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Konstanta
Teismas: buvęs
pavadinta
komunalininkų
anykštėno vardu vadovas atleistas
teisėtai

2 psl.
šiupinys
Populiarumas.
Debeikiuose
atidarytame vaikų dienos centre
netelpa visi, norintys ten patekti.
„Kol kas, ko gero, didžiausia problema - nesutalpiname visų norinčių vaikų(!). Pabandę sutalpinti
visus norinčius vaikus vienu metu,
per pirmąsias dienas supratome,
kad rankų ir kvadratų turime per
mažai. Skirtingas vaikų amžius
diktuoja skirtingus vaikų poreikius
ir tai, ko reikia vieniems, visiškai
netinka kitiems ir atvirkščiai”, skelbia centras.

Noras padėti
benamiams
gyvūnams –
sunki, bet kartu
ir maloni liga

3 psl.

12 psl.

Seimo kontrolierė nustatė - „Anykšta“
pagrįstai skundžiasi savivaldybe

Vietovardžiai. 2019 metai paskelbti Vietovardžių metais. Liepos
6-ąją, Valstybės dieną, ant Vorutos
piliakalnio surengus teatralizuotą programą numatoma pažymėti
Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje išnykusius vietovardžius.
Pokyčiai. Savivaldybės administracija paskelbė konkursą Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus vedėjo pareigoms užimti,
nes iš laikinosios šio skyriaus vedėjos pareigų pasitraukė Audronė
Pajarskienė. Laikinai Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriui vadovauti paskirta Švietimo skyriaus
vedėja Jurgita Banienė.
Čiuožykla. Žlugo Anykščių
Naujų vėjų bendruomenės sumanymas ant Anykščių miesto parko
tvenkinio ledo įrengti čiuožyklą.
Nors anksčiau čia čiuožykla buvo
įrengta ne vieną kartą, šįsyk bendruomenė kartu su savivaldybe
priėjo išvadą, kad parko tvenkinys
čiuožyklai – netinkama vieta.

Seimo kontrolierė, buvusi Lietuvos Respublikos
teisingumo ministrė Milda Vainiute pripažino,
kad ,,Anykštos” redakcija dėl Anykščių rajono
savivaldybės administracijos bendravimo su
žurnalistais skundėsi pagrįstai.
BNS (Žygimanto GEDVILOS) nuotr.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka pasiaiškinimuose Seimo kontrolierei nė vienu atveju nepripažino, kad Savivaldybė, bendraudama su
žurnalistais, elgėsi netinkamai.

Oponentai ėmė kibti merui į atlapus

Darbas. 2018 metais už Anykščių rajono savivaldybės smulkaus
ir vidutinio verslo skatinimo priemonei skirtas lėšas – 34 691 Eur
- rajono verslininkai sukūrė 10
naujų darbo vietų.Praėjusių metų
pabaigoje Anykščių rajone buvo
registruotas 1681 bedarbis.
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asmenukė

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Garažas. Anykščių seniūnijai už
2 500 Eur J.Jablonskio gatvėje bus
perkamas garažas. Garažo seniūnijai prisireikė prieš metus įsigytos
automobilio priekabos laikymui.
Garažą Anykščių rajono savivaldybė nusprendė pirkti neskelbiamų
derybų būdu.

Renginyje Kurklių seniūnijoje dalyvavo ir Seimo narys ,,valstietis“ Antanas Baura bei socialdemokratai, Anykščių rajono
tarybos nariai Vilius Juodelis ir Dainius Žiogelis. Priminime,
jog ir A.Baura, ir V.Juodelis yra buvę Anykščių savivaldybės
administracijos direktoriai.

„Anykšta“ kreipėsi į Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriaus tarnybą, informuodama,
kad „Anykštos“ žurnalistai
nuolat susiduria su informacijos ribojimais: ne kartą buvo
išprašyti iš seniūnų sueigos,
jiems uždrausta stebėti Kultūros tarybos posėdžius, į raštu
pateikus klausimus dažnai iš
savivaldybės ateina aptakūs
atsakymai, būna, kad informaciją savivaldybė atsisako
suteikti.
Seimo kontrolieriaus redakcija prašė išaiškinti, ar Anykščių
rajono savivaldybės administracija nepažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo, ar
tokie veiksmai nėra varžantys
žurnalistų teises laisvai rinkti ir
skleisti informaciją.
Redakcijos skundą tyrusi
Seimo kontrolierė Milda Vainiutė konstatavo, kad „Anykštos“ skundas pagrįstas.

Šią savaitę gausios Anykščių
rajono savivaldybės administracijos pajėgos važinėjo po
seniūnijas. Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį Traupyje,
Kurkliuose ir Skiemonyse vyko
šių seniūnijų seniūnų ataskaitos.
Gerokai ilgiau nei seniūnų
ataskaitos truko Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bei
savivaldybės administracijos
vadovų pasakojimai apie gerus
rajono valdžios darbus bei blogai veikiančią šalies valdžią.
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Pokyčiai

Nuosavais automobiliais (koks
skaidrumas!) rajono vadovai
važinėja po seniūnijų centrus
atsiskaityti už nuveiktus gerus
darbus. Jiems iš paskos traukia
kandidatai į valdiškus automobilius.
Gera dabar savivaldybės vairuotojams...

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Konstanta pavadinta anykštėno vardu

spektras
Sniegas. Dėl stipraus snygio ir
prastų eismo sąlygų Lietuvos keliuose gali vėluoti siuntos ir laiškai,
įspėja Lietuvos paštas. „Daug kas
priklauso nuo eismo sąlygų, kelininkų darbo. Matote, kas dedasi ir
apie Vilnių, ir kituose miestuose:
yra automobilių kamščiai, stringa
ir paštininkų automobiliai“, – sakė
Lietuvos pašto atstovė spaudai
Aušra Kurtkutė.

2018-ųjų gruodį pasirodė antrasis knygos „Matematinės konstantos“ tomas. Monografijos, kurią išleido „Cambridge University Press“, autorius – Masačusetso Technologijos Instituto matematikas Stevenas R. Finchas. Vienas šios knygos skyrius skirtas
glaudžiai susijusių matematinių konstantų sekai, kurios dabar
yra vadinamos „Minkowskio-Alkausko konstantomis“.
Konstanta pavadinta anykštėno profesoriaus Giedriaus Alkausko vardu.
Dvyniai, 1978 metais Anykščiuose gimę ir Anykščių J. Biliūno
mokyklą lankę Giedrius ir Audrius
Alkauskai jau vaikystėje garsėjo
išskirtiniais gabumais. „Tiksliukai”
broliai buvo ne tik matematikos,
fizikos olimpiadų laureatai, bet ir
meniškos prigimties žmonės.
Šiuo metu Kauno technologijos
universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius
Giedrius Alkauskas daktaro disertaciją „Integral transforms of the
Minkowski question mark function“, kuri apginta 2008 m. Notingemo universitete, paskyrė vien šiam
objektui - Minkowskio funkcijos
momentai (laipsninės funkcijos
integralai) ir yra Minkowskio - Alkausko konstantos.
Kaip rašo portalas ,,15 min” būti paminėtam šalia Hermanno
Minkowskio – iš Anykščių kilusiam profesoriui G. Alkauskui yra

didelė garbė.
H.Minkowskis (1864-1909) –
vienas žymiausių XIX a. antrosios
pusės vokiečių matematikų, gimęs
Aleksote, Kaune, žydų šeimoje. Jis
– skaičių geometrijos (Minkowskio
teorema apie iškiląją aibę), reliatyvumo (Minkowskio erdvėlaikis)
teorijų vienas iš pagrindinių kūrėjų, parašęs daug reikšmingų darbų
iš skaičių teorijos ir matematinės
fizikos. Taip pat Alberto Einsteino
mokytojas Ciuricho Federaliniame
Institute (ETH) ir kt.
Anykštėnas G.Alkauskas garsėja
kaip ypač universalus ir talentingas
žmogus. Jis yra ne tik matematikas,
bet ir poezijos bei muzikos kūrėjas.
Pernai G.Alkauskas išleido poezijos knygą ,,Keliaujantis akmuo: eilės – sakmės ir išmonės”. Jo brolis
dvynys Audrius yra fizikos mokslų
daktras.

-ANYKŠTA

Prof. Giedrius Alkauskas šiais metais žada baigti svarbiausią savo straipsnį apie H. Minkowskio atrastą funkciją.

Anykštėnai anykštėnus mažai skaito
Anykščių rajono viešoji L. ir S. Didžiulių biblioteka skelbia
2018 metų skaitomiausių knygų sąrašus.
Tarp skaitomiausių Anykščiuose knygų pateko vos dviejų
anykštėnų autorių kūriniai - Paryžiuje gyvenančio rašytojo
ir žurnalisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato
Valdo Papievio romanas „Brydė“ bei ,,Anykštos“ žurnalisto Vidmanto Šmigelsko kelionių dienoraščiai „10000 kilometrų per
Rusiją“. Beje, ši knyga priskirta mokslo populiarinimo knygų
kategorijai.
Lietuvių rašytojų grožinė literatūra:
Rūta Šepetys „Druska jūrai“,
Doloresa Kazragytė „Švytintis rūkas“, Beata Tiškevič „Vyvenimas“,
Valdas Papievis „Brydė“, Laura
Sintija Černiauskaitė „Šulinys“,
Liudas Mažylis „99 šimtosios“,
Vilius Kočiubaitis „Afganistano
daktaras“, Vilma Kava „Aš tau
sakau“, Gina Viliūnė „Karūna be
karaliaus“, Dalia Kutraitė „Nokstančių bananų kvapas“.
Užsienio rašytojų grožinė literatūra:
Hannah Kent „ Gerieji žmonės,
Kristin Hannah „Jonvabalių takas“, Jessie Burton „Mūza“, Rosanna Ley „Paslapčių įlanka“, M.
L. Stedman „Švyturys tarp dviejų
vandenynų“, Sarah Jio „Amžinai“,
Patry Francis „Vandenyno vaikai“,
Kristin Hannah „Lakštingala“,
Karen White „Stiklo skambesys“, Charles Martin „Kalnas tarp
mūsų“.
Detektyvai:
Erika Foster „Mergina lede“,

Temidės svarstyklės
Smurtas. Sausio 16 dieną , apie
17.50 val., namuose Kavarsko seniūnijos Janonių kaime konflikto
metu vyras (g. 1967 m.) smurtavo
prieš žmoną (g. 1973 m.).Po konflikto iš namų pasišalino. Pradėtas

Sofie Sarenbrant „Mirties loterija“, Leila Slimani „Lopšinė“, Nele
Neuhaus „Moteris, kurios nekentė“, Hakan Nesser „Lūžio taškas“,
Rachel Abbot „Šunkelis“, Liza
Marklund „Dingusioji“, Jo Nesbo
„Nemezidė“, Jo Nesbo „Troškulys“, Angela Marsons „Dingusios
mergaitės“.
Mokslo populiarinimo knygos:
Yuval Noah Harari „Homo
deus“. Algirdas Toliatas „Žmogaus
ir dievo metai“, Clarisa Pinkola
Estes „Išlaisvinti stiprią moterį“,
Nadia Murad „Paskutinė mergina“, Susannah Cahalan „Liepsnojančios smegenys“, Nick Vujicic
„Nesustabdomas“, Ingrida Jakubavičienė „Duetas“, Alfonsas Eidintas „Ieškok Maskvos sfinkso“,
Nijolė Narmontaitė „Aktoriai ,
režisieriai ir studentai“, Vidmantas
Šmigelskas „10000 kilometrų per
Rusiją“.
Psichologinės knygos:
Valerij Sinelnikov „Mylėk ligą
savo“, Agnė Matulaitė „Žali sauikiteisminis tyrimas. Sausio 17
dieną, apie 11.30 val., neblaivus
(nustatytas 1.05 prom. girtumas)
vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Keliautojas. Sausio 17 dieną,
apie 23.25 val., Svėdasuose, J. Tumo-Vaižganto g., sustabdyto pa-

