.Pajuodis iš koa-
licijos nusprendė trauktis, nes 
negauna darbo. K.Tubis jam 
ėmė siūlyti darbą“, - teisme 
kalbėjo prokuroras M.Jurkėnas.  
Jis citavo ir K.Tubio pokalbį 
su A.Gervinsku apie tai, kad 
A.Pajuodis K.Tubio visuo-
meninio komiteto kandidatų į 
Anykščių rajono tarybą sąra-
še įrašytas tik 30-uoju. „Ar jis 
nekels?“ - turėdamas omenyje, 
ar nekels bangų, riaušių ir pan., 
klausė A.Gervinskas.  „Ko gi 
jis kels. Darbą juk tarėmės“, -  
A.Gervinską ramino K.Tubis.

„A.Gervinskas parodė, kad 
meras negulė kryžiumi, kad 
A.Pajuodis liktų koalicijoje, ta-
čiau dirbti yra lengviau, kai pla-
tesnė koalicija. Kad A.Pajuodis 
pasiliktų koalicijoje, K.Tubis 
jam pažadėjo darbą „Anykščių 
vandenyse“. Pažymėtina tai, kad 
A.Pajuodis ištesėjo duotą paža-
dą K.Tubiui - neišėjo iš koalici-

jos ir balsavo taip, kaip norėjo 
Tubis.  „Anykščių vandenims“ 
vadovavęs A.Gervinskas vado-
vavo ir K.Tubio rinkimų komi-
tetui, todėl buvo suinteresuotas 
K.Tubio pergale rinkimuose. 
A.Gervinskui labai svarbi buvo 
K.Tubio nuomonė, nors jis pats 
ir nenorėjo priimti A.Pajuodžio į 
darbą“, - tvirtino prokuroras.  

Pasak prokuroro M.Jurkėno, 
A.Pajuodis suprato, jog buvo 
apgautas, kad  K.Tubis savo 
pažado neįvykdė. Tačiau proku-
roras aiškino, kad  prekybos po-
veikiu sudėtis nedingsta ir tais 
atvejais, kai tarpininkas adre-
satą apgauna. „Iš visų faktinių 
duomenų matyti, kad K.Tubio 
susitarimas su A.Pajuodžiu, A. 
Pajuodžio pažadas, kad jis nesi-
trauks iš valdančiosios koalici-
jos  ir, būdamas koalicijoje, taip 
pat ir K.Tubio komiteto sąraše,  
kaip kandidatas į rajono tarybą  
padės siekti K. Tubio komite-
tui rinkiminių tikslų, balsuos 
už neplaninio audito ligoninėje 
atlikimą, o tai yra nemateria-
lios formos kyšis K.Tubiui už 
pageidaujamą veikimą. Už tai, 
kad jis,  pasinaudodamas savo 
tarnybine padėtimi, paveiktų 
A.Gervinską priimti A.Pajuodį 
UAB„Anykščių vandenys“ inži-
nieriumi aprūpinimui, -  tai yra 
teisėtai veiktų, vykdydamas įga-
liojimus. Akivaizdu, kad meras 
K.Tubis buvo ligoninės vadovo 
Dalio Vaigino politinis kon-
kurentas, nes jie abu dalyvavo 
Anykščių rajono mero rinkimuo-
se. Jų tarpusavio santykiai nebu-
vo geri. K.Tubis inicijavo audito 
ligoninėje atlikimą būdamas 
suinteresuotas, kad D.Vaiginas 
būtų atleistas iš pareigų. Liu-
dytojas D.Vaiginas parodė, kad 
neplaninis auditas buvo atliktas 
todėl, kad jį paveiktų trauktis iš 
ligoninės vadovo pareigų Taigi, 
K.Tubiui buvo labai svarbu, kad 
taryba nubalsuotų už neplaninio 
audito ligoninėje atlikimą“,  - 
teisme nurodė prokuroras. 

Bausti! Negalima pasigailėti!

Baigęs visų trijų epizodų 
analizę, Panevėžio apygar-
dos prokuratūros prokuroras 
M.Jurkėnas paskelbė suformu-
luotą kaltinimą: „Pasinaudojant 
savo pažintimis, kita tikėtina 
įtaka valstybės tarnautojams, 
savo ir visuomeninio komite-
to naudai  K.Tubis  reikalavo 
iš R.Kugio duoti kyšį, susitarė 
jį užmaskuoti per kitus asme-
nis ir priėmė iš R.Kugio 1000  
eurų kyšį. Provokavo D.Lackų 
duoti kyšį - nenustatyto dy-
džio,  didesnės negu 1 MGL 
vertės, tačiau neviršijantį 10 
proc. metinių D.Lackaus pa-
jamų. Susitarė su A.Pajuodžiu 
iš jo priimti nematerialios for-

Viename iš pirmųjų K.Tubio baudžiamosios bylos teismo posėdžių liudijo (iš kairės) Audronius Ga-
lišanka, Donaldas vaičiūnas, Artūras Juozas Lakačauskas, Dalis Vaiginas ir Alvydas Gervinskas. 
Praėjusį pirmadienį buvęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka į 
teismą liudyti buvo pakviestas dar kartą.

mos neturintį ekonominės ver-
tės kyšį už palankų  K.Tubiui 
balsavimą per tarybos posėdį, 
paveikti valstybės tarnautojus, 
kad šie teisėtai veiktų vykdy-
dami įgaliojimus. Kaltinamojo 
parodymai yra nenuoseklūs, 
prieštaringi, prieštaraujantys ne 
tik tiesai,  bet  baudžiamosios 
bylos duomenims. Kiekvieną 
kartą kaltinamasis pateikia vis 
kitą įvykių  ir faktinių duomenų 
interpretaciją, besistengdamas 
parodymus priderinti prie gau-
tų duomenų. O kai tai padaryti 
nepavyksta, juos interpretuoja 
savaip. Jo parodymai vertintini 
kaip gynybinė versija, sieki-
mas išvengti atsakomybės. Jie 
atmestini, kaip neatitinkantys 
objektyvios tikrovės.“      

Pasak prokuroro, atlikdamas 
jam inkriminuojamas nusikalsta-
mas veikas, K.Tubis buvo Anykš-
čių rajono meras, o merams, ku-
rie užimdami pareigas prisiekia, 
taikomi aukštesni skaidrumo 
reikalavimai nei paprastiems pi-
liečiams. Prokuroras nurodė, kad 
nei lengvinančių, nei sunkinančių 
aplinkybių nenustatyta, ir teismui 
pasiūlė  K.Tubį bausti pinigine 
bauda. Pagal pirmąjį, vadinamą-
jį R.Kugio epizodą prokuroras 
paprašė teismo skirti K.Tubiui 
37 tūkst. 500 eurų baudą, o an-
trasis („VLI Timber“ epizodas) ir 
trečiasis (A.Pajuodžio epizodas) 
įvertinti 35 tūkst. eurų baudo-
mis.  Iš dalies subendrinus baus-
mę, prokuroras pasiūlė K.Tubiui 
skirti 60 tūkst. eurų baudą, iš šios 
sumos išminusuojant 100 eurų, 
taigi, galutinė siūloma bauda 
- 59 tūkst. 900 eurų.  100 eurų 
įvertinta para, kai K.Tubis buvo 
sulaikytas. Taip pat prokuroras 
pasiūlė iš K.Tubio konfiskuoti 
1000 eurų bei atimti K.Tubiui 
teisę dirbti valstybės tarnyboje 
7-eriems metams.  

Bausti negalima! Pasigailėti!