L. ir S. Didžiulių bibliotekos sudarytame 2018- tais anykštėnų
iš bibliotekos paimtų skaityti knygų sąraše yra tik dvi anykštėnų
autorių knygos. Rašytojo ir žurnalisto Valdo Papievio ir „Anykštos“ žurnalisto Vidmanto Šmigelsko knygos.
sainiai“, Susan Forward „Toksiški tėvai“, Ramunė Murauskienė
„(Ne) tobulos mamos užrašai“,
Gary Chapman „Penkios meilės
kalbos“, Matthew Syed „Juodosios
dėžės metodas“, Erin Niimi Longhurst „Japonizmas“, Michael Puett,
Christine Gross – Loh „Kelias“,
Jean Shinoda Bolen „Psichologijos Dao“, Oleg Gadeckij „Likimo
dėsniai, arba Trys žingsniai į laimę
ir sėkmę“.
Kelionių knygos:
Živilė Juonytė „Izraelis ir jo žmonės“, Frances Mayes „Po Toskanos
saule“, Rita Matulionytė „Kerintis
Iranas“, Arūna Kaminskienė „Bavarija“, Ieva Rutė „Išskirtinės kelionės“, Tsh Oxenreider „Pasaulyje
kaip namie“, Angelina Zaleckaitė
tikrinimui automobilio AUDI 80
AVANT vairuotojui (g. 1985 m.),
gyvenančiam Svėdasų seniūnijos Narbūčių kaime (neturinčiam
teisės vairuoti), nustatytas 1,92
prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

„Barselona“, Giedrė Steikūnaitė
„Palestina“, Rytas Šalna „Kelionių
razinos“, Vita Vilimaitė, Lefebyre
Delattre „Šešeri metai Saigone“.
Istorinės knygos:
Jonathan Mayo Emma Craige
„Hitleris“, Gediminas Kulikauskas
„Apelsinų kontrabanda“, Undinė
Nasvytytė „Apie pulką ir mergelę“, Mark Solonin „1941-birželis“, Robert K. Wittman „Velnio
dienoraštis“, Joachim Hoffmann
„Vlasovas prieš Staliną“, Adolfas
Ramanauskas - Vanagas „Partizanų gretose“, Norman Ohler „Narkotikai ir Trečiasis reichas“, Vladimir Bešanov „Kruvina raudonoji
armija“, Viktoras Suvorovas „Prieš
visus“.
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Muštynės. Sausio 15 dieną, 15
val., gautas moters (g. 1975 m.),
gyvenančios Troškūnų seniūnijos
Ramanavos kaime, pareiškimas,
kad jos nepilnametį sūnėną (g. 2003
m.,) Troškūnų seniūnijos Vašuokėnų kaime, važiuojantį maršrutiniu
autobusu, sumušė pažįstamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Užsieniečiai. Ukrainiečiai aplenkė rusus ir tapo didžiausia užsieniečių bendruomene Lietuvoje,
paskelbė Migracijos departamentas. Anot jo, šių metų pradžioje
Lietuvoje gyveno beveik 17 tūkst.
ukrainiečių, tai yra maždaug 42
proc. daugiau, nei prieš metus. Į
Lietuvą atvykusių Rusijos piliečių
bendruomenė siekia beveik 12,5
tūkst. žmonių, tai – beveik 3 proc.
mažiau, nei 2018 metais. Beveik
tiek pat Lietuvoje gyvena atvykusių baltarusių, jų skaičius per
metus išaugo trečdaliu. Minėtų
valstybių piliečiai sudarė 84 proc.
visų užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, skaičiaus. Didžiausią Europos Sąjungos valstybių narių
piliečių grupę sudarė Latvijos,
Vokietijos ir Lenkijos piliečiai. Iš
viso Lietuvoje gyvenančių užsieniečų skaičius per metus išaugo
17,5 procento. Šalyje gyvenantys
užsieniečiai sudarė kiek daugiau
nei 2 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Grasina. Sutartys su bendrovėmis, kurios iki sausio 26 dienos
nepristatys pensijų, bus nutraukiamos ir ieškoma naujų pensijų
išnešiotojų, sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas
Kukuraitis, susitikęs su pensijas
išnešiojančios įmonės „Bastaras“
ir „Sodros“ atstovais. „Yra labai aiškiai įvardyta, kad jeigu iki
sausio 26 dienos nebus išnešiotos
pensijos, visos sutartys tuose regionuose bus nutrauktos. Aš pažadu,
kad jei pensijos nebus išnešiotos,
pats viską padarysiu, kad sutartis
būtų nutraukta“, – po susitikimo
su „Bastaro“ direktoriumi penktadienį žurnalistams sakė L. Kukuraitis.
Įkalbėjo. Naujasis švietimo,
mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako įkalbėjęs
sutuoktinę, dirbusią vienoje iš
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) pavaldžių įstaigų,
išeiti iš darbo. Ministras sakė šitaip norįs išvengti interesų konfliktų regimybės. Jovita Monkevičienė dirba Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros (NMVA) Pedagogų vertinimo skyriaus vedėja,
ji yra buvusi šios įstaigos viešųjų
pirkimų komisijos nare. Iki 2016
metų ji yra dirbusi Ugdymo plėtotės centre.
Kiauliena. Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys tikisi, kad
Berlyne su Lenkijos ministru Janu
Krzysztofu Ardanowskiu pavyks
susitarti, kad būtų panaikinti prekybos kiauliena apribojimai. „Signalai rodo, kad mums pavyks,
nes buvo pirmadienį atvykęs į
Lietuvą vyriausiasis Lenkijos
veterinaras. Kalbėjosi su mūsų
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriumi. Tai panašu,
kad judesiai jau yra. Lygtai tokie
signalai, kad šį vakarą ministras
ir turėtų man pranešti kažkokią
džiugią žinią“, – teigė ministras.

SITUACIJA

???

Kaip
reaguotumėte,
jei Anykščių
gėlynuose kartu
su gėlėmis būtų
sodinami ir
pomidorai bei
burokai?
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Teismas: buvęs komunalininkų
vadovas atleistas teisėtai
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai atmetė buvusiojo UAB Anykščių komunalinis ūkis direktoriaus Jono Žukausko ieškinį. J.Žukauskas prašė teismo grąžinti jį į darbą, priteisti 5000 eurų
neturtinės žalos, 5 proc. metinių palūkanų nuo šios sumos bei išmokėti atlyginimą už priverstinio
nedarbo laiką.

savaitės citatos
Politikai net žiemą gali
panaudoti rinkiminei kampanijai
Alvydas JANICKAS, anykštėnas, apie kelių priežiūrą šią
žiemą:
„Ir žiema šiemet krečia šunybes...“
Didžiojoje Anykščių
Kunigaikštystėje
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, Kurkliuose klausydamasis seniūno ataskaitos,
piktinosi:
„Mes su Bulota paruošėme įstatymo projektą ir Seimas jį po pusės
metų priėmė. Lygiai tokį, kaip paruošėme. Kokioje mes valstybėje
gyvename?“
Net ir mažytę operaciją
automobilyje galima padaryti

Buvęs UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinasis vadovas Jonas Žukauskas bei jo advokatė Eglė
Darvainė Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose bandė įrodyti, kad J.Žukauskas iš darbo atleistas neteisėtai, o teismas konstatavo, kad pagrindo laikinojo vadovo atleidimui net ir nereikėjo,
bet jis buvo.
Aušra PETRAUSKIENĖ:
- Privačiame sode tai ir naudinga, ir gražu, bet tik ne miesto gėlynuose.

Vytautas GIRSKUS:
- Gali būti originalu ir gražu,
bet vaisiai būtų nevalgomi.

Atsakovu šioje byloje buvo
UAB Anykščių
komunalinis
ūkis. J.Žukauskas iš darbo 2018
metų liepos mėnesį atleistas UAB
Anykščių komunalinis ūkis valdybos sprendimu.
Teismui buvęs UAB Anykščių
komunalinis ūkis direktorius įrodinėjo, kad jis buvęs geras vadovas,
jo teigimu, įmonės veiklos rezultatai gerėjo, o jo atleidimas iš darbo
buvęs be pagrindo.
,,Jis moka tą darbą dirbti, yra
pajėgus ir jis turėjo lūkesčių laimėti tą konkursą. Jis nuo pirmos dienos suprato, ko įmonei reikia, nesėdėjo sudėjęs rankų ir darė tai, ko
reikia įmonei. Jis pastatė tą įmonę
ant bėgių, įmonei nuolat trūko pinigų, reikėjo mokėti darbuotojams,
buvo daug problemų, bet jis turėjo
Tarybos pritarimą. Jis pradėjo daryti realias pertvarkas ir todėl kai
kam nepatiko”, - ką teismui aiškino J.Žukauskas, rašoma Utenos
apylinkės teismo Anykščių rūmų
teisėjos Jolantos Gasparavičienės
sprendime.
O atsakovas, UAB Anykščių
komunalinis ūkis, teismui pateikė
duomenis, kad 2018 metų pirmąjį
pusmetį (J.Žukauskas įmonei laikinai vadovavo nuo 2017 metų rudens iki 2018-ųjų liepos) bendrovė
patyrė 98 tūkst. 594 eurų nuostolį,
sąnaudos išaugo 139 tūkst. 925
eurais. Didžioji dalis šios sumos

97 tūkst. 841 euras - darbo užmokesčio augimas. Teismo sprendime
nurodoma, kad UAB Anykščių
komunalinis ūkis darbo užmokesčio fondas išaugo dėl padidėjusio
darbuotų skaičiaus bei mokėtų
priedų.
UAB Anykščių komunalinis
ūkis valdybos pirmininkė, Anykščių savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėja
Audronė Savickienė teismui nurodė, kad J.Žukauskas laikinai vadovaudamas įmonei nesiskaitė su jos
valdyba. ,,Prasidėjo dokumentų
slėpimas, nesiskaitymas su valdyba, įmonės skolos išaugo iki 266
tūkst. eurų. Jei buvo prašoma pateikti kažkokią informaciją, buvo
duodama suprasti, kad čia ne jūsų
lygio klausimas, direktorius jį teiks
kitame lygmenyje. J.Žukauskas
turi daug oratorinių gebėjimų ir, jei
būtų skelbtas konkursas, jis turbūt
būtų jį laimėjęs”, - rašoma Utenos
apylinkės teismo Anykščių rūmų
teisėjos J.Gasparavičienės sprendime. Taip pat nurodoma, kad
J.Žukauską atleidus iš darbo komunalininkų nuostoliai sumažinti
51 tūkst. eurų.
Galų gale teismas konstatuoja,
jog aiškintis, ar J.Žukauskas buvęs
geras, ar blogas vadovas - nedaug
yra prasmės, nes ,,vadovo atšaukimas yra galimas tiek esant vadovo kaltei, tiek nesant jo kaltės”.

Kita vertus, teismas nurodo, kad
išnagrinėjus bylą nustatyta, jog
J.Žukauskas atleistas ne tik teisėtai, bet ir teisingai. ,,J.Žukauskas
bendrovės valdybos pasitikėjimą
prarado dėl savo kaltės”, - rašoma
teismo sprendime.
Beje, teismo sprendime rašoma,
jog kai bendrovės valdyba paprašė
J.Žukausko pateikti UAB Anykščių komunalinis ūkis įsiskolinimų
Utenos regioniniam atliekų tvarkymo centrui mažinimo planą, jis
nurodė du skolų mažinimo būdus
- kreiptis į rajono Tarybą prašant
papildomų lėšų bei didinti atliekų
surinkimo mokestį gyventojams.
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų sprendimą J.Žukauskas
per 30 dienų gali apskųsti Panevėžio apygardos teismui.
Kita gera žinia buvusiam UAB
Anykščių komunalinis ūkis vadovui - iš jo nebus priteistos atsakovo ir trečiosios šalies dėl teismo
patirtos bylinėjimosi išlaidos, nes
papildomų išlaidų šalys nepatyrė.
Atsakovui - UAB Anykščių komunalinis ūkis - darbo metu atstovavo
įmonės juristas Arenijus Baltrušaitis, trečiajai šaliai - Anykščių rajono
savivaldybei atstovavo savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja Sigita
Mačytė Šulskienė.

-ANYKŠTA

Raimondas RAZMISLAVIČIUS, Anykščių rajono tarybos
narys, UAB „Šerifai“ vadovas,
apie sutartį, pagal kurią jo įmonė
įsipareigoja vežioti gydytojus:
„Mums didelių problemų medikus pavežti nesudaro“.
Visi žentai yra labai turtingi
Virmantas
VELIKONIS,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, apie turtą:
„Mano turto, kuris yra po žeme,
balansinė vertė – 24 milijonai eurų.
Sakyčiau, viršija net mano uošvienės vertę“.
Normalus rūpestis dėl
priėjimo prie televizoriaus

Romaldas
GIŽINSKAS,
anykštėnas, apie kelių ir gatvių
priežiūrą:
„Tas sniego išvežimas iš miesto
centro – gryna „pakazucha“.
Tai net ir mažutės pilies
išeidamas nepastatysit?
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie biudžetą:
„Už dyką ir arklys arklio nekaso
– be pinigų nieko negalime padaryti“.

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:
- Gal ir gerai būtų, spalvingiau.
Nemanau, kad blogai būtų daržovėms tarp gėlių. Tai didelės
reikšmės neturi, net visai nekenkia, juk kai kurios daržovės auga
ir prie gėlių. Manau, kad Anykščiuose būtų gražu ir naudinga.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Mere, o kurią Anykščių
mokyklą lanko jūsų
trisdešimtmečiai sūnūs?

UAB Anykščių komunalinis ūkis juristo Arenijaus Baltrušaičio bei Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Sigitos Mačytės Šulskienės
nuomone, J.Žukauską reikėjo skubiai atleisti iš darbo tam, kad būtų gelbstima įmonė.
Autoriaus nuotr.

Dainius ŽIOGELIS, socialdemokratų partijos Anykščių
skyriaus vadovas, Tarybos narys, piktinosi mero replika, kad
jis savo studentų vaikų neveda į
Kurklių pagrindinę mokyklą:
„Na, neturiu, ko vesti. Mere, kodėl jūs kalbat nesąmones?“
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Gauti milijardai paramos
ūkininkams atvėrė naujas galimybes
Žemės ūkio viceministras Darius Liutikas džiaugiasi, kad
Lietuvos ūkininkai vis aktyviau teikia paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos KPP priemones.
Pasinaudoję jomis, pareiškėjai ne tik modernizuoja savo ūkius,
sukuria naujas darbo vietas, suburia bendruomenes, bet ir keičia mūsų šalies žemės ūkio veidą. Kurios priemonės praėjusiais
metais buvo populiariausios?
Gauta beveik 100 tūkst. paraiškų
2018 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA)
gavo 95 tūkst. paraiškų, kuriose
bendrai prašoma suma siekė 242
mln. Eur. Praėjusiais metais patvirtinta paramos už beveik 98
mln. Eur, pareiškėjams išmokėta
240 mln. Eur.
Anot viceministro, Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos naudą ir mastą geriausiai apibūdina kelerių metų
laikotarpis. „Skaičiuojame, kiek
nuo 2014 m. buvo sėkmingai
panaudota ir išmokėta paramos.
Skaičiai iš tiesų įspūdingi. Programai iš viso skirta 2,1 mlrd.
Eur. Šiuo metu 60 proc. lėšų jau
patvirtinta paramai, o pareiškėjams – ūkininkams, kooperatyvams, įmonėms, organizacijoms,
bendruomenėms – išmokėta 47
proc.“, – sako D. Liutikas.
Bendras pateiktų paraiškų
skaičius nuo 2014 m. – 1 mln.
622. Per šį laikotarpį patvirtinta
456 tūkst. paraiškų.
Ekologiškomis idėjomis užkrėtė bendruomenę
Pasiteiravus, kurios priemonės praėjusiais metais buvo
populiariausios, viceministras,
visų pirma, pamini KPP plotines
priemones. „Jos visada buvo ir
bus populiarios“, – sako jis ir
priduria, kad didelio pareiškėjų dėmesio sulaukė priemonės
„Agrarinė aplinkosauga ir kli-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Ilgą laiką namų bibliotekos
lentynoje gulėjo knyga „Ilgo
gyvenimo paslaptys“. Ne kartą
skaitinėta, vartyta. Naujai šią
knygą vėl atradau po to, kai
Anykščių ligoninei ėmė vadovauti
dr.Audrius Vasiliauskas, kuris
yra vienas iš šios knygos autorių.
Savivaldos rinkimų išvakarėse,
kuomet netrukus lyg pilypai iš kanapių išlįs kandidatai į Anykščių
rajono tarybos narius, minėtoje
knygoje radau puikių patarimų,

matas“ bei „Ekologinis ūkininkavimas“.
NMA duomenimis, pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir
klimatas“ 2018 m. gauta 6807 paraiškos. Bendra prašoma paramos
suma siekė beveik 14 mln. Eur, o
skirtos lėšos – 21 mln. Eur. Pagal
priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ 2018 m. gauta 2355 paraiškos. Bendra prašoma paramos
suma siekė beveik 40 mln. Eur, o
skirtos lėšos – 23 mln. Eur.
Išmokas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ gaunantis Naujamiesčio (Panevėžio r.)
ūkininkas Juozas Klioris augina
ekologiškus javus, pardavinėja iš
jų pagamintus miltus bei kruopas.
Ūkininkui ekologiniu judėjimu
pavyko užkrėsti viso miestelio
bendruomenę. Į Naujamiestį atvyksta sveikuoliai, rengiamos
sveiko maisto vakaronės, kur apie
ekologiškų maisto produktų naudą kalba ir seni, ir jauni.
Už gautą paramą modernizuos ūkį
Kaip ir kiekvienais metais, taip
ir 2018-aisiais, pareiškėjai itin aktyviai dalyvavo teikiant paraiškas
pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“. „Natūralu, kad ši
veiklos sritis populiari, nes galima gauti paramą ūkiui modernizuoti“, – pastebi viceministras.
Dviejų šaukimų metu surinkta 466
paraiškos, o jose prašoma suma
bendrai siekė beveik 77 mln. Eur.

Pasak viceministro, 2018 m. rezultatai rodo, kad 2014–2020 m.
programa įsibėgėjo. „Kiekvienais metais didėja pareiškėjų skaičius ir sumos, dėl kurių kreipiamasi pagal projektus“, – teigia
jis.
Gintaro Kandroto nuotr.
Paraiškų pateikta daugiau, nei
skirta lėšų, mat praėjusiais metais
veiklos sričiai buvo numatyta 60
mln. Eur.
Biržų rajone su šeima ūkininkaujanti Vaidutė Stankevičienė paramą, gautą pagal priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas“, panaudos gyvulininkystės ūkiui modernizuoti
– įsigys karvių tvarto technologinę įrangą. Beje, praėjusiais metais
ši veiklos sritis buvo orientuota
būtent į gyvulininkystės sektorių.
Taip siekta stabilizuoti ir, jei pasiseks, padidinti gyvulių skaičių
šalyje.
Džiaugiasi galimybe
gimtajame kaime

dirbti

Pasak D. Liutiko, praėjusiais
metais didelio pareiškėjų dėmesio
sulaukė priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“. Per 2018 m. pagal šią
priemonę surinkta 1803 paraiškos,
kuriose prašyta beveik 58 mln. Eur
paramos. Skirta 34 mln. paramos.
Populiarios šios priemonės veiklos

kurie šiame periode galėtų būti
rajono valdančiuosius. Jeigu
ypač naudingi... rinkėjams ir
apsilankius pas medikus jums
kandidatams.
gan ilgokai tektų laukti tyrimo
„Garsus kinų gydytojas,
išvadų, o vėliau dar rymoti prie
gyvenęs VII amžiuje, patarė:
daktaro kabineto, internetiniuose
nesiklausykite erzinančių garsų,
portaluose diagnozės užtrunka
neplepėkite tuščiai, nedarykite
vos kelias minutes. „Gal tau
netaisyklingų judesių, nelaikykite
Alzhaimeris?“, „Pasitikrink savo
galvoje neramių minčių“, - papsichiką!”, „Tu durnas”, - tokios
tariama knygoje „Ilgo gyvenimo
ir panašios diagnozės mirga interpaslaptys“.
netiniuose komentaruose, o komPuikūs
piuterių IP adresai
patarimai,
...„o kompiuterių IP adre- išduoda, kad „ligų
tačiau šiuodiognozuotojai“
sai išduoda, kad „ligų dio- dažnais atvejais
laikiniame
gnozuotojai“ dažnais atve- dirba valdiškose
chaotiškame gyvejais dirba valdiškose rajono rajono įstaigose.
nime jais
Jeigu jūsų dar
įstaigose“...
vadovautis
galutinai „nenužuvis sunkiau
dė“ komentatorių
ir sunkiau, o technologijos ir visa
„diagnozės“, savivaldos rinkimų
kita taip sparčiai žengia į priekį,
priešaušryje siūlau prisiminkad netrukus medikų kabinetuose
ti keletą linksmesnių epizodų
apskritai būsime reti svečiai. Ir tai
iš veikėjų, siekiančių to „ilgo
jau vyksta šiandien, ir ne kažkur,
gyvenimo“ (na gerai, jei išrinks
o Anykščiuose.
į valdžią, jis truks vos 4 metus,
Vienas paprasčiausių būdų
bet, patikėkit, per tiek galima gan
sužinoti apie savo sveikatos būklę
neblogai „prasisukti“). Deja, bet
– naujienų portale vienu ar kitu
jie, ko gero, savo namų lentynose
klausimu komentaruose išsakyti
dr.A.Vasiliausko knygos neturi ir
savo nuomonę. Ir, neduok Dieve,
su joje surašytais kinų(!) gydytojo
sukritikuoti dabartinius Anykščių
patarimais nesusipažino... Dar

sritys buvo „Parama smulkiems
ūkiams“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.
Štai Beižonių kaime (Elektrėnų
r.) gyvenanti Eglė Palčiauskaitė,
dokumentus pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai
kaimo vietovėse“ teikusi ankstesniu
paraiškų rinkimo etapu, gavo paramą mediniams mokomiesiems žaidimams gaminti. Jos brolis Dainius
Palčiauskas – pramogoms ir poilsiui
organizuoti. Jaunuoliai džiaugiasi,
kad turės galimybę mėgstamą veiklą vystyti gimtajame kaime.
2018 m. pristatyta naujovė
sudomino pareiškėjus
Apžvelgdamas praėjusių metų
investicijas, viceministras D.

sykį cituoju vieną iš jų – „neplepėkite tuščiai“.
Neabejotinas šios rajono
valdžios kadencijos „topas“ –
interviu su Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio patarėju Donaldu
Vaičiūnu po to, kai 2016 metais
JAV prezidentu buvo išrinktas
Donaldas Trumpas. Mažai kam
pasaulyje žinomas ir įdomus
D.Vaičiūnas tada save palygino
su pačiu galingiausios pasaulio
valstybės vadovu.
„Jei trumpai apie JAV prezidentą, mano nuomone, D.
Trump‘as kalba daug ir greičiausiai yra populistas, todėl mano
bendras vardas šiuo atveju mus
skiria tai, kad aš esu realistas”,
- tuomet kalbėjo D.Vaičiūnas,
prisipažinęs, kad bendravardžio
įkvėptas ruošis savivaldos rinkimams.
Jeigu kažkas šią kadenciją
lygiavosi su pačiu JAV prezidentu,
kiti anykštėnų išrinktieji tiesiog
daug, pabrėžiu, daug ir sunkiai
dirbo.
„Važinėju po Anykščių rajoną
ir stebiu, kaip žmonės rūšiuoja
atliekas”, - paklaustas, ką gi
iš tiesų veikia įsidarbinęs UAB

Liutikas linkęs akcentuoti veiklos sritį „Parama ekonominės
veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur)“.
„16 tūkst. Eur parama buvo
teikiama pirmą kartą. Siekiame
skatinti verslumą kaimo vietovėse, todėl buvo supaprastintos paramos skyrimo taisyklės,
nustatyta, kad 16 tūkst. Eur
parama skiriama už vienos darbo vietos įkūrimą ir tos darbo
vietos išlaikymą trejus metus.
Tai pasirodė patrauklu pareiškėjams, jie buvo labai aktyvūs“,
– sako D. Liutikas.
Pagal priemonės veiklos sritį
2018 m. gautos 449 paraiškos.
Bendra prašoma paramos suma
siekė beveik 7 mln. Eur, o skirtos lėšos – 1,6 mln. Eur.
Viceministras pažymi, kad
stengiamasi nuolatos tobulinti priemonių įgyvendinimo ar
administravimo taisykles. „Norime, kad pareiškėjams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos
gauti paramą. Neliktų perteklinių apribojimų ir būtų pasiekti
geri rezultatai: sukurtos darbo
vietos, kaimo bendruomenės,
įveistas miškas ir t. t.“, – pažymi D. Liutikas.
Pasak viceministro, 2018 m. rezultatai rodo, kad 2014–2020 m.
programa įsibėgėjo. „Kiekvienais
metais didėja pareiškėjų skaičius ir sumos, dėl kurių kreipiamasi pagal projektus. Didėja ir
žinomumas, nes informacinei
sklaidai skiriamas vis didesnis
dėmesys“, – teigia jis.