K.Tubio gynėjas, advokatas 
G.Danėlius teisme pareiškė, kad 
prokuroro perskaitytas kaltina-
masis aktas neatitinka reikalavi-
mų, nes „Nei viename iš epizodų 
nenurodomas kaltinamos veikos 
laikas, akte nusikalstamos veikos 
siejamos su tam tikrais skambu-
čiais ir susitikimais. Materialaus 
pasaulio įvykiai turėjo vykti tam 
tikru laiku, tačiau kaltinamajame 
akte laikas nėra nurodomas.“ 

G.Danėlius dėstė, kad krimi-
nalinės žvalgybos veiksmai, ku-
rie atlikti K.Tubio atžvilgiu, buvę 
neteisėti. Advokatas citavo Šiau-
lių apygardos teismo 2018 metų 
rugpjūčio 7 dienos nutartį, kuria 
leista atlikti kriminalinės žvalgy-
bos veiksmus K.Tubio atžvilgiu, 
įtariant jį neskaidriais viešaisiais 
pirkimais. 

 (Nukelta į 14 psl.)
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Planuoja pirmąjį Kalėdų paradą sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šių metų šventėms Troškūnai pasipuošė ypatingai: Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų teatro studijos MES jaunimo 
grupė, vadovaujama renginių organizatorės Jolantos Pup-
kienės, miestelyje įrengė Kalėdų troškimų miestą. Planavę 
šventę pasidaryti sau, troškūniečiai sulaukė išskirtinio dė-
mesio: dauguma sumanymą giria, kai kurie jo nesupranta. 

O neseniai į Troškūnus atvažiavę LNK televizijos žurna-
listai žiūrovams pateikė ir dar negirdėtą komentarą – esą 
gyventojams labai nepatinka šalia kelio stovintys sovietiniai 
automobiliai...

Sulaukia daug lankytojų

J. Pupkienė drauge su jaunimu 
kalėdinį miestą pradėjo ruošti dar 
likus pusmečiui iki švenčių. Mo-
teris teigė, kad pirminis sumany-
mas buvo pasidaryti šventę sau: 
„Mes tikrai negalvojome, kad 
miestelis veiks visą mėnesį, mes 
galvojome apie tą dieną, kada 
atidarysime tą miestelį. Apskritai 
net nebuvo tokios minties, kad 
jis sukels tiek diskusijų visoje 
Lietuvoje! – kalbėjo idėjos au-
torė.  „Mes nieko nesiekėme, 
nenorėjome  kažkam pasirodyti, 
bet kartais, kaip matote, iš nieko 
kyla diskusijos. Panašiai su dai-
lininkais būna – kažkas piešia 
paveikslą, išpila dažų, tuomet su-
sinervinęs įmina koją, o žiūrovai 
kalba, kad tai meilės nukankinto 
dailininko paveikslas (juokiasi). 
Mes patys sau norėjome sukurti 
miesteliuką ir galvojome tik apie 
tą dieną, kuomet bus atidarymas. 
Atsidarysime, visi bendrai gersi-
me arbatą, pabendrausime“. 

Tačiau išėjo kiek kitaip – mies-
telis sulaukė ne tik daugybės pro 
šalį važiuojančių, bet ir žurna-
listų dėmesio. J. Pupkienė teigė, 
kad nuo tada, kai buvo įrengtas 
Kalėdų miestas, Troškūnai su-
laukė daug lankytojų: „Tikrai 
pastebiu, kad žmonės miestelyje 

lankosi, ypač lankytojų gausu 
yra vakare, nes dieną to efekto 
nelabai matyti. Visada, kada tik 
būnu Troškūnuose ar einu į dar-
bą, matau daug žmonių. Lankosi 
vaikai, atvykę Siauruku, tačiau 
daugiausia – kraštiečiai“. 

Atvyksta ir iš kitų miestų

Pagal nuotraukas iš socialinių 
tinklų, J. Pupkienė sakė matanti, 
kad daugiausia žmonių Kalėdi-
niame Troškūnų mieste lankė-
si per pačias Šv. Kalėdas. „Bet 
mūsų tikslas nebuvo toks, kad pri-
trauktume kuo daugiau lankytojų, 
miestelį, kaip minėjau, darėme 
sau, kad mums būtų gražu. Nieko 
labai ypatingo ten nėra, mes juk 
negalime lygintis su didžiaisiais 
Lietuvos miestais. Bet matau, kad 
labai daug žmonių nepravažiuoja 
pro šalį, – džiaugėsi organizatorė 
ir pridūrė, - tai supratau, kad vyks-
ta žmonės ir specialiai į Troškūnus 
pažiūrėti mūsų kalėdinio mieste-
lio. Man kiek keista, galvoju, aš 
pati nevažiuočiau į kokį Pasvalio 
rajoną pasižiūrėti, kaip papuošta. 
Bet matau, „Facebook’e“ mūsų 
miestelio nuotraukomis pasidaliję 
žmonės iš Pasvalio, iš Rokiškio. 
Ypač daug žmonių atvažiuoja, ku-
rie mėgsta mūsų kuriamą kultūrą, 
kurie lankosi renginiuose, koncer-

tuose, kuriems geras emocijas ke-
lia lankymasis Troškūnuose. Tai 
labai džiugu. Svarbiausia, kad  šį 
darbą atlikus nėra gėda. Manom, 
kad rezultatas neblogas“. 

Užkliuvo sovietiniai 
automobiliai

Tačiau rezultatu patenkinti, at-
rodo, ne visi. Visai neseniai LNK 
„Žinių“ reportaže buvo išpeiktas 
sovietinių automobilių „parkas“ 
vidury miestelio. Paklausta, ar 
žurnalistai atvyko dėl nepatenkin-
tų miestelio gyventojų skundų, J. 
Pupkienė sakė, kad nėra girdėjusi 
nieko panašaus į jokį skundą bū-
tent dėl mašinų. 

„Jokių skundų nebuvo. Tiesiog 
kiekvienas pagal savo suvokimą 
suprato… Man televizijos atsto-
vai paskambino likus porai dienų 
iki reportažo ir pasakė, kad pra-
važiavo miestelį, matė dekoraci-
jas, norėtų atvažiuoti pafilmuoti. 
Kuomet atvažiavo daryti repor-
tažo, susitiko miestelio žmones. 
Vienas iš jų buvo tas žymusis 
anykštėnas, kuriam visuomet vis-
kas yra tik blogai. Ir jie per savo 
suvokimą pateikė… Tas kalbėjęs 
žmogus visą gyvenimą sovietų 
laikais dirbo vadovaujamą darbą, 
tai jam apskritai viskas yra blogai 
Anykščiuose. Tai yra tų žmonių 
nuomonė, kuriems visada yra vis-
kas blogai. Poros  žmonių pasa-
kymas, kad visi Troškūnai nieko 
nesupranta, nėra rodiklis, nes du 
žmonės nėra visas miestelis“, – 
televizijos ekranuose pasirodžiusį 
reportažą komentavo J. Pupkienė.

Idėjos autorė teigė tokius ko-
mentarus priimanti kaip nuotykį. 
„Tikrai dėl to neišgyvenu, nors 
žmonės man ir skambino, ir rašė, 
ramino. Jei į kiekvieną komentarą 
kreiptume dėmesį, nieko ir ne-
dirbtume. Bet kokia reklama yra 
reklama – kas dar nežinojo apie 
Troškūnus, dabar jau žino“, – sakė 
J. Pupkienė ir pridūrė, kad idėja 
gimė ekspromtu, o šitaip įdomiai 

viskas išsirutuliojo. 
„Tai yra kūryba. Visas mano 

gyvenimas eina su vaikais ir jau-
nimu, aš jiems leidžiu reikštis, o 
mažieji net nežino, kas tas sovie-
tmetis, ir jiems tai visiškai neį-
domu,  tie automobiliai vaikams 
kaip iš pasakos. Žmonėms, ku-
riuos kažkas puola, kuriems nege-
ra miegoti, nes Troškūnų centre – 
sovietai, siūlyčiau pasigydyti savo 
sielą ir eiti į Naujuosius metus su 
šypsena ir gerumu į žmones“, – 
nepatenkintais kraštiečiais stebė-
josi renginių organizatorė. 

Sovietinės mašinos galėjo 
būti ir visai ne sovietinės

Kaip kilo idėja atsigabenti 
tuos sovietinius automobilius? 
Ką jie reiškia,  kodėl jie būtent 
pagaminti Sovietų Sąjungoje?

„Tiesiog atsivarėme tas ma-
šinas, negalvodami apie jokius 
sovietinius laikus. Juk nemetame 
lauk visko, kas likę namuose – 
baldų, indų, adatų ar dar kažko, 
nes jie – iš sovietinių laikų. O 
idėja atvaryti senus automobilius 
kilo jaunimui. Kai pradėjome 
daryti Kalėdinį miestą, galvojo-
me, kas gi gatvei tinka, kas būna 
gatvėje? Ir vaikų idėja buvo - juk 
gatvėje būna automobiliai! Mes į 
juos nežiūrime nei į kaip sovieti-
nius, nei  kaip į „amerikoniškus“, 
nei dar kažkokius automobilius. 
Tai yra seni automobiliai. Maši-
nos. Tuomet per „Facebook’ą“ 
kreipėmės į kraštiečius, gal kas 
turi seną automobilį paskolinti 
– bet kokį, rusišką ar nerusišką. 
Ir tuomet vienas kraštietis mums 
tuos automobilius padovanojo su 
sąlyga, kad mes juos po to paša-
linsime“, – apie kriminalu tapusį  
„sovietinių automobilių miestelį“ 
kalbėjo ponia Jolanta. 

J. Pupkienė „Anykštos“ skai-
tytojams taip pat atskleidė, kad 
senos mašinos iš Troškūnų grei-
čiausiai nedings. Atvirkščiai – 
jų greičiausiai bus tik daugiau. 

Sovietiniai automobiliai, papuošę Troškūnų mies-
telio centrą, patiko ne visiems – LNK „Žinių“ ro-
dytame reportaže jais piktinosi pora vietinių. 

Kalėdinis Troškūnų miestas buvo kurtas pir-
miausia sau: Jolantos Pupkienės teigimu, nie-
kas nesitikėjo sulaukti šitokio dėmesio.

Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriaus renginių organiza-
torė, režisierė Jolanta Pupkienė džiaugėsi pavykusia idėja sukurti 
Kalėdų troškimų miestą Troškūnų miestelyje, o į piktus komentarus 
teigė nekreipianti dėmesio.

„Mes jau prieš porą metų esam 
parašę projektą jaunimo muzikos 
festivaliui „Muzika veža“ ir mūsų 
pirminė idėja buvo sustatyti 20, 30 
ar 40 automobilių įvairiose Troš-
kūnų vietose. Jie būtų interakty-
vūs, į juos žmogus galėtų atsisės-
ti, iš jų stebėti koncertą, klausyti 
muzikos. Pirminė idėja – kad tai 
būtų automobiliai, kad sietųsi su 
pavadinimu „Muzika veža“. Tai 
vaikai ir dabar sakė, kad gal šiuos 
automobilius pasiliekam – bus 
aliuzija į festivalį. Jei festivalis  
bus finansuotas, tikrai „žiauriai“ 
gerai vasarą atšvęsim!“ – kalbėjo 
renginių organizatorė. 

Bus paradas

J. Pupkienė išdavė paslaptį, 
kad kitais metais Kalėdų miestelį 
planuoja plėsti bei sukurti pirmą-
jį Lietuvoje Kalėdų paradą. „Gal 
kažkas sakys, kad tai – „ameriko-
niška“ tradicija, tačiau aš galvoju 
apie vaikus. Planuoju „pajungti“ 
visas įstaigas ir organizacijas bei 
padaryti didžiulį valandos laiko 
paradą vidine ir išorine gatve. 
Apsirengti pasakų personažais, 
ant automobilių daryti pakylas, 
kareivių būrį, kiškių būrį… Tu-
rim tokią idėją, tik, žinoma, ne-
aišku, kaip bus. Bet planuojame 
visada, negalim sustoti vietoje. 
Mūsų bendruomenė labai maža, 
todėl mums svarbu įtraukti žmo-
nes, kad patys gamintų kostiu-
mus. Idėjų nestingame, jei jų 
stigs, tada telieka mirti, o dar ne-
galime! Reikia palaikyti dvasią, 
negalime užmigti, turime dirbti 
dėl kitų. Mes, kultūros darbuo-
tojai, negalime galvoti tik apie 
save. Mūsų darbas yra „užvesti“ 
jaunąją kartą, įtraukti ją. Jei jų 
nesudominsime, būsime nebe-
reikalingi“, – kalbėjo Anykščių 
kultūros centro Troškūnų sky-
riaus renginių organizatorė J. 
Pupkienė.

Kalėdinis Troškūnų miestelis 
veikė iki Trijų Karalių. 
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Būsimoji olimpietė treniravosi ant Kalitos
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos trečios klasės gimnazistė Gabija Šinkūnaitė ruošiasi žiemos 

olimpinėms žaidynėms  kurios vyks vasario pradžioje Pekine. Tarpušvenčiu iš Italijos trum-
pam sugrįžusi į gimtinę, kalnų slidėmis ji leidosi  ir nuo Kalitos kalno. Tačiau sausio antrąją vėl 
išvyko į Pazza de Fossa  kalnų slidinėjimo centrą Italijoje, ten bendroje latvių ir lietuvių kalnų 
slidinėjimo komandoje „Baltik Ski Team“ ją olimpiadai ruošia latvis treneris Dinars Doršs. 

Pasak Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos prezidento Remigijaus Arlausko, Lietu-
vai olimpinėse žaidynėse slalomo rungtyje atstovaus G. Šinkūnaitė ir Andrej Drukarov.

Ant slidžių – nuo šešerių

Olimpietės tėvai Jolita ir 
Marius Šinkūnai yra aistringi 
kalnų slidinėjimo entuziastai. 
Dukras Gabrielę ir Gabiją sli-
dinėti jie pratino nuo mažens. 
Gabrielei, dabar ketvirto kurso 
edukologijos mokslų studen-
tei, labiau patiko snieglentė, 
ji jau meistriškumo moko ir 
jaunuosius snieglentininkus. 
O  šešerių ant Kalitos kalno 
čiuožti išmokusi Gabija ne-
trukus pradėjo dalyvauti ben-
draamžių varžybose ir skinti 
pirmąsias pergales. „Galutinai 

kalnų slidžių liga „susirgo“  
po kelionės paslidinėti Italijos 
kalnuose, - pastebėjo sporti-
ninkės mama J. Šinkūnienė. 
– Tėtis Latvijoje įgijo kalnų 
slidžių trenerio kvalifikaciją, 
baigė mokslus Lietuvos edu-
kologijos  universitete ir tapo 
jos pirmuoju treneriu“. 2014 
metais kalnų slidinėjimo entu-
ziastų Šinkūnų šeima, sulauku-
si  didelio palaikymo ir paska-
tinimo  iš tuomečio pramogų ir 
sporto komplekso „Kalita“ va-
dovo Liudviko Avietės, įkūrė 
pirmąjį Anykščiuose kalnų sli-
dinėjimo klubą  „Kalitos kal-

Gabija Šinkūnaitė dalyvaus Pekino olimpinėse žiemos žaidynėse. 

Tarpušvenčiu būsimąją olimpietę Gabiją Šinkūnaitę buvo gali-
ma pamatyti tarp slidinėjančių ant Kalitos kalno. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

nas“, išugdė didžiulį būrį kalnų 
slidininkų bei sėkmingą veiklą 
tęsia ir dabar. Kiekvienais me-
tais slidinėti nuo kalno mokosi 
treniruotes lankantys vaikai. 
Šiemet slidinėti prisijungs dvi 
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos klasės:  
pirmokai ir penktokai pasiryžę 
slidinėti kalnų slidėmis ir snie-
glentėmis. 