Užsak.Nr. 67

,,Anykščių komunalinis ūkis”,
pasakojo Anykščių rajono tarybos
narys Alfrydas Savickas.
Ir pabaigoje - legendinė Anykščių rajono mero K.Tubio kalbos
citata iš Sausio 13-osios minėjimo: „Tie žmonės, kurie paaukojo
savo gyvybę, jie negalvojo apie
geresnę ateitį, apie skanesnę
duoną, didesnį dešros gabalą,
jie galvojo apie tai, kaip mes
gyvensime, kad būtume laisvi.“
Beje, po šios citatos publikavimo
,,Anykštoje” meras K.Tubis gana
ilgą laiką minėjimuose apskritai
nebesakė kalbų.
,,Reikia mokėti ne tik laiku
kažką nuveikti, bet ir laiku keisti.
Pavyzdžiui, užsiėmimus ar tiesiog
pozą”, - toliau skaitinėju patarimus knygoje ,,Ilgo gyvenimo
paslaptys”.
Tie taip daugelio laukiami pokyčiai jau čia pat. Patikėkit, iki to
laiko ,,ligų diagnozės” internete
neabejotinai taps dar pažangesnės, ,,topinių” politikų pasisakymų tik daugės, o kažkas ,,Ilgo
gyvenimo paslaptyse” surašytais
patarimais taip ir nepasinaudos.
Laimei, jiems tai padaryti kovo
3-ąją padės rinkėjai.
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Oponentai ėmė kibti merui į atlapus

Keliai. Pastarosiomis savaitėmis
dėl sudėtingų oro sąlygų užsnigti
mažesnio intensyvumo rajoniniai
keliai bus ne tik valomi, bet ir
barstomi smėlio-druskos mišiniu,
informuoja kelininkai. Šie keliai
bus barstomi tik baigus darbus
prioritetiniuose keliuose. Pagal
nustatytą tvarką, žiemą pirmiausia
valomi ir barstomi magistraliniai,
krašto keliai, taip pat R1 kategorijai priskiriami rajoniniai keliai,
t. y. kuriuose eismo intensyvumas
yra didesnis kaip 1000 automobilių per parą. Tuomet valomi R2 kategorijos keliai – tie, kuriuose per
parą eismo intensyvumas siekia
nuo 500 iki 1000 automobilių.
Paukščiai.Anykščių regioninio
parko ekologai baigė skaičiuoti
rajone žiemojančius paukščius.
Apskaitos buvo vykdomos prie
Šventosios upės užtvankos ties
Anykščiais ir Kavarsku bei prie Judinio upelio žiočių. Iš viso suskaičiuoti 376 žiemojantys vandens
paukščiai. ,,Matėme didžiąsias
antis, gulbes nebyles, didžiuosius
dančiasnapius ir net baltuosius garnius”, - informavo paukščių apskaitą vykdę specialistai iš Anykščių regioninio parko.
Bešeimininkiai. Anykščių rajono savivaldybė kreipsis į teismą
dėl šešių statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo be šeimininko
ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.Tarp šių
objektų – tualetas Vilties gatvėje
Anykščiuose. Taip pat sandėliavimo aikštelė, sandėlis, karvidė, artezinis gręžinys, dalis fermos.
Aktyvumas. Anykščių rajono
seniūnijų seniūnai pro ausis praleido savivaldybės administracijos
raginimus susikurti paskyras socialiniame tinkle „Facebook“ ir ten
viešinti seniūnijų gyventojams oficialią informaciją. Tokias paskyras
turi vos keletas rajono seniūnijų.
Raginimo būti aktyvesniems socialinėje erdvėje, seniūnai sulaukė
praėjusių metų pabaigoje Anykščių rajono savivaldybėje vykusioje seniūnų sueigoje. Seniūnijų
paskyras „Facebook“ patarė kurti
Anykščių rajono savivaldybės laikinoji Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė
Pajarskienė.
Siaurukas. Anykščių rajono savivaldybė gavo Panevėžio miesto
savivaldybės prašymą priimti VšĮ
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkais be konkrečių įsipareigojimų. Protokoliniu sprendimu
Anykščių rajono taryba nusprendė
nesvarstyti klausimo dėl šio prašymo. „Kol nėra konkrečių įsipareigojimų dėl dalyvavimo Panevėžio
miesto, tai kol kas siūlau nesvarstyti šių dalykų. Mes padedame, išlaikome siauruką, atstatytas ruožas
į Rubikius“, - sakė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Draugystė. Anykščių rajono
taryba pritarė Anykščių rajono
savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Į demokratiją
– pagal Asociacijos susitarimą ir
glaudesnį bendradarbiavimą“. Planuojamas projektas tęsia pradėtą
bendradarbiavimą tarp Anykščių
rajono savivaldybės ir Mirgorodo
(Ukraina) bei Telavi (Sakartvelas)
miestų savivaldybių.

tybinių institucijų, kurios, anot jo,
trukdo savivaldybei dirbti.
Meras draugiškai su vicemeru
Sigučiu Obelevičiumi ir dėl Kurklių pagrindinės mokyklos pertvarkymo į skyrių apkaltino Švietimo
ir mokslo ministeriją.
Kurliuose valdžia, regis, buvo
pasiskirsčiusi vaidmenimis - meras
kalbėjo apie savo gerus darbus ir
blogą šalies valdžią, administracijos direktorius A.Gališanka - apie
konkrečius gerus ūkinius darbus
Kurklių seniūnijoje ir rajone, jo pavaduotojas R.Blazarėnas - daugiau
dėmesio skyrė ūkinėms problemoms, o vicemeras S.Obelevičius,
kuris vienintelis iš minimo ketverto nėra K.Tubio rinkimų komiteto
narys, turėjo misiją kurkliečiams
paaiškinti, kodėl miestelyje nebeliks pagrindinės mokyklos.
Dainius Žiogelis rajono
valdžiai priminė valdišką
televizorių

(Atkelta iš 1 psl.)

Skiemonyse Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis aiškino, kad šalies valdžios institucijos trukdo
savivaldybių darbui.
(Atkelta iš 1 psl.)
Seniūnų ataskaitos tik tarp
kitko
Visuose trijuose renginiuose
dalyvavo ir socialdemokratas,
Anykščių rajono tarybos narys
Dainius Žiogelis. Pasak jo, rajono
valdžia šalies valdžią aršiausiai
kritikavo Traupyje, kur nebuvo nei
,,valstiečių“ atstovų, nei ,,Anykštos“ žurnalistų. Trečiadienį, sausio
16 dieną, į Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus ataskaitą atvažiavo
visas būrys anykštėnų - iš 35 renginio dalyvių bent trečdalis buvo
svečiai. Kalbėjo meras K.Tubis, jo
pavaduotojas Sigutis Obelevičius,
administracijos direktorius Audronius Gališanka, direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas,
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė. Renginį stebėjo ir mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas, tačiau
jam progos pasisakyti nebuvo.
Į Kurklius atvyko ir ,,valstietis“,
Seimo narys Antanas Baura bei

jo padėjėja Regina Patalauskienė, buvo ir du socialdemokratai,
Anykščių rajono tarybos nariai D.Žiogelis ir Vilius Juodelis. Tiesa,
Kurkliuose jie nelaikytini svečiais,
mat abu vyrai yra šios seniūnijos
gyventojai.
Per savo atsakaitą seniūnas
A.Jurkus kalbėjo, kad seniūnijoje
mažėja gyventojų, bet nurodė, kad
Kurklių seniūnijoje yra neįtikėtinai didelis skaičius - 126 - mokyklinio amžiaus vaikai. Seniūnas
vardijo 2018 metais nuveiktus
darbus ir surengtas šventes. Dar jis
sakė, kad į Kurklius buvo atvažiavę UAB,,Biovela“ atstovai, kurie
kvietė seniūnijos gyventojus įsidarbinti mėsos gamykloje. ,,500600 alga, bet temperatūra gamykloje 5-6 laipsniai šilumos, niekas
nepanoro įsidarbinti, nes šalta“, kalbėjo seniūnas. ,,Noriu padėkoti
kurkliečiams ir staškūniškiečiams.
Staškūniškio bendruomenės pastatas buvo labai gražus, o Kurkliuose
61 gyventojas užsidėjo girliandas“,
- už šventinį pasipuošimą dėkojo
seniūnas.

Skiemoniškiai įdėmiai klausėsi ir seniūno Stasio Steponėno
ataskaitos, ir svečių pasisakymų.

Meras K.Tubis džiaugėsi, kaip
puikiai taupo rajono biudžeto pinigus. Jis teigė, kad 2015-aisiais,
kai tapo meru, ,,savivaldybė buvo
praskolinta“, o per savo kadenciją
K.Tubis nurodė grąžinęs 2 mln.
27 tūkst. eurų rajono skolų. Kalbėdamas apie problemas, meras
K.Tubis išvardijo bent dešimt vals-

Vykstant diskusijai apie Kurklių
S.Kairio pagrindinės mokyklos
likimą, Anykščių rajono meras
K.Tubis nusprendė ,,įkąsti“ Antruosiuose Kurkliuose gyvenančiam socialdemokratui Dainiui
Žiogeliui. ,,Dainius irgi neveda čia
vaikų“, - kurliečiams aiškindamas,
kaip nyksta Kurklių mokykla, kalbėjo meras K.Tubis.
,,Na neturiu, ko vesti. Mere, kodėl jūs kalbat nesąmones?“ - supyko D.Žiogelis, po to paaiškinęs,
kad du jo vaikai studentai, o mažajai dukrai vos treji metai. ,,Nauji
Jūsų atradimai, mere. Ir ,,Šileliui“
interviu jau nesąmonių pripasakojot apie tai, kur mano vaikai mokosi“, - piktinosi D.Žiogelis. ,,Aš
nesakiau“, - teisinosi meras.
(Nukelta į 14 psl.)

Seimo nario Antano Bauros padėjėja Regina Patalauskienė
Skiemontyse gynė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos garbę.

Kurkliuose gyvenantis laikinasis UAB Anykščių komunalinis
ūkis vadovas Linas Pravilionis tvirtino, kad palaidas po miestelį
lakstantis jo šuo yra labai taikus.
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Seimo kontrolierė nustatė - „Anykšta“
pagrįstai skundžiasi savivaldybe
(Atkelta iš 1 psl.)
Komandiruotės tapo didžiule
paslaptimi
Seimo kontrolieriui „Anykštos“
redakcija pateikė konkrečius pavyzdžius, kaip Anykščių rajono
savivaldybė vengia suteikti prašomą informaciją arba atsirašinėja.
Kontrolieriui buvo nusiųsti
„Anykštos“ redakcijos žurnalistų
Roberto Aleksiejūno bei Vidmanto Šmigelsko susirašinėjimai
elektroniniu paštu su Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktoriumi AudroniumiGališanka bei savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus laikinąja vedėja Audrone
Pajarskiene.
2018 metų gegužės mėnesį rengdamas publikaciją apie
Anykščių rajono savivaldybės delegacijos komandiruotę į Gruziją,
,,Anykštos” žurnalistas Vidmantas Šmigelskas siekė išsiaiškinti,
kokie buvo šios komandiruotės
tikslai bei kiek ši komandiruotė
kainavo. Savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka žurnalistui nurodė klausimus
pateikti raštu. Tačiau ir klausimus pateikus raštu, o vėliau ir
pakartotinai išsiuntus dar labiau
sukonkretintus klausimus, į dalį
užduotų klausimų buvo atsakyta
aptakiomis frazėmis.
Dėl šios priežasties ,,Anykštos”
redakcijai nepavyko informuoti
skaitytojų, kiek mokesčių mokėtojams kainavo Anykščių rajono
savivaldybės delegacijos kelionė
i Gruziją.

kios organizacijos (asmenys) jas
pateikė.
Iš A.Pajarskienės buvo gautas atsakymas, kad, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir siekiant
apsaugoti asmens duomenis, išankstinė informacija neteikiama,
nors ,,Anykštos” redakcija siekė
sužinoti tik pretendentų skaičių, o
ne konkrečius pretendentų vardus
bei pavardes.
Seimo kontrolieriui tyrimo
metu dėl šio atvejo Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius A.Gališanka teisinosi, kad ,,teikiant atsakymą buvo
įvertinta aplinkybė, kad Garbės
piliečio vardo komisija svarsto ne
tik per einamąjį šaukimą pateiktas kandidatūras, bet ir anksčiau
teiktas iki tol nepatvirtintas kandidatūras. Šiuo atveju išankstinė
informacija apie pateiktų kandidatūrų skaičių būtų neteisingai
atspindėjusi galimus komisijos
sprendimus. Žurnalisto prašymas
iš anksto informuoti apie Garbės
piliečio kandidatūras pateikusius
asmenis yra susijęs su privačių asmenų duomenimis.”
Kultūros tarybos posėdžius
stebėti nedraudžiama, tačiau
žurnalistai ten nepageidaujami

LR Seimo kontrolieriui Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka
teisinosi, kad
į žurnalisto
V.Šmigelsko klausimus abiem
atvejais ,,visi atsakymai paruošti ir
pateikti teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku”, tačiau užuot įvardijusi konkrečią kelionės dalyviams į
Gruziją išmokėtų komandiruotpinigių sumą, Anykščių rajono savivaldybė apsiribojo atsakymais,
kad komandiruotpinigiai apskaičiuoti ir mokėti vadovaujantis
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.
Toks savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos
atsakymas skaitytojams užkirto
kelią gauti informaciją, kiek konkrečiai kainavo valdininkų kelionė į Gruziją.