Kalitos kalnas per mažas tre-
niruotis aukšto sportinio  meis-
triškumo sportininkams, tad G. 
Šinkūnaitė, kaip ir kiti lietu-
viai, treniruojasi kalnų šalyse:  
Italijoje, Šveicarijoje, Norve-
gijoje, Austrijoje. Anykščiuo-
se, kaip pati Gabija juokauja, 
ji eina tiesiog pastovėti ant sli-
džių, palaikyti fizinę formą, o 
treniruotės vyksta tikrų kalnų 
šlaituose įrengtose kalnų slidi-
nėjimo trasose.  

Dukart  Lietuvos kalnų sli-
dinėjimo čempionė pernai 
dalyvavo Pasaulio kalnų sli-
dinėjimo čempionate Italijoje 
Cortina d‘Ampezzo slidinėjii-
mo centre. Nors trasa liko ne-
įveikta, sportininkė parsivežė 
patirtį ir be galo daug įspūdžių 
iš varžybų, kuriose dalyvavo 
pasaulio kalnų slidinėjimo eli-
to slidininkės Mikaela Shiffrin, 
Petra Vihova ir kitos.  

 G. Šinkūnaitė pernai  laimėjo 
Baltijos taurės etapo varžybas, 
taip pat  pasipuošė sidabro me-
daliu Druskininkų „Snow are-
noje“ vykusiose kalnų slidžių 
moterų varžybose, Baltijos 
kalnų slidžių moterų slalomo 
rungtyje iškovojo trečiąją vietą  
paralelinio slalomo rungtyje.

„Kas, jeigu ne ji?“

Taip apie Pekino olimpiadai 
besiruošiančią G. Šinkūnai-
tę sakė Lietuvos nacionalinės 
slidinėjimo asociacijos prezi-

dentas Remigijus Arlauskas. 
„Jauna, perspektyvi, talentin-
ga, - sportininkę apibūdino 
prezidentas, pastebėjęs, kad  
lygumų krašto atstovei daly-
vavimas šioje rungtyje jau yra 
tikras iššūkis. – Startas – 1633 
m. virš jūros lygio, finišas 1480 
m., tarp starto ir finišo aukščio 
skirtumas  153 m“. Paklausta, 
kokios trasos tikisi, G. Šinkū-
naitė sakė, kad greitos, stačios, 

galbūt net apledėjusios. „Len-
gva nebus“, - sakė atsisvei-
kindama. Lietuvos olimpiečių 
rinktinę galutinai Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas pa-
tvirtins šio mėnesio viduryje, o 
G. Šinkūnaitė kelioms dienoms  
į Anykščius iš Italijos dar sugrįš 
sausio paskutinėmis dienomis, 
o po to skris į Pekiną.

-AnYkŠTA

Tėtis ir pirmasis treneris Marius Šinkūnas padeda sureguliuoti 
kalnų slides. 

(Atkelta iš 4 psl.)

Nepriklausomas auditas – 
teisingas sprendimas

Nuo Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos į Anykščių 
rajono tarybą išrinktas Rai-
mondas Balsys, Kontrolės 
komiteto pirmininkas, paste-
bėjo, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnyba po Anykščių turizmo 

informacijos centre dėl „tu-
bingo“ trasos įrengimo atlikto 
audito nesugebėjo suformu-
luoti tikslių  išvadų, ar pažei-
dimų buvo, ar ne.

„Ten tokios sąvokos - „ne-
galime patvirtinti“, „ne visais 
atvejais laikomasi“...  Nebuvo 
suformuluotos tvirtos išvados, 
dėl to tų abejonių ir kilo, kad 
auditą reikia atlikti pakartoti-
nai ir, matyt, tai buvo teisingas 
sprendimas“, - sakė R.Balsys.

Suabejojo savivaldybės 
kontrolieriaus kompetencija

Nuo Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos į Anykščių rajono 
tarybą išrinktas Vygantas Šližys 
liko patenkintas nepriklausomo 
auditoriaus darbo rezultatais.

„Buvau vienas iš iniciatorių to 
audito, nes buvo stumdoma ta 
„karšta bulvė“ - kas kaltas, kas 
nekaltas. Mūsų kontrolierius ir jo 
institucija parodo nekompeten-

ciją, nes noriu - randu dokumen-
tus, noriu - nerandu. Pasirodo, 
dokumentai yra. Tai rodo, kad tie 
kontrolieriaus tikrinimai yra užsa-
komieji. O dėl žalos išieškojimo. 
Čia turbūt tolesni sprendimai bus. 
Jei tokie auditai būtų, tai nebūtų 
ir to Vorutos piliakalnio pinigėlių 
ištaškymo ir visų amfibijų, kurios 
pirktos neįsitikinus, ar veiks ir bus 
naudingos, ar stovės komunalinio 
kampe. O pinigai iš tikrųjų ištaš-
kyti“, - kalbėjo V.Šližys.

Audito išvados - pamokai

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad ne-
priklausomo audito dėl „tu-
bingo“ trasos įrengimo tikslas 
nebuvęs kažką atiduoti proku-
ratūrai.

„Jis pirmiausia skirtas tam, 
kad mes patys išmoktume 
pamokas, jas išmoktų mūsų 
atstovaujamos įstaigos ir įmo-
nės“, - sakė jis.

Žala padaryta, bet į prokuratūrą greičiausiai nesikreips
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Minčiukų palėpė. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Serengetis.
12:55 Airija iš paukščio skry-
džio.
13:50 Puaro  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pagaminta Italijoje  N-14.  
21:50 Bodo  N-14.  
23:40 Daktaras į namus  N-14 
(kart.).
01:15 Sūnus, vardu Erazmas  
N-7 (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:25 Moko nuotykiai.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:25 Tomas ir Džeris.

08:55 Ponas Magu.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:45 Munis. Mažasis Mėnulio 
globėjas.
11:30 Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai.
13:20 Staigmena N-7.  
15:30 Piko valanda 3  N-7.  
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Kartos.  
21:30 Neįmanoma misija. 
Atpildo diena  N-7.  
00:20 Vienuolė  S.  
02:15 Žmogus-voras 3 (k) N-7.  

06:00 Elena iš Avaloro (kart.).
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Tobuli gamtos partneriai.
12:40 Kenoloto.
12:42 Tobuli gamtos partneriai.
13:10 Robinzonas Kruzas  N-7.
15:10 Kelionė į Raganų kalną  
N-7.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gimęs tapti karaliumi  
N-7.
22:00 Profas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Profas  N-14.

23:55 Pragaro vaikis  N-14.

07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas. Prienai (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. 
10:05 Varom!  N-7. 
10:35 Gimę laisvėje.
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7.  
12:40 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės  N-7.  
13:45 Pragaro viešbutis  N-7.  
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Prienų 
„Labas Gas“.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
21:30 Dakaras 2022.
23:10 Kondoras  N-7.  
00:10 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:20 Ekvalaizeris (k) N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Vilniaus Gaonas. 
07:20 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7.  
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Džeimis gamina Italijoje.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžudys-

tė. Žmogžudystės Lotaringijoje 
N14. 
23:00 Milijonas šventinių lem-
pučių.
00:55 55 žingsniai (k) N14.  
03:00 Vera. Kelio vingis (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis.  
08:00 Kelias.  
08:30 Menora.  
09:00 Širdyje lietuvis.  
10:00 Atspindžiai.  
10:30 Daiktų istorijos (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Palangos 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Mažasis Kramblas. 
Lenktynės iki aukso kasyklos.
15:30 XI tarptautinis Balio 
Dvariono jaunųjų pianistų ir 
smuikininkų konkursas.  
16:45 Kelionių atvirukai.
17:00 Kultūros diena.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Žiemojimas su opera.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Georg Friedrich Handel. 
Rodelinda.
00:05 Panorama (kart.).
00:27 Sportas. Orai (kart.).
00:35 Bodo (kart.).

06:20 Jukono auksas (kart.) 

N-7.
07:10 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
08:05 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E - gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Mirtinos salos.
12:30 Laukiniai lūkesčiai. 
13:25 Sandėlių karai  N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.Orai.
22:00 10,5 balo N-7.
23:40 Melas vardan tiesos  N-7 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 Vyrų šešėlyje.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas.
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
17:30 Automobilis už 0 eurų.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Kasdienybės herojai. 
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Kitokie pasikalbėjimai.
01:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  . N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“.
23:45 Komisaras Reksas   N-7  
(kart.).
00:30 Į žvaigždes.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Sumažinti žmonės  N14.  
01:10 Snaiperis  N-7. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Svajonių sodai (kart.).
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Septintame danguje  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
14:30 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Išpirka – milijardas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Išpirka – milijardas  N-14.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:50 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).

08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7.
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:30 Gimę laisvėje (k).
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:30 LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Alytaus 
„Dzūkija“.  
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Self/less  N14. 
01:00 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
01:55 Kondoras (k) N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
2 
07:15 Širdžių daktaras”   N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje  (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
20:00 Verpetai  N-7.  
21:00 Inspektorius Diupenas. 
Bangų mūša Bretanėje  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai   
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas  (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Minčiukų palėpė.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Kultūros diena  (kart.).
19:30 Dar kartą apie 
Rachmaninovą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Davidas Bowie. 
Paskutiniai penkeri metai.
22:35 Indivizijos.  
23:05 Vizionieriai (kart.).
23:10 Nuostabios mintys (kart.).
23:35 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:15 Gelbėtojai (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:55 Gazas dugnas (kart.).
09:20 Saša ir Tania (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  
N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0   N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Universalus karys. 
Regeneracija  N-14.
23:00 Salemo valdovai  S.
01:00 Skorpionas  N-7.

05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Negaliu tylėti.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 Kaip pas žmones.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 nežVAIRUOK.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Jūs rimtai? 
12:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
13:30 Šiandien kimba.
14:30 Radikalus smalsumas.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros. 
17:00 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Jos vardas mama.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
00:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
03:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“.
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Į žvaigždes..
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20   N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tik nekvieskite farų!  N14.  
00:40 Snaiperis  N-7. 
01:35 Nežinomas (k) N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Išsiųsta su meile  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių  N-14.
00:45 Franklinas ir Bešas  N-7.

01:45 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:25 Šuo  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Kraujo kerštas   N14. 
00:50 Keršto valanda. Atlygis 
(k) N14. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu   N-7.  
13:20 Mirtis rojuje  (k)  N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina   N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
20:00 Verpetai  N-7.  
21:00 Inspektorė Petra. 
Budėjimas prie mirštančiojo   
N14.  
22:45 Legendų biuras  N14.  
23:55 Svajoklė.

00:50 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Renesanso proveržis 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Krepšinis. Europos taurė. 
A grupė. Paryžiaus „Boulogne 
Metropolitans 92“. 
21:00 Maurice Duruflé. 
Requiem. 
22:05 Diena po rytojaus.  
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017“.  

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.

07:00 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
21:00 Nakties klajūnai 2  N-14.
22:55 Gelbėtojai   N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:45 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vilniaus Babilonas.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai 

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Verslo požiūris.
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
18:00 Ateities karta.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
03:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pabandom iš naujo! 
(kart.).
13:30 7 Kauno dienos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Premjera. Ponių rojus  
N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji 
knyga“.
23:45 Komisaras Reksas N-7  
(kart.).
00:30 Į žvaigždes. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Nežinomas   N14.  
00:45 Snaiperis  N-7. 
01:40 Sumažinti žmonės (k) 
N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Tobula pergalė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios 
16:27 TV3 orai 
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Ekstraordinarių džentel-
menų lyga  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Ekstraordinarių džentel-

menų lyga  N-7.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:50 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7..
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:25 Šuo  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Keršto valanda. Atlygis  
N14.  
00:35 Self/less (k) N14.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje  (k)  N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
20:00 Verpetai   N-7.  
21:00 Inspektorė Petra. Tamsos 

pasiuntiniai   N14.  
22:40 Legendų biuras  N14.  
23:45 Svajoklė.
00:45 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai  
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas  (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 
1 d.  
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Į sveikatą! (kart.).
13:20 Kultūros diena (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Dar kartą apie 
Rachmaninovą (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Renesanso proveržis.
20:30 Greičiau, aukščiau, 
stipriau. 
21:00 Eurolyga per LRT. 
21:15 Miuncheno „Bayern“ – 
Kauno „Žalgiris“. 
23:30 Stilius. 
00:25 DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje.  
01:05 Georg Friedrich Handel. 

Rodelinda   (kart.).

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai   N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas   N-7.
15:55 Havajai 5.0 . N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Universalus karys. Atpildo 
diena  N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas   N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 

18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas..
10:00 Dakaras be cenzūros
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Receptų receptai.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Kieno didesni?
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su A. Peredniu.
00:00 Delfi diena.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 01 11

trečiadienis 2022 01 12



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. sausio 8 d.

ketvirtadienis 2022 01 13

penktadienis 2022 01 14

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Laisvės gynėjų dienos minė-
jimas ir Laisvės premijos įteikimo 
ceremonija.  
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Dokumentinė apybraiža, 
skirta Sausio 13-ajai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dainuoju Lietuvą.
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“.
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Į žvaigždes.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7...
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Miestas  N14.  
00:55 Snaiperis  N-7. 
01:50 Tik nekvieskite farų! (k) N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Gero vakaro šou (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Visada tik pamergė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių  N-7.
15:00 Simpsonai . N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kietas riešutėlis 2  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kietas riešutėlis 2  N-14.
01:00 Franklinas ir Bešas  N-7.
02:00 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:25 Šuo  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys   
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Mano žemė   N14.  
00:45 Kraujo kerštas (k) N14.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje  (k)  N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos 
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
20:00 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė   N14.  
23:05 Legendų biuras  N14.  
00:15 Svajoklė.
01:15 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).

07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 1 
d. (kart.).
14:45 Indivizijos. (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Sausio 13-oji. Iš ciklo 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika. 
17:30 Laisvės gynėjų diena. Šv. 
Mišios.
18:30 Sausio 13-oji. Iš ciklo 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika.
19:15 Gražiausios poetų dainos.
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Belgrado 
„Crvena zvezda“. 
22:00 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. Lietuva – Rusija. 
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017“. 

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 

N-7.
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0   N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Keitė: šiuolaikinės karalie-
nės tapsmas.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.

21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
12:00 Marketingas 360.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas mama. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Gimę ne Lietuvoje.
18:30 Automobilis už eurų.
19:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų .
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
03:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Čia mano sodas  (kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Terksas ir Kaikosas  
N-14.
00:35 Didelis gyvūnas  N-14.
01:45 Į žvaigždes.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 15:17 į Paryžių N-14.
22:55 Machinatoriai  N14.  
00:45 Nesava   N14.  
02:40 Miestas (k)   N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45”Meilė po vaivorykšte  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų mergaičių   
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Rio 2   N-7.
21:25 Deadpool   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Deadpool   N-14.
23:45 Zombių žemė  S.
01:25 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių  N-14 (kart.).

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 

09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:25 Šuo  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės.
21:30 Dakaras 2022.
23:10 Skubi siunta  N-7. 
01:00 Mano žemė (k) N14. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu   N-7.  
13:20 Mirtis rojuje  (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
20:00 Verpetai  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės. Baidyklių žmogžudystės 
N-7. 
23:05 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  N14.  
01:05 Rokas Skjavonė  (k) 
N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Triumfo kelias. 
14:45 Dokumentinė apybraiža, 
skirta Sausio 13-ajai (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tuščia karūna. Henrikas 
IV.  
23:10 Midsummer Vilnius 
2021.  
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.  

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) 
N-7.

10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  
N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7..
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Išminuotojų būrys  N-14.
00:40 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė  N-7 (kart.). 