“Anykšta” Seimo kontrolieriaus instituciją informavo, kad
redakcijos žurnalistai Savivaldybės administracijos specialistų
ne kartą buvo išprašyti iš Anykščių rajono savivaldybės posėdžių
salėje vykstančių seniūnų sueigų
motyvuojant, kad stebėdami posėdžius žurnalistai gali atskleisti posėdyje aptarinėjamų gyventojų asmens duomenis, žurnalistams taip
pat uždrausta dalyvauti savivaldybės Kultūros tarybos posėdžiuose.
Savivaldybė viešai neskelbia šių
posėdžių darbotvarkių, posėdžių
laiko, posėdžiuose priimtų nutarimų.
Į šias pastabas Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka pateikė itin
platų pasiaiškinimą:
„Savivaldybės administracija
niekada ir jokiomis formomis nėra
pareiškusi draudimo žurnalistams
stebėti Kultūros tarybos posėdžius”,- Seimo kontrolieriams teisinosi A.Gališanka.
Ir, nors iš tokio teiginio galima
susidaryti išvadą, kad Kultūros tarybos posėdžiai žurnalistams yra
atviri, toliau Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka kontrolieriui
skirtame pasiaiškinime dėstė, kad
žurnalsitai šiuose posėdžiuose yra
nepageidaujami.

Paslaptimi tapo apdovanjimui
siūlomų asmenų skaičius

Dirbti užsidarius pageidavęs
Kultūros tarybos pirmininkas

2018 metų birželio mėnesį, rengdamas publikaciją apie Anykščių
rajono garbės piliečio apdovanojimus, ,,Anykštos” žurnalistas Robbertas Aleksiejūnas elektroniniu
paštu kreipėsi į Anykščių rajono
savivaldybės laikinąją Kultūros,
turizmo ir komunikacijos skyriaus
vedėją A. Pajarskienę. Buvo siekiama sužinoti, kiek yra pateikta
paraiškų šiam vardui gauti ir ko-

,,Kultūros tarybai pavesta atlikti ekspertinį rajono kultūros
aplinkos vertinimo darbą. Kultūros tarybos pirmininko pozicija
nesikviesti visuomenės informavimo priemonių atstovų stebėti
ekspertų darbo proceso sulaukė
pritarimo iš visų Kultūros tarybos
narių. Savivaldybės administracija vertina Kultūros tarybos narių
kompetencijas, atsižvelgia į Savi-

Direktorius aiškino, kad
,,nustatyta tvarka ir laiku”
informavo apie įstatymus

valdybės tarybos rekomendacijas
ir nemano, kad tai, jog posėdžiuose nedalyvauja visuomenės informavimo priemonių atstovai, turi
neigiamos įtakos [Kultūros tarybos] siūlymams ar nutarimams.
Atvirkščiai, laisvai reiškiama intelektualių žmonių nuomonė bei
konstruktyvios diskusijos sukuria poleminę erdvę kūrybiniams
Anykščių miesto plėtros sprendimams, atveria naujų idėjų ir sumanymų perspektyvas. Tai būtų sunkiai įsivaizduojama dalyvaujant
vietos žiniasklaidos atstovams
ir žinant, kad dažna individuali
nuomonė gali būti retransliuota ar
kitaip viešai paskleista, neatmetant žurnalistinės interpretacijos
ir dviprasmiškų kontekstų panaudojimo viešinant ekspertų darbo
procesą. Kultūros taryba nėra tiesiogiai rinkėjų įgaliojimus gavusi
ir sprendimus priimanti institucija, tad, [Savivaldybės nuomone],
[Kultūros tarybos] veikla visiškai
pateisina visuomeninei patariančiajai organizacijai iškeltus lūkesčius. [...Kultūros tarybos pirmininkas visuomenės informavimo
priemonėms teikia informaciją
apie priimtus sprendimus. Atsako
į žurnalistų klausimus, įvairiuose
komentaruose pateikia Kultūros
tarybos poziciją aktualiais klausimais“, - Seimo kontrolieriaus
rašte cituojamas Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos pasiaiškinimas, dėl kokių priežasčių į
savivaldybės Kultūros tarybos posėdžius neįleidžiami žurnalistai.
Seniūnų sueigas draudė stebėti
tik “blogieji” liberalai
Tai, kad iš Anykščių rajono
savivaldybėje vykstančių seniūnų sueigų išprašomi žurnalistai,
Anykščių rajono savivaldybės
administracija, teikdama pasiaškinimą kontrolieriui, visą atsakomybę suvertė darbą palikusiems
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos vadovams – Liberalų sąjūdžio žmonėms.
,,Už buvusių administracijos
vadovų sprendimus nuo 2015
metų balandžio mėnesio iki
2016 m. gruodžio mėnesio dabartiniai administracijos vadovai
neatsako”, - nurodė savivaldybės administracijos direktorius
A.Gališanka.
Tačiau panašūs atvejai, kai seniūnų sueigos metu posėdžių salę
žurnalistai buvo paprašyti palikti,
Anykščių rajono savivaldybėje
kartojosi ir savivaldybės administracijai vadovaujant dabartiniams
vadovams.
,,Siekiant užtikrinti rezultatyvų
Savivaldybės darbą, pasitarimuose dalyvaujantys specialistai dalijasi ir aptaria ne tik techninius ar
procesinius veiklos aspektus, bet
sprendžia ir su gyventojų asmens
duomenimis susijusias problemas.
Įprastai su asmens duomenimis susiję klausimai aptariami pasitarimų pabaigoje. Svarstant minimus
klausimus pašaliniai asmenys nedalyvauja. Per 2017—2018 metus
įvyko 10 seniūnų sueigų. Visose
seniūnų sueigose dalyvavo UAB
„Anykštos redakcija“ žurnalistai.
Per minimą laikotarpį pasitaikė

tik vienas atvejis, kada žurnalistų
buvo paprašyta išeiti. Tas atvejis
vyko jau baigus spręsti darbotvarkės klausimus ir perėjus prie
administracinių veiklos klausimų,
susijusių su asmens duomenimis”,
- kodėl seniūnų sueigose neleidžiama dalyvauti žurnalistams,
kontrolieriui teisinosi Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.
Teisinosi, kad žurnalistai gali
klausti ir žodžiu
Anykščių rajono savivaldybės
administracija Seimo kontrolieriams taip pat aiškino, kad ,,Savivaldybės administracijos direktorius jokia forma nėra viešai
pareiškęs, kad žurnalistai privalo
klausimus teikti raštu”.
,,Savivaldybės administracijos
direktorius visuomet atsako į asmeniškai jam pateiktus žurnalistų
klausimus žodžiu. Jei atsakymui
nereikia rinkti papildomos informacijos (pateikti tikslių statistinių
duomenų, cituoti teisės aktų, nurodyti konkrečių piniginių sumų ar
kt.), Savivaldybės administracijos
direktorius iš karto atsako žodžiu.
Jei informacijai pateikti reikia ne
tik Savivaldybės administracijos
direktoriaus, bet ir Savivaldybės
administracijos atskirų sričių specialistų turimos informacijos, jei
žurnalistai telefonu prašo pateikti
atsakymus keliomis temomis, tuomet Savivaldybės administracijos
direktorius žurnalistui išsako pageidavimus pateikti klausimus
bendrąja tvarka. Savivaldybės
administracija nesutinka, kad su
žurnalistais yra bendraujama aptakiomis frazėmis, nes atsakymai
visados pateikiami išsamiai ir
motyvuotai“, - kontrolieriui aiškinosi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
A.Gališanka.
Seimo kontrolierių savivaldybės
argumentai neįtikino
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
A.Gališanka neigė bet kokius
,,Anykštos” išsakytus nusiskundimus dėl iš savivaldybės gaunamos
informacijos ribojimų, Seimo kontrolierę įtikinėjo: ,,esame įsitikinę,
kad Savivaldybė tinkamai užtikrina viešosios informacijos rengėjų
teisę rinkti ir gauti informaciją
apie Savivaldybės veiklą”, akcentavo, kad savivaldybės informacijos viešinimo sutartis sudaryta
su ,,Anykštos” redakcija, plačiai
išdėstyti Anykščių rajono savivaldybės administracijos argumentai
Seimo kontrolierių neįtikino, kad
Anykščių rajono savivaldybės
administracija, teikdama informaciją žurnalistams apie savo veiklą,
elgiasi vadovaudamasi Konstitucija, Visuomenės informavimo bei
Vietos savivaldos įstatymais.
Kontrolierė konstatavo, kad
administravimas turi trūkumų
Pagal ,,Anykštos” redakcijos
gautą skundą tyrimą atlikusi Seimo kontrolierė M. Vainiutė, susipažinusi su „Anykštos“ žurnalisto V.Šmigelsko susirašinėjimu