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.  
07.00 Haris ir Megan: šiuolai-
kinė meilės istorija.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda N-7.
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas mama.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Automobilis už 0 eurų.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Kaip pas žmones.
19:00 Šaro Barsa.
19:30 Krepšinio zona.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Orijaus kelionės. 
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su D. Žeimyte.
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šeštadienis 2022 01 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Dokumentinė apybraiža, 
skirta Sausio 13-ajai (kart.).
06:55 Minčiukų palėpė  (kart.).
07:25 Oskaro Amerika.
08:45 Kelionių atvirukai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Mažyliai laukinėje gam-
toje.
12:55 Gyvenimo kelias.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Astrid Lindgren jaunystė   
N-14.
00:40 Terksas ir Kaikosas  N-14. 
(kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose. 
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Didžioji kriaušė ir magiška 
jos kelionė.
11:15 Tėčio dienos stovykla .
13:05 Beveik mirtina N-7.  
15:00 Dirbtinis intelektas  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Madagaskaras 2.
21:10 Šnipas, kuris mane išdūrė   
N14.  
23:30 Norbitas   N14.  

06:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių būs-
tas.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:30 Lobių medžiotojas. 
Gintaro kambario paieškos  N-7.
12:40 Kenoloto. 
12:42 Lobių medžiotojas. 
Gintaro kambario paieškos  N-7.
15:00 Karštos galvos  N-7.
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Mama  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Mama  N-14.
00:05 Valstybės paslaptis  N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 

Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:05 Gimę laisvėje.
11:05 Nilas. Didingoji upė.
12:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7.  
13:15 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės  N-7.  
14:20 Pragaro viešbutis  N-7.  
15:20 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:25 Sutrikusi mafija  N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Ieškomiausias žmogus   
N14. 
00:25 Laukinės aistros   N14.  
02:30 Skubi siunta (k) N-7. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagandos. 
07:30 Akloji  (k).
09:00 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
11:00 Danė Lovinski   N-7.  
12:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
13:00 Šventės su Ana.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Liudininkas  N14.  
22:55 Vidinis miestas  N14.  
01:15 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  (k ) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 

07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
14:30 Dizainas.
15:00 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės ketvirtfinalis. 
Vilniaus „Rytas“ – Alytaus 
„Dzūkija“. 
17:00 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės ketvirtfinalis. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
19:00 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. Slovakija – 
Lietuva. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tūkstantis Anos dienų  
N-14.
23:25 LRT OPUS ore. Grupė 
„Happyendless“.  
00:30 Dabar pasaulyje.  
00:55 Panorama  (kart.).
01:17 Sportas. Orai  (kart.).

06:20 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:10 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
08:05 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Lombardų žvaigždės 

(kart.) N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 100% Dakaro  N-7.
11:30 Mirtinos salos.
12:40 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Kingsman. Aukso ratas  
N-14.
01:00 NBA Action.

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana.
08.30 Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“. 
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Vilniaus Babilonas. 
11.00 Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. 1918-1920 m. 
savanoriai.
11.30 Grįžtantys.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Bernardinų Kalėdinis 
koncertas Šv. Kalėdų giesmė.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.

19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Kasdienybės herojai. 
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Jūs rimtai?
19:00 Gyvenimas inkile.
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Į pasaulio kraštą.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Kitokie pasikalbėjimai.
01:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.
04:30 Kasdienybės herojai. 

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
11 mėn.

EUR
„anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 85 (88)
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 75,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 44,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„anykšta“ 7,00 21,00 35,00 70,00
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 60,00

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

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Prenumeratos 
kainos 2022 - iesiems metams

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti 
,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 

apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - va-
dyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją 

- (8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią 
problemą. 
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įvairūs
Žiburio g. tarp 11 ir 13 namų 

pamesti automobilio raktai. 
Atsilygins.

Tel. (8-641) 00771.

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.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977
SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!

UŽSISAKYKITE DABAR, 
PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Vis dar ieškomas... 
Naujų metų naktį dingęs 

aviganis. 
Tikėtinos vietovės Zaviesiškio, 

Ažuožerių, Dabužių, Kavarsko, 
Janušavos kaime... 
Tel. (8-676) 94092.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3401/0003:0230) esančio Anykščių r. sav., 
Andrioniškio sen., Zabelynės k. savininko A. V. paveldėtojus, kad R. Ragausko Individualios 
veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-2009) 2022-01-20 8:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3401/0003:0202), esančio 
Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Zabelynės k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsames-
nės informacijos, prašom kreiptis į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, el. 
paštu: r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu (8-623) 70199 .

Informuojame, kad matininkas Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214), 
2021-11-03 ir 2021-11-09 atliko žemės sklypų proj. Nr. 26-A-6, 43-A-3, 43-A-1, 838-3, 80-
A-2, 840-1 ir 843-2 esančių Žvirblėnų k., Šerių k., ir Paberžės k., Kavarsko sen. Anykščių r. 
matavimus.

Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų žemės sklypų kadastro Nr. 3474/0001:405, 
Nr. 3474/0001:272, Nr. 3474/0004:126, Nr. 3474/0004:205, Nr. 3474/0005:201, Nr. 
3474/0001:204 ir Nr. 3474/0001:129 savininkus, turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu: zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.

Advokatas: Kęstučio Tubio 
sekimas buvo neteisėtas

(Atkelta iš 7 psl.)

„Šioje vietoje gerbiamam 
teismui turiu priminti, kad 
jokių kaltinimų K.Tubiui dėl 
viešųjų pirkimų nėra pateik-
ta. Dėl tokių viešųjų pirkimų 
nėra pradėtas joks ikiteisminis 
tyrimas. Todėl galima manyti, 
kad Šiaulių apygardos teismui 
buvo pateikti išgalvoti duo-
menys, kurių pagrindu buvo 
pradėti neteisėti kriminalinės 
žvalgybos veiksmai. Nesant 
jokių duomenų apie nusikal-
timą, kriminalinės žvalgybos 
veiksmai negali būti atlieka-
mi. Kontaktai su R.Kugiu, 
D.Lackumi, A. Pajuodžiu 
fiksuoti tik po dviejų mėne-
sių. Kriminalinės žvalgybos 
veiksmai taikyti neteisėtai, 
kol į akiratį pateko koks nors 
tariamas nusižengimas“,  - nu-
rodė advokatas G.Danėlius. 

Pasak advokato, krimi-
nalinės  žvalgybos  veiks-
mai K.Tubio atžvilgiu atlik-
ti  tarytum siekiant patikrinti 
„K.Tubio elgesio atitiktį įsta-
tymuose keliamiems reikala-
vimams“. 

Analizuodamas atskirus K. 
Tubio baudžiamosios bylos 
epizodus, advokatas G. Dane-
lius teigė, kad nusikalstamais 
įvardijami ir tie K.Tubio bei 
trečiųjų asmenų pokalbiai, ku-
riuose kalbėta ir apie su byla 

nesusijusius dalykus. 
„Nė viename iš telefoninių 

pokalbių nei tiesiogiai, nei ne-
tiesiogiai nereikalaujama ky-
šio. Todėl nurodymas, kad dėl 
kyšio buvo tariamasi aštuonių 
telefoninių pokalbių metu, vi-
siškai nepasitvirtina“, - apie 
R.Kugio epizodą sakė advo-
katas. G.Danėlius nagrinėjo 
atskirus K.Tubio pokalbius su 
R.Kugiu.

„Kyšio reikalavimo požy-
mis yra tik tada, kai iniciatyva 
kyla iš valstybės tarnautojo, 
o ne iš kyšio davėjo. Nusta-
čius, kad tokia iniciatyva kyla 
iš kyšio davėjo, nusikaltimas 
dėl kyšio valstybės tarnautojui 
neinkriminuojamas“, - tvirtino 
advokatas. Jis pateikė pavyzdį 
apie policininkų santykius su 
pažeidimus padariusiais vai-
ruotojais, kai vairuotojas parei-
gūno paklausia, ar tikrai reikia 
mokėti baudą, ar yra ir kitokių 
išeičių.  „Liudytojas, aiškiai ži-
nodamas, kad jis viršijo leistiną 
greitį,  klausdamas pareigūno, 
„ar yra kokių nors kitų išeičių“,  
pradėjo atsargiai aiškintis, ar 
šis priims kyšį, nes už papirki-
mą taip pat baudžiama. Taigi, 
iniciatyvą tartis ir duoti kyšį 
parodė liudytojas, o pareigūnas 
su tuo sutiko/.../. Rimvydui Ku-
giui pirmajam pasiūlius nelikti 
skoloje, K.Tubiui inkriminuoti 
kyšio reikalavimo nebegali-

ma“, - kalbėjo advokatas. Jis 
nurodė, kad viename iš minimų 
asmenų pokalbių įraše aiškiai 
girdėti, kad K.Tubis teigia, kad 
gerai uždirba, gerą pensiją gau-
na ir jam R.Kugio pinigų nerei-
kia. „Analizuotinas tik vienas 
K.Tubio ir R.Kugio pokalbis, 
kur kalbama apie atsilyginimą, 
o ne minimi aštuoni skambu-
čiai./.../.  Politinių kampanijų 
finansavimas iš esmės nėra nu-
sikalstamas.  K.Tubis turėjo tei-
sę prašyti komitetui finansinės 
paramos, net sau asmeniškai 
paramos galėjo prašyti. Auka 
politinei kampanijai yra teisėta. 
Auka politinei kampanijai ne-
gali būti vertinama kaip kyšis“, 
- teigė advokatas.  

Kalbėdamas apie „VLI Tim-
ber“ epizodą, G.Danelius nu-
rodė, jog nori atkreipti teismo 
dėmesį, kad kaltinamajame akte 
nurodoma, kad K.Tubis pro-
vokavo D.Lackų duoti kyšį  3 
pokalbių ir 2 susitikimų  metu, 
tačiau K.Tubis nei D.Lackaus 
ieškojo, nei kyšio prašė. „At-
kreipiu dėmesį, kad kaltinimo 
formulavimas - susitarta priim-
ti nenustatyto dydžio kyšį - jau 
yra oksimoronas. Jei susitari, tai 
žinai, dėl ko susitari. Jei tikslus 
kyšio dydis nėra žinomas, tai 
vargu ar galima kalbėti apie su-
sitarimą“,  - aiškino G.Danėlius. 

„D.Lackus teisme aiškiai nu-
rodė, kad nesiejo paramos su 

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001:69) esančio Anykščių r. sav., Viešintų sen., 

Putino k. savininką Arūną Ragauską  kad VĮ Registrų centro matininko asistentas Simonas Moksvytis 
2022-01-17, 09 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 517), Anykščių r. sav., Viešintų sen., Putino 
k. 16. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į VĮ Registrų cen-
trą adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys, el. paštu Simonas.moksvytis@registrucentras.lt arba telefonu 
8-63139181.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0001:524) esančio Anykščių r. sav., 

Kavarsko sen., Kalnuočių k.  savininką Rimantą Grigaliūną  kad VĮ Registrų centro matinin-
ko asistentas Simonas Moksvytis 2022-01-19, 12 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 
1088-3), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dauginčių k. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis į VĮ Registrų centrą adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys, 
el. paštu Simonas.moksvytis@registrucentras.lt arba telefonu 8-63139181.

keliu. Jis sakė, kad pareiškimą 
parašė neturėdamas pasirinkimo 
po to, kai jo darbovietėje buvo 
atliktos kratos. Jis sakė, kad iki 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
privertimo rašyti pareiškimą 
nemanė, kad siūlo kokį nors 
kyšį“, - dėstė advokatas. Anali-
zuodamas A.Pajuodžio epizodą 
advokatas G.Danėlius retoriš-
kai klausė: „Kas yra nemateria-
lus kyšis?“   „A.Pajuodžio pasi-
likimas valdančioje koalicijoje 
ar balsavimas už audito atliki-
mą ligoninėje yra neteisėtas? 
Tarybos nariai ne tik gali, bet 
privalo balsuoti už vieną ar kitą 
sprendimą“, - teigė advokatas. 

Pasak jo, apskritai nevertinti-
nas kokio nors politiko buvimas 
frakcijoje ar balsavimas. „Pa-
stangos kriminalizuoti politikų 
tarpusavio kalbas yra visiškai 
nepagrįstos“, - sakė advokatas 
G. Danėlius. 

Advokatas: buvę įtariamieji 
nėra objektyvūs

Antrasis K.Tubio gynėjas, 
advokatas A.Petrauskas atkrei-
pė dėmesį į jo kolegos neminė-
tą aspektą. 

„Asmens, atleisto nuo bau-
džiamosios atsakomybės, paro-
dymai, nors ir turi būti vertin-

tini pagal bendrąsias vertinimų 
taisykles, tačiau  tokio asmens 
parodymų savarankiškumo 
vertinimui turi būti skiriamas 
didesnis dėmesys nei kitų liu-
dytojų parodymams. 

Bendrakaltinamojo  paro-
dymai, kuriam byla nutraukta 
vienais ar kitais pagrindais, 
gali būti nepatikimi. Reikia at-
sižvelgti į akivaizdų suintere-
suotumą, perkeliant atsakomy-
bę nuo savęs kitam asmeniui, 
sumenkinant savo vaidmenį. 
Šioje byloje, visuose trijuose 
epizoduose, pagrindiniams  
liudytojams baudžiamosios 
bylos buvo nutrauktos vienu 
ar kitu pagrindu. Beveik visi 
jie ikiteisminio tyrimo metu 
buvo arba įtariamieji, arba 
apklausti specialaus liudytojo 
statusu. Todėl natūraliai yra 
suinteresuoti sumenkinti savo 
vaidmenį“, - nurodė advoka-
tas A.Petrauskas.  

Jis taip pat apžvelgė visus 
tris epizodus atskirai ir prašė 
teismo K.Tubį išteisinti pagal 
visus tris baudžiamosios by-
los epizodus. 

Kitas teismo posėdis, kuris, 
greičiausiai, bus ir paskutinis, 
vyks sausio 14-ąją. Jame bai-
giamąjį žodį sakys pats kalti-
namasis K.Tubis. 

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, pajutome didžiulę daugybės žmonių 
užuojautą ir pagalbą. Ypatingą padėką reiškiame parapijos klebonui Mindaugui Šakiniui už 
paguodos žodžius, Šv. Mišias palydint į paskutinę kelionę a. a. Mykolą CeMniCKą.

Taip pat dėkojame Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastoracinei tarybai, 
vargonininkui ir choristams, Viešintų Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios pastoracinei tarybai, 
vargonininkui ir choristams, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro ir Vabalninko skyriaus 
bendruomenei, giminaičiams, šeimos draugams, buvusiems klasės draugams, kaimynams, 
pažįstamiems bei geros valios žmonėms už paguodos žodžius ir buvimą šalia. nuoširdus 
ačiū visiems palaikiusiems ir padėjusiems sunkią netekties valandą.

Žmona ir vaikai
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siūlo darbą

perka

įvairūs

parduoda

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme ir išsikirsti. 
Tel. (8-676) 60588.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys. 

Tel. (8-608) 33078.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArVes, 
bulius ir TelyčiAs 

„KreKeNAVOs 
AGrOFirMOs“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerKA 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVis

Nekilnojamojo turto vys-
tymo grupė perka 

butą, namą, sodybą arba 
didelį žemės sklypą. Už su-
teiktą naudingą informaciją 

atsilyginsime.
 Tel. (8-679) 63833.

Nekilnojamasis turtas
Anykščių r., Troškūnų sen., 

Mitošiūnų k. mūrinę sodybą. 13 a 
sklypas, ūkiniai pastatai. Galimybė 
pirkti išsimokėtinai. 7500 eur. 