elektroniniu paštu su Anykščių
rajono savivaldybe, konstatavo,
kad žurnalistui atsisakydama suteikti prašomą informaciją apie
valdininkams už kelionę į Gruziją mokėtus komandiruotpinigius,
Anykščių rajono savivaldybė,
,,nepateikusi konkrečių atsakymų
į klausimus ir nenurodžiusi Redakcijai prašomos informacijos
nepateikimo motvvų (priežasčių),
taip pat atsakymo apskundimo
tvarkos, pažeidė išsamumo, gero
administravimo principus.”
Seimo kontrolierės teigimu, tai
,,vertintina kritiškai”.
Seimo kontrolierė pastebėjo –
teisės akto pavadinimo negana
Nagrindėdama
aplinkybes,
kai Anykščių rajono savivaldybė ,,Anykštos” žurnalistui
R.Aleksiejūnui atsisakė pateikti
informaciją apie tai, kiek kandidatūrų pateikta Anykščių rajono garbės piliečio vardui gauti, Seimo
kontrolierė M. Vainiutė konstatavo: ,,Pažymėtina, jog Savivaldybės administracija, atsisakydama
pateikti Redakcijai prašomą informaciją, turėjo pareigą nurodyti
aiškius informacijos nepateikimo motyvus ir konkrečias teisės
aktų nuostatas, kuriomis vadovaujantis informacija neteiktina
(priežastis), taip pat nurodyti, ar
prašoma informacija Redakcijai
bus pateikta vėliau (pavyzdžiui,
po to, kai įvyks pirmiau minėtos
komisijos posėdis, ar pan.), tačiau
to nepadarė, apsiribodama teisės
akto, reglamentuojančio asmens
duomenų apsaugą, pavadinimo
pateikimu, kas vertintina kritiškai
pirmiau minėtų išsamumo, gero
administravimo principų prasme”.
Kontrolierė nustatė redakcijos teisės buvo pažeistos
Apibendrindama tyrimo išvadas,
Seimo kontrolierė M. Vainiutė pažymėjo, kad ,,Anykštos” skundas
buvo pagrįstas.
,,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo
22 straipsnio 1 dalies 1 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
Gražinos Šmigelskienės, atstovaujančios uždarajai akcinei bendrovei ,,Anykštos redakcija”, skundą dėl Anykščių rajono savivaldybės
pareigūnų veiksmų (neveikimo),
teikiant informaciją (atsakymus) į
šios redakcijos kreipimusis elektroniniu paštu, pripažinti pagrįstu”.
Seimo kontrolierė rekomendavo Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriui A. Gališankai imtis priemonių, kad ateityje atsisakant teikti informaciją
būtų nurodytos tikslios atsisakymo
priežastys ir nurodyta, kam galima
apskųsti priimtą sprendimą.
Seimo kontrolierė Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui nurodė ,,Imtis priemonių,
kad ateityje, Anykščių rajono savivaldybės administracijai nagrinėjant asmenų kreipimusis, atsakymai
pareiškėjams būtų teikiami laikantis
teisės aktuose įtvirtintų dokumentų
išsamumo, teisėtumo, pagalbos bei
gero administravimo principų.”
Anykščių rajono savivaldybės
administracija įpareigota per 30
dienų nuo šio sprendimo gavimo
datos informuoti LR Seimo kontrolieriaus tarnybą, apie šių rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Pasaka apie Pažadėtąją
žemę
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Atšiaurioji Kanada. Šalies
gilumoje
12:55 Pavojingoji žemė. Vėjas
13:50 Puaro N-7 Susitikimas su
mirtimi
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Laisvės kaina. Disidentai. N-7
22:20 Subtilumas N-14
00:10 Daiktų kontūrai N-14
06:20 Dienos programa.
06:25 “Madagaskaro pingvinai” (k)
06:50 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
07:15 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:40 “Neramūs ir triukšmingi”

08:05 “Riterių princesė Nela”
08:30 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:55 Tomas ir Džeris
10:30 Muzikinė kaukė (k).
12:55 Fantomas N-7
14:55 Absoliutus nulis N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:30 Laiko patrulis N14
23:20 Rūkas N14.
01:10 Mano kaimynė - pornožvaigždė (k) N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Daktaras Dolitlis 4.
Prezidento šuo” N-7
13:10 “Sosto įpėdinis” N-7
15:15 “Gatvės šokiai 2” N-7
17:00 “Havajai 5.0” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:30 “Indianapolis. Nepaprasta
drąsa” N-14
00:55 “Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 1 dalis” N-14 (kart.)

06:40 Ultimate Strongman Pasaulio
veteranų čempionatas (k). 2018 m.
07:30 “Žemė - dykumų planeta” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Žemė - dykumų planeta”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal”
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Amžiaus nusikaltimai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Šiauliai.
19:30 Žandaras iš San Tropezo N-7
21:35 “Antrininkas”
22:40 “Kortų namelis” N14
23:45 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Ryga” II
dalis. N-7.
02:00 Bijok jo vardo (k) S.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:30 “Akloji”
12:00 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:30 “Silvijos itališki valgiai”
13:00 “Laukiam svečių su Reičele
Alen”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Modus” N14

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Genijus. Pikasas N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:20 KK2 penktadienis (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7

13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Gelbėjimo misija N14
00:15 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
13:30 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:22 “TV3 sportas”.
16:27 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Visi mes žmonės”.
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Geležinkelio tigrai” N-14
00:35 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Reali mistika” N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Mano tobulas gangsteris
N14
22:50 Pabėgimo planas (k) N14
01:00 “Antrininkas” (k) N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
12:50 “Saugokis meškinų”
13:05 “Drakonų kova. Super”
N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
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22:50 Mano priešo kūnas N-7
01:15 Beverli Hilso policininkas
(k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Bravo! 2 (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
(kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Pažinimo džiaugsmas. Retieji
žemės metalai – aukštųjų technologijų ateitis
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Dainuoju Lietuvą.
16:15 Šventadienio mintys. (kart.).
16:40 Projektas Pi.
17:05 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Garsiau. Muzikinė laida. (kart.).
19:20 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Pradedant kompozitoriaus
Eduardo Balsio metus. Koncertas,
skirtas E. Balsio 100-osioms gimimo
metinėms.
22:00 Skambina Andrej Gavrilov
(fortepijonas, Rusija).
23:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15 Sala N-14 (kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”
09:00 “Benas Tenas”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Funtikas ir agurkai” (kart.)
11:25 “Katinas - žvejys” (kart.)
11:35 “Trys varliukai” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
12:00 “Reindžeris Robas”
13:00 “Supermergaitės”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Paulos svajonė” N-7
20:00 “Ponis bėga ratu”
20:10 “Meteoras ringe”
20:35 “Trys varliukai”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Meilė po žvaigždėmis” N-7
22:45 “Auroros Tygarden detektyvai.
Džiulijusų namas” N-7 (kart.)
00:35 “Paulos svajonė” N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Jaunas kraujas” (kart.)
N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Savaitė su Kauno
„Žalgiriu““.
11:00 “100% Dakaro”. N-7

11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Jaunas kraujas” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje” N-7
17:00 “Lietuvos atvirasis 3×3
krepšinio čempionatas”.
19:00 “Amerikos talentai” N-7
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana“.
07.55 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7.
13.00 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
17.15 Skinsiu raudoną rožę.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Inspektorius Luisas. Virš
gėrio ir blogio“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Inspektorius Luisas. Virš
gėrio ir blogio“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas Morsas“ N-7.
00.40 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje.“ N-7.
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20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Blondinė ieško vyro N14
23:10 “Karalienė Izabelė” N14
00:50 Midsomerio žmogžudystės XIII. Gijomo kalavijas N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Akacijų alėja . 2014.
(kart.).
06:50 Stop juosta (kart.).
07:20 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:45 Grizis ir lemingai
07:55 Džeronimas
08:20 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
08:45 Erdvės menas. Nuo
Ciuricho iki Tokijo: naujų būsto
idėjų beieškant (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Projektas Pi. (kart.).
13:35 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:00 Dauntono abatija 2 N-7
(kart.).
15:10 Erdvės menas. Neįprastas
gyvenimas: žmonės ir jų namai
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Lecho Wałęsos portretas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Janas Husas N-14

22:50 Istorijos detektyvai.
23:35 7 Kauno dienos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ponis bėga ratu” (kart.)
06:40 “Meteoras ringe” (kart.)
07:05 “Trys varliukai” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:35 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Meilė po žvaigždėmis”
12:55 “Mano mažasis ponis”
(kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Ali Baba ir 40 plėšikų”
20:35 “Pats mažiausias nykštukas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Meilės šešėliai” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Dainų dvikova” (kart.) N-7
07:00 “Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje” (kart.)
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)

12:30 “Moderni šeima” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Moderni šeima” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-7
23:00 “Paktas” S
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.00 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 „24/7“.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7.
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7.
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2
N-7
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7.

10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Keršto valanda. Teisingumas
N14
00:20 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”. Lietuva. 226 s.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:22 “TV3 sportas”.
16:27 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Už priešo linijos 2” N-14

00:00 “Kaulai” N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Mirties nuosprendis N14
22:45 Mano tobulas gangsteris
(k) N14
00:30 “Gyvi numirėliai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina
geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Paskutinė karalystė 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7

10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Žudymo žaidimai N14
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:22 “TV3 sportas”.
16:27 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Už priešo linijos:

Kolumbija” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Už priešo linijos:
Kolumbija” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “Mikė” N-7
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Cunamis N14
22:55 Mirties nuosprendis (k) N14
00:40 “Gyvi numirėliai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”

2019 01 22
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Mulas N-7
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:25 Midsomerio žmogžudystės
XIII. Laiškas N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018.
(kart.).
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Erdvės menas. Neįprastas
gyvenimas: žmonės ir jų namai
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
13:55 Mokslo sriuba.
14:15 Lecho Wałęsos portretas
(kart.).
15:10 Erdvės menas. Grandiozinis
planas: tobulo miesto projektavimas
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
3.
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Svajonės apie Naująjį
pasaulį. Europiečių emigracijos
istorija. Pirmieji metai
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai

21:30 Komisaras ir jūra
23:00 Napoleonas Kitkauskas.
Kertiniai akmenys. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ali Baba ir 40 plėšikų” (kart.)
07:05 “Pats mažiausias nykštukas”
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės”. (kart.) N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Meilės šešėliai” (kart.) N-7
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Vienoje karalystėje”.
20:35 “Pats mažiausias nykštukas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Meilės šešėliai” N-7
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.)
N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Virtuvė” N-7 (kart.)
07:00 “Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje” (kart.)
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.

15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras”
18:00 “Moderni šeima” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Berlyno “Alba” Vilniaus “Rytas””. N-7
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.00 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. Kulinarinė
laida.
07.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7.
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14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta Berlynas. Pražūtingi veiksmai N-7
22:50 “Karalienė Izabelė” N14
00:25 Midsomerio žmogžudystės
XIII. Kruvinas balnas N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018.
(kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:25 Grizis ir lemingai
07:35 Kaimynai piratai (kart.).
07:50 Džeronimas 3
08:15 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:45 Erdvės menas.
Grandiozinis planas: tobulo miesto projektavimas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:00 Linija, spalva, forma. (kart.).
13:30 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Moterys.
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:20 Euromaxx. (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Klaipėdos „Neptūnas“ –
Liublianos „Petrol Olimpia“.
21:00 Kultūros diena.
21:25 FIBA Čempionų lyga.
Dižono „JDA“ – Panevėžio
„Lietkabelis“.
23:30 Laisvės kaina. Disidentai.
N-7 (kart.).

00:20 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Vienoje karalystėje”. (kart.)
07:05 “Pats mažiausias nykštukas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Meilės šešėliai” (kart.) N-7
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Maišas obuolių”.
20:25 “Činkas”
20:35 “Pats mažiausias nykštukas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Slaptasis angelas” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Virtuvė” (kart.)
07:00 “Žvejo nuotykiai” (kart.)
N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7

14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Moderni šeima” N-7
18:25 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė”
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Išpirka” N-14
22:50 “Gaudynės” N-7
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.00 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2019 01 24
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Prieš audrą 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Nuo... Iki... (k).

11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Meilės sparnai”
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 “Prezidentės pagrobimas”
N-7
02:00 Merginų kovos (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.)
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:22 “TV3 sportas”.
16:27 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Rembo. Pirmasis kraujas
3” N-14

00:05 “Kaulai” N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Nesumerkiant akių N14.
23:00 Cunamis (k) N14
00:45 “Gyvi numirėliai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimi-

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Greiti ir įsiutę 4 N-14
00:35 Klausimėlis.lt (kart.).
06:05 Dienos programa.
06:10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7.

10:55 Valanda su Rūta (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Radijo stoties “Lietus”
muzikos apdovanojimai “Aukso
lašas”
22:30 Itališkas apiplėšimas N-7
00:35 Plieniniai rykliai N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:22 “TV3 sportas”.
16:27 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “M.A.M.A. apdovanojimai”.
N-7
22:30 “Deadpool”. N-14
00:40 “Tai bent mamytė!” N-7
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7

11:45 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imtynės”
N-7
21:30 Sunku nužudyti N14
23:25 Nesumerkiant akių (k) N14
01:20 “Gyvi numirėliai” N14
02:05 “Amžiaus nusikaltimai”
(k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 “Kol mes gyvi” N14
23:15 Tulpių karštinė N14
01:15 Midsomerio žmogžudystės
XIII. Meistriškumo pamokos N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos

ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Paryžiaus paslaptys. Luvro
paslaptis N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudystės
XIII. Tylos žemė N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Visagino Country 2018
(kart.).
07:00 Pažinimo džiaugsmas.
Retieji žemės metalai – aukštųjų
technologijų ateitis
07:25 Džeronimas 3
07:50 Į sveikatą. (kart.).
08:15 Pradedant kompozitoriaus Eduardo Balsio metus.
Koncertas, skirtas E. Balsio 100osioms gimimo metinėms. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gražiausia filmų muzika.
(kart.).
13:20 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Vyrai.
16:40 Erdvės menas.
Minimalizmo meistras Tadao
Ando
17:10 Grizis ir lemingai
17:20 Premjera. Kaimynai piratai
17:30 Džeronimas 3
17:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:10 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
19:00 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Poros. Laisvoji
programa.
21:00 Kultūros diena.
21:25 Premjera. Mūsiškiai žydai
muzikai.
23:20 Anapus čia ir dabar.
00:05 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Maišas obuolių”. (kart.)
06:55 “Činkas” (kart.)
07:05 “Pats mažiausias nykštukas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas”.
(kart.) N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Slaptasis angelas”
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Benas Tenas” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Žilas lokys”
20:35 “Pats mažiausias nykštukas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Pajūrio kavinė” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Virtuvė” (kart.)
07:00 “Žvejo nuotykiai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” (kart.)
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:00 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7

14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Makfarlandas, JAV” N-7
23:40 “Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Milano “AX
Armani Exchange Olimpia”.
01:40 “Svieto lygintojai” N-7
06.00 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Čempionai.
07.30 4 kampai.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
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himnas.
06:05 Visagino Country 2018
(kart.).
06:55 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto
Didžiojo) bažnyčia.
07:05 Projektas Pi. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Garsiau. (kart.).
08:45 Erdvės menas.
Minimalizmo meistras Tadao
Ando (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:25 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Šokiai ant ledo.
Trumpoji programa.
15:30 Erdvės menas. Betonas
– nuolat kintanti medžiaga
16:00 Grizis ir lemingai
16:05 Kaimynai piratai
16:20 Džeronimas 3
16:45 Kelias. Laida apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje.
(kart.).
17:00 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Moterys. Laisvoji
programa.
18:50 Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. Utenos
„Juventus“ – Vilniaus „Rytas“.
21:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
21:30 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Moterys. Laisvoji
programa.
23:45 DW naujienos rusų kalba.
24:00 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė

Makė?”. (kart.)
06:45 “Žilas lokys” (kart.)
07:05 “Pats mažiausias nykštukas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Pajūrio kavinė”
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Benas Tenas” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Užburtas berniukas”
20:50 “Šiaip sau”
21:00 “Geriausias egzotiškas
Marigold viešbutis 2” N-7
23:30 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:25 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Virtuvė” (kart.)
07:00 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7

16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Povandeninis horizontas” N-14
00:05 “Makfarlandas, JAV” N-7
06.00 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 „Namas su lelijomis“
N-7
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“
N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Hani ir Nani
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Ypatinga misija. Leopardai
šalia mūsų
12:55 Metų laikai. Vasara
13:50 Premjera. Džesika Flečer
6 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė atranka.
23:00 Vyriškas auklėjimas N-14
00:40 Greiti ir įsiutę 4 N-14
(kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Tomas ir Džeris” (k)
06:55 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:45 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:20 Jūros komanda
11:10 Prezidento duktė

13:15 Roko mokykla N-7
15:30 Įsimylėti per dvi savaites
N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Šrekas 2
21:15 Suvaidink mano žmoną
N14
23:35 Ekstraktas N14
01:15 Itališkas apiplėšimas (k)
N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Daktaras Dolitlis 5. Lakis
keliauja į Holivudą!” N-7
12:10 “Heida”
14:25 “Meilė keliauja laiku.
Smaragdas” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Auklė” N-7
21:20 “Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2 dalis” N-14
00:05 “Atstumtasis” N-14
06:15 “Varom!” (k) N-7
07:30 “Vaikai šėlsta” (k)
08:45 Sveikatos ABC televitrina.

09:00 Galiūnų varžybos. Lietuvos
rinktinė-Pasaulio rinktinė.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Keturios stichijos”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal”
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Amžiaus nusikaltimai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai Neptūnas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Elvis ir Niksonas N14
23:45 Šmėklų namai S.
01:20 “Gyvi numirėliai” (k) N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Akloji”
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena Dorn. Aš
žinau, ką darau N14
22:55 Beverli Hilso policininkas
2 N-7
00:55 Tulpių karštinė (k)
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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06:05 Duokim garo.
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina geriau. (kart.).
09:55 Į sveikatą.
10:25 Garsiau.
10:50 Pradėk nuo savęs.
11:15 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Vyrai. Laisvoji
programa.
14:15 Klauskite daktaro
15:05 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. Anglijos rinktinės
istorija.
15:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Šokiai ant ledo.
Laisvoji programa.
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia.
19:15 Vilniečiai. Roza
Bieliauskienė.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Stroukeris Eisas N-14
22:30 Martynas Levickis. „Classic
live show“.
00:15 Dabar pasaulyje.
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”
09:00 “Benas Tenas”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Užburtas berniukas” (kart.)
11:50 “Šiaip sau”. (kart.)

12:00 “Reindžeris Robas”
13:00 “Supermergaitės”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Menų sala”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Įsimylėti nepažįstamąjį”
N-7
20:00 “Riki-tiki-tavis”.
20:20 “Galiūnų košė”
20:35 “Maša ir stebuklinga uogienė”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Auroros Tygarden detektyvai. Negyvėlis iš dangaus” N-7
22:45 “Geriausias egzotiškas
Marigold viešbutis 2” N-7 (kart.)
01:10 “Įsimylėti nepažįstamąjį”
N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Jaunas kraujas” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Žmogus, gepardas, gamta” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje”
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos talentai”. N-7

21:00 “Žinios”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Brangenybių medžiotojai”
N-7
00:20 “Povandeninis horizontas”
N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų Pelėda“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
13.00 „Šeimininkė“ N-7
15.10 „Geriausios nardymo vietos“. N-7.
15.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 TV Europa pristato.
“Lietuvos gelmių istorijos”.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“( 75 tęs.;
76). N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Medžioklė“
N-7
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Medžioklė“
N-7
23.10 „Mentų karai: Kijevas.
Kobros bučinys“ N-7
01.15 „Moterų daktaras“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas
raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“, turi kviesti mobilųjį laiškanešį
tel. (8-700) 55400

RINKIMAI

Sąrašo Nr. 2

Antanas Baura:
„Noriu, kad žmonės rizikuotų ir nebijotų padaryti klaidų“

Apie visas asmenybes, ypač jeigu tie žmonės yra politikai, galima pasakyti ir neigiamų dalykų. Seimo nario, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos atstovo Antano Bauros oponentai turbūt atras,
už ką sukritikuoti ir šį politiką. Tačiau A.Bauros darbštumas, diplomatija, „nefasadinė“ veikla, o konkretaus žmogaus, konkrečių
problemų sprendimas vargu ar gali būti ginčo objektais.
Taigi, buvo kiek netikėta, kad Anykščių „valstiečiai“ ir A.Baura
kandidatu į Anykščių rajono merus iškėlė buvusį Anykščių r. sav.
ligoninės direktorių Dalį Vaiginą. Gydytojo santykiai su Anykščių
rajono meru Kęstučiu Tubiu, švelniai tariant, nėra patys šilčiausi,
taigi per D.Vaiginą ir diplomatiškasis A.Baura įsigijo priešų.
Parlamentaro paklausėme, kodėl „valstiečiai“ kandidatu į merus
pasirinko nepartinį D.Vaiginą, juk
keliant kitą kandidatą A.Baurai gyvenimas būtų buvęs ramesnis?
„Man ne tas pats, kas vyksta ir
vyks Anykščių krašte. Aš jau 40
metų gyvenu Anykščiuose. Jeigu
nieko nedarysiu, kaip pats paskui jausiuosi? Nebus man pensija rami... Noriu, kad būtų geriau.
Nesakau, kad K.Tubis ir visa savivaldybė yra totalus blogis. Buvo
padaryta ir daug gerų dalykų, gerų
darbų. Bet norisi, kad kai kurie
darbai būtų daromi kitaip. Norime kitokio darbo, norime kitokio
vadovavimo. Šių dienų procesus
abejingai stebėdamas iš šalies, vėliau jausčiausi blogai. Dabar bent
jau būsime pabandę, ieškoję, mūsų
supratimu, geriausių alternatyvų.
Norisi, kad žmonės Anykščiuose
„kvėpuotų“ laisviau. Ypač valstybės tarnautojai. Noriu, kad žmonės
dirbtų, ieškotų sprendimų, drąsiai
reikštų savo nuomonę, rizikuotų ir
nebijotų padaryti klaidų“, – kalbėjo A.Baura.
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D.Vaiginą Seimo narys pažįsta
daugybę metų. „Šio žmogaus dėka
ligoninė dabar yra tokia, kokia
yra. Kas galėtų ginčyti, kad ne jo
tai didžiausias nuopelnas? Mačiau Dalio gebėjimus vadovaujant
Anykščių ligoninei, mačiau ir jo
darbą Lietuvos mastu - kaip Lietuvos ligoninių asociacijos prezidento“, – dėstė Seimo narys. Jis sakė
ypač vertinąs D.Vaigino diplomatiškumą, vadybinius sugebėjimus
ir lobizmą gerąja prasme.
A.Baura tikino, kad nesvarbu,
kokios partijos žmonės atstovauja
ar atstovaus rajono žmonėms, jis
pats sieks padėti Anykščiams, bus,
kaip ir buvo, tarpininku tarp „valstiečių“ Vyriausybės bei Anykščių
rajono valdžios. Tačiau juk akivaizdu, kad kai tos pačios partijos
žmonės yra ir šalies, ir savivaldybės valdžioje – dialogas būna lengvesnis.
Anykščių liberalai turi karčios
patirties, kai Anykščių rajono meru
padėjo tapti K.Tubiui, bet greitai
po rinkimų prasidėjo mero ir liberalų konfrontacija, kuri baigėsi

valdžios komandos susiskaldymu. Ar neįžvelgia tokios galimos
grėsmės ir „valstiečiai“? Juk jų
remiamas D.Vaiginas nepartinis.
„Sutinku, kad rizikos yra. Bet jo
darbai, aplinka parodo, kad mūsų
rizika minimali. Kita vertus, ar
partinis bilietas suteikia kokių nors
garantijų? Nepirkome mes katės
maiše. „Valstiečiai“ turėjo daug
klausimų D.Vaiginui, o jis gerai
išstudijavo mūsų programą. Beje,
jis sakė, kad mūsų programoje yra
punktų, kurie jam nepriimtini. Ir
tai nieko keisto, ne viskas ir man
pačiam partijos programoje yra
priimtina. LVŽS Anykščių skyriaus nariai D.Vaigino, prieš tvirtindami jo kandidatūrą į merus,
klausė, ar jis galįs garantuoti, kad
jo, kaip ligoninės vadovo, veikla
buvusi skaidri, kad rajono valdžios
inicijuoti tyrimai neturi pagrindo.
D.Vaiginas „valstiečius“ užtikrino,
kad jis dirbo sąžiningai, neabejoja
savo veiklos teisėtumu, todėl drąsiai eina į merus“ ,– aiškino Seimo
narys.
Vargu ar galima D.Vaiginą laikyti regioninių ligoninių optimizavimo entuziastu, nors šias strategijas
kuria „valstiečių“ Vyriausybė. Pasak A.Bauros, „visų šunų“ kabinimas ant aukštesnės valdžios – paprastai yra tik spekuliacijos. „Net
su europinėm direktyvom yra tas
pats – paskubėjom, norėjome būti
pionieriai ir priskaldėme malkų.
D.Vaiginas puikiai išmano teisinę
bazę, turi intuiciją, moka derėtis.
Šiuos savo gebėjimus jis pritaikys
ne tik gydymo įstaigose, bet ir visose kitose sferose. Natūralus šalies valdžios siekis optimizuoti iš

biudžeto finansuojamų regionų įstaigų veiklą, o vietos valdžios tikslas, atliekant pertvarkas, ne aklai
kapoti, tarytum kirviu, o analizuoti, ieškoti mažiausiai skausmingų
sprendimų. Juk nėra paslaptis, kad
iš Anykščių geriau matyti, ko reikia mūsų miestui ir rajonui nei iš
Vilniaus“, – interesų konflikto neįžvelgė parlamentaras.
Kalbėdamas
apie
„valstiečių“ darbą Seime ir Vyriausybėje
A.Baura atkreipė dėmesį, kad šalies
valdžia apkaltinama nepagrįstai,
bet kaltinimus priima kaip natūralų
dalyką. „Na ir apie tą patį sveikatos
apsaugos ministrą Aurelijų Verygą
kalbant matau, ką jis daro ir kiek
jam reikia atlaikyti. Kitas pakeltų
rankas, sakytų, ačiū, vyrai, man jau
užteks. Kiek triukšmo buvo dėl to
alkoholio kontrolės įstatymo? Bet
ar kam jis pakenkė? Beje, pats sekmadienį po 15 valandos esu alaus
į krepšį įsidėjęs. Pardavėja šyptelėjo: „O ar ne pats šį įstatymą priėmėte?“ – juokėsi politikas. Kalbėdamas apie didžiąją politiką jis
pridūrė: „Ši kadencija jau trečioji
LR Seime, pastarojoje aprėpta labai daug, ne viską pavyko padaryti,
bet pagrindinės pertvarkos pajudėjo. Šalies biudžetas antri metai yra
perteklinis ir augant ekonomikai
jis nėra „pravalgomas“. Šių metų
gale turėsime pusantro milijardo
eurų „rezervinėje kišenėje“, kaip
Estija prieš 2008-ųjų krizę turėjo,
todėl lengviau išėjo iš krizės. Ir dabar mūsų žmonės pajunta augančią
ekonomiką – pensijos nuo sausio
vidutiniškai didėja 26,5 euro, vaiko pinigai – nuo 30 iki 50 eurų,
minimali alga didėja nuo 400 iki