Tel. (8-683) 91121. 

Sodybą su nuosavu ežeru 
Gečionių k. Reikia kapitalinio 
remonto. 49 000 eur.

Tel. (8-679) 57028.

Sodybą ant Šventosios upės 
kranto, Žaliosios k. Prie pat 
pušynas, priklauso pakrantė. 
Asfaltuotas privažiavimas.

Tel. (8-648) 23721.

3 kamb. butą miesto centre.
Tel. (8-699) 65526.

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

Malkas. Pušines, pusiau 
sausas.

Tel. (8-679) 49347.

nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir 
www.briqs.lt

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

ekologiškai išaugintą kiaulį. 
Tel. (8-616) 25639, 
A. Grybauskas.

Kiaulienos skerdieną pu-
selėmis. Lietuviska, svilinta, 
kaina 2,80 eur/kg, puselė 
sveria apie 50-60 kg. Pateikia 
kokybės sertifikatą, kad 
mėsa lietuviška. Atvežimas 
nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

Įmonei reikalingas vairuoto-
jas, turintis e kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-612) 69292.

UAB „Viadukas” siūlo darbą be-
tonuotojams, armatūrininkams, 
suvirintojams, darbininkams 
arba brigadoms prie vėjo jėgai-
nių statybos Rokiškio rajone. 

Tel. (8-687) 38574 – Vaidas, CV 
siųsti el. paštu info@viadukas.lt

ieškomi virėjai Aknystų k., 
Debeikių sen., Anykščių r. Darbo 
pobūdis - maisto gamyba soc. 
globos namų virtuvėje. Darbo 
užmokestis nuo 850 eur. 

Tel. (8-665) 97476.

uAb „skado medis" 
rokiškyje ieško statybos 
projektų vadovo asistento. 
reikalavimai: statybinis 
išsilavinimas, anglų kal-
bos žinios raštu ir žodžiu. 
Atlyginimas nuo 900-1200 eur. 
Tel. (8-687) 22602. CV siųsti: 
info@skadomedis.lt

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

„Lukagro“ superka veršelius 
ir mėsinių galvijų prieauglį iki 
12mėn. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-612) 26974.

Kita

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, priekabas gero-
mis kainomis. 

Tel. (8-682) 11626.

uAb „Tolmana“ geromis 
kainomis superka juodojo 

metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. Veža krovinius. 
Tel. (8-617) 05596.

buitinės technikos 
remontas

nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

LAnGiMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

Keleivių vežimo/pavėžėjimo 
paslaugos Anykščių mieste bei 
rajone (pirmadieniais-sekma-
dieniais 7-22 val.). Senjorams 
taikomos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Ruošia techninei apžiūrai ir 
„pervaro“ apžiūrą.

Tel.: (8-699) 65148, (8-624) 26549.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.
Jei norite ką nors padovano-

ti, toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

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

Parduoda maistinio ir sėkli-
nio dydžio BULVeS („Vineta“, 
„Gala“, „Romano“, „Laura“, 
„Blue star“) ir ĮVAiRiAS 
DARŽOVeS. Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
sausio 8-9 d.d. - jaunatis,
sausio 10 - priešpilnis.

Bazilė, Julijonas, Algis, 
Gabija, Marcijona.

Apolinaras, Severinas, Gintė, 
Teofilius, Vilintas, Teofilis.

šiandien

sausio 9 d.

vardadieniai

oras

-4

-1

sausio 10 d.
Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, 
Ginvilė, Vilius.

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Depresija - kai nusiperki lan-
ką, kad pataisytum figūrą, o jis 
tau „kaip tik“...

***
Eina du girti bachūrai iš baro 

namo, o prieš juos eina moteris 
su dideliais pirkinių krepšiais. 
Vienas sako:

- Evka, žėk, tankas eina!
Moteris išgirdo ir užpykus 

su vienu krepšiu tam bachūrui 
trenkia per snukį.

Kitas sako:
- Žėk, dar ir karinis!

***
Iš objekto dingo trys dėžės. 

Policininkas klausia sargo:
- Kas atsitiko?
- Dingo trys dėžės!
- O kaip jos dingo?
- Nu aš nemiegu, tikrai ne-

miegu... Prabundu ir žiūriu: ogi 
trijų dėžių nėra!

***
Vyksta tikybos pamoka. Mo-

kytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis 

žmogus?
- adomas.
- O kokią didelę bausmę pa-

siuntė jam Dievas?
- Ievą!

***
- Kaip jums patinka paveiks-

lai ant mano kambario sienų? - 
klausia šeimininkas svečio.

- Ar norite, kad atsakyčiau kaip 
svečias, ar kaip specialistas?

***
- Galvojau, kur čia man išvykt 

pailsėt... Paskaičiavau pinigus... 
Ir supratau, kad nepavargęs...

Amiliutės iniciatyva Anykščių Žvejų gatvės 
gyventojai Seimo nariams Naujųjų metų proga 

ruošiasi padovanoti kočėlų
koks gi mūšis be ginklų -
nei smagu, nei įdomu.
Riejasi kaip turgaus bobos,
Špygomis kur apsirodo.

Tomekas - ne mažas vaikas,
Bet prieš diedą neatlaiko.
Humanizmo šaukias uoliai
Į depresijas nupuolęs!

Tai dėl to, kad be ginklų
Atstovauti per sunku!
Dalgio, kirvio, montiruotės
nepriskirsi ekipuotei.

Rėks detektoriai metalo,
Apsaugos suveiks kanalai. 
Amiliutė nekvaila -
Dirba jos gerai galva. 

Žvejų gatvėj pasitarus,
sąrašą žmonių sudarė -
jie kočėlus paaukos,
Visą seimą apginkluos.

Guliašinė sriuba skaniausia, kai gaminama su žvėriena
Rajono mero Sigučio Obelevičiaus žmona, Traupio pa-

grindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Alytė Obele-
vičienė teigė daug laiko virtuvėje nepraleidžianti: nei ji, nei 
vyras maistui nėra išrankūs, todėl pietums jiems tinka bet 
koks patiekalas. 

„Dažniausiai gaminu įprastus lietuviškai virtuvei patiekalus 
– kotletus, balandėlius, guliašą ar karbonadą. Jei nespėju nie-
ko vakarienei paruošti, vyrui tinka ir kiaušinienė“, – kalbėjo 
A. Obelevičienė ir pasidalijo su skaitytojais neseniai išbandytu 
ir visos šeimos gerai įvertintu guliašinės sriubos receptu.

Ingredientų kiekį rinkitės pa-
gal valgytojų skaičių. 

Aš naudoju apie 500 g mėsos, 
tinka bet kokia, bet aš gaminau 
iš stirnienos, mat žvėriena šiam 
patiekalui labai tiko. Reikia 3 
morkų, 4-5 bulvių, didesnio 
svogūno, poros česnako skilte-
lių, poros paprikų, o pipirų ir 
druskos - pagal skonį.

Mėsą supjaustau kubeliais, 
morkas irgi. Mėsą, morkas, svo-
gūną ir česnaką dedu į keptuvę 
ir pakepinu. Tuomet viską dedu 

į puodą su vandeniu, paverdu, 
kol mėsa suminkštėja. Į puodą 
su mėsa dedu nemažais gabalais 
supjaustytas bulves, paprikas ir 
dar paverdu. Sriubai baigiant 
virti, įdedu šiek tiek pomidorų 
padažo, žiupsnelį manų kruopų, 
kad sriuba būtų vientisesnė. Jei 
mėgstate aštriau, galima įdėti 
aitriosios paprikos, jei turite – ir 
krapų, petražolių. Turi išeiti ne 
troškinys, o patiekalas, panašus 
į tirštą sriubą. 

-AnYkŠTA

kas skanaus? 

Alytė Obelevičienė sakė, kad sriuba iš puodo „išgaruoja“ labai 
greitai! 