430 eurų, NPD didinamas iki 300
eurų ir t.t.“
Jis tvirtino, jog ir į Anykščių ateitį jis nežiūri tik per juodus akinius,
bet tikina manąs, kad D.Vaiginas ir
„valstiečių“ komanda gali sutelkti
anykštėnus, gali padaryti, kad būtų
geriau nei yra dabar.
„Valstiečių“ kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąraše - 33 asmenys. Iš jų net 14 nepartinių. „Mes
neverčiame žmonių stoti į partiją,
matys patys, apsispręs. Džiaugiuosi, kad kartu su mūsų partijos nariais į Tarybą kandidatuoja nepartiniai Kazimieras Šapoka, Rimantas
Sereičikas, Rolandas Lančickas,
Renata Gudonienė, žmonės, ne
vienerius metus gerai dirbę valdiškose kontorose. Mūsų sąraše ir
verslininkas bei ūkininkas Vygantas Šližys. Kas paneigs, kad jų buvimas mūsų sąraše yra savotiškas
„valstiečių“ veiklos įvertinimas,“
– džiaugėsi Anykščių „valstiečių“
lyderis, Seimo narys A.Baura.

Regina Patalauskienė:
„Dideli pokyčiai prasideda nuo mažų dalykų“
Seimo nario Antano Bauros padėjėjai Reginai Patalauskienei
rajono Tarybos nario darbas jau žinomas - LVŽS atstove Anykščių rajono taryboje ji jau dirbo 2011 -2015 metų kadencijoje.
Asmeninis gyvenimas taip susiklostė, kad nebaigusi kadencijos
R.Patalauskienė išvyko gyventi ir dirbti į užsienį. Keletas svetur
praleistų metų nenuėjo perniek – šiandien politikė nusiteikusi sugrįžti į Anykščių rajono tarybą ir gyvenimišką bei politinę patirtį
panaudoti sprendžiant Anykščių rajono gyventojų problemas.
2005 metais R.Patalauskienė ,
kaip ir daugelis to meto lietuvių,
išvyko gyventi ir dirbti į užsienį
– Anglijoje dirbo įvairius žemės
ūkio darbus. Tačiau jau po trejų su
puse metų nusprendė, kad laikas
sugrįžti į gimtinę:,,Emigracijoje
neleidau sau įleisti šaknų, visada
žinojau, kad grįšiu“. Grįžusi į Lietuvą, R.Patalauskienė dirbo žemės
ūkio bendrovės „Elma“ padalinio
vadove. Ėmė aktyviai domėtis
politiniu šalies bei Anykščių ra-

jono gyvenimu, tapo „valstiečių“
partijos nare. Ankstesnei Seimo
nario A.Bauros padejėjai perėjus į
kitas pareigas, į jas buvo pakviesta
R.Patalauskienė. Pasibaigus kadencijai, dirbo Žemės ūkio rūmų
atstove Anykščių savivaldai.
,,Kodėl aš grįžau? Emigracija
yra gera tuo, kad ji leidžia peržiūrėti savo vertybes, prioritetus. Pradedi kitaip viską vertinti, suprasti,
kokia brangi tau yra Tėvynė, sava
kalba, savi žmonės ir kad ne viską

gyvenime lemia materialiniai dalykai. Matydama gyvenimą svetur iš arti, supratau, kad ne viskas
ten taip gerai, kaip atrodo. Mano
manymu, Lietuvoje niekas nepasikeis, jei nesiimsime iniciatyvos
pirmiausia patys ameniškai”, - akcentavo R.Patalauskienė.,,Turime
keistis mes patys, mūsų požiūris,
suvokti, kad tik nuo mūsų pačių
priklauso, kokioje valstybėje mes
norime gyventi.”
„Man visada gera padėti žmonėms, juos išklausyti, patarti. Dirbdama pastebėjau, kad daugelis problemų, su kuriomis žmonės ateina
pas Seimo narį, gali būti išsprendžiamos savivaldybėje bei kitose
rajone esančiose institucijose. Kartais tereikia žmonėms padėti rasti
jų problemų sprendimo būdus”,
- pasakojo Seimo nario A.Bauros
padėjėja dirbanti R.Patalauskienė.
R.Patalauskienė yra įgijusi zo-

otechnikės specialybę, taip pat
kolegijoje baigė verslo vadybą bei
universitete įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį. Moka anglų ir rusų
kalbas.
Du sūnūs – Vaidą ir Paulių - išauginusi R.Patalauskienė jau džiaugiasi savo marčiomis Deimante ir
Skaiste bei anūkais – Pijumi ir Joriu. Dar labiau jauną moterį džiugina tai, kad jos vaikai savo ateitį
kuria Lietuvoje.
,,Ryžausi dalyvauti savivaldos
rinkimuose, nes, kaip ir daugelis
žmonių, nesu abejinga mus supančioms problemoms. Manau,
kad įgytą patirtį, dirbdama šalia
patyrusio politiko, Seimo nario A.Bauros, galėsiu panaudoti
sprendžiant Savivaldos gyventojų problemas. Jei būsiu išrinkta
Anykščių rajono tarybos nare,
sieksiu glaudesnio valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo. Juk

mes atstovausim žmonėms, todėl
labai svarbu atsiklausti žmonių
nuomonės, išgirsti jų pasiūlymus ir
tik po to priimti sprendimus. Valdžia turi būti arčiau žmogaus ir turi
atsakyti už savo veiksmus”, - kalbėjo R.Patalauskienė.
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Noras padėti benamiams gyvūnams – sunki,
daiva.g@anyksta.lt
bet kartu ir maloni liga
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Anykščių rajone sugauti benamiai ir bešeimininkiai gyvūnai
pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos sudarytą sutartį vežami į Panevėžio gyvūnų globos draugiją. Už šią paslaugą
savivaldybė 2019 metais ketina sumokėti 5 040 Eur.
Kita vertus, prieš vos daugiau nei metus Anykščiuose įkurta
VšĮ „Pūkuota svajonė“ tik geros valios žmonių dėka padėjo kiek
daugiau nei 20 kačių ir apie 15 šunų.

„Vienas lauke – ne karys“, – sako Všį „Pūkuota svajonė“ direktorė Deimantė Rukšėnaitė, paklausta, ar negalvoja Anykščiuose
ieškoti patalpų ir steigti gyvūnų prieglaudos.
Meilė gyvūnams virto
įsipareigojimu
VšĮ „Pūkuotą svajonę“ įkūrusi
anykštėnė Deimantė Rukšėnaitė
teigė, kad noras padėti likimo, o
gal dažniau žmogaus, nuskriaustiems gyvūnams kilo prieš kelerius metus. „Užaugau turėdama
tai šuniuką, tai kačiuką ir nelabai
įsivaizdavau savo gyvenimo be keturkojų draugų. Turėjau iš gyvūnų
prieglaudos pasiėmusi katytę, kurią be proto mylėjau, tad jos iškeliavimas į amžinosios medžioklės
plotus man buvo labai skaudus.
Supratusi, kad vis tiek negyvensiu
be katės, iš prieglaudos parsivežiau
Fifą – katę, kuri yra „apsisprendusi“ mano meile nesidalyti su jokiais kitais gyvūnais. Kartą pabandžiau parsinešti dar vieną katinėlį į
namus, tai Fifa puolė ne tik jį, bet
ir mane...“ – pasakojo pašnekovė.
Anykščiuose, Ramybės mikrorajone, gyvenanti D. Rukšėnaitė
sakė, kad prieš kelerius metus savo
namo kieme išlipusi iš automobilio
pamatė moterį, kuri „šnekino“ mažus katinėlius. „Priėjau pasižiūrėti
į tą grožį, žiūriu – penki mažiukai
kačiukai... Ką su jais daryti? Nepaliksi jų vienų gatvėje... Po truputį
kiekvienas jų surado namus. Taip
ir prasidėjo mano darbas su benamiais gyvūnais...“ – teigė mergina.
Pasak D. Rukšėnaitės, kad ir

Trispalvė vienerių metų katytė kol kas gyvena pas laikinus globėjus, bet skubiai
ieško nuolatinių šeimininkų.

koks būtų didelis noras padėti benamiams gyvūnams, vienam pačiam tai padaryti yra labai sunku.
„Įregistravęs viešąją įstaigą, gali
tikėtis bent jau žmonių aukojamų
2 proc. Šiemet labai laukiau, kol
tie pinigėliai įkris į mūsų įstaigos
sąskaitą, nes buvo susidariusi nemaža skola veterinarijos gydyklai.
„Pūkuotai svajonei“ žmonės paaukojo šiek tiek daugiau nei 300 Eur,
kuriais ir galėjom padengti skolas.
Ačiū visiems, kad 2018-uosius baigėm be skolų“, – visiems, padėjusiems „Pūkuotai svajonei“, dėkojo
D. Rukšėnaitė.
Labai reikia žmonių, kurie
bent laikinai suteiktų namus
Susirgę katinėliai ir šuneliai pas
veterinarus keliauja į Uteną – ten
jiems suteikiama ne tik pirmoji,
būtinoji pagalba, bet kartais jie
„paguldomi ir į ligoninę“. „Neskaičiuoju, nei kiek kartų per mėnesį tenka tuos nabagėlius vežti į
Uteną, nei kiek man tai kainuoja.
Reikia – ir veži.
Visai neseniai paskambino man
Anykščių policininkai, kad rado
partrenktą katinėlį. Susiorganizavau mašiną – mano tuo metu
nevažiavo, pasiėmiau katinėlį ir
išvažiavau į Uteną pas veterinarus.
Palikau juodą gražų katiną – matėsi, kad naminis – medikų globai,
pasidalijau katinėlio nuotraukomis
ir istorija feisbuke ir, laimei, atsiliepė katino šeimininkai. Į namus
katinas grįžo jau kartu su savo šeimininkais“, – vieną iš sėkmės istorijų pasakojo D. Rukšėnaitė.
Pasak jos, feisbukas yra ypač
tinkama platforma įstaigoms, ieškančioms beglobiams gyvūnams
šeimininkų, veikti. Taip pat didelė
sėkmės dalis priklauso nuo profesionaliai padarytų gyvūno nuotraukų. „Džiaugiuosi, kad mums
padeda du fotografai, kurie sugeba
padaryti tikrai kokybiškas nuotraukas. Kartais aš gal kiek ir papiktnaudžiauju jų gerumu, paprašau,
kad ne tik mieste rastų gyvūnėlių
nuotraukas padarytų, bet ir į aplinkines seniūnijas nuvažiuotų... Augintinių ieškančius žmones tikrai

„užkabina“ gražios nuotraukos.
Dar jeigu pridedi gražų aprašymą...
Tikimybė surasti tokiam katinui ar
šuniui namus kur kas labiau išauga“, – teigė pašnekovė.
Paklausta, kokiems gyvūnams
žmonės teikia pirmenybę, D. Rukšėnaitė kalbėjo: „Aišku, kad daugiausia šansų turi maži, sveiki,
gražūs gyvūnai... Paprastą rainį
retai kas pastebi... man taip norėtųsi, kad ir tie paprasti rainiai būtų
pastebėti, rastų juos mylinčius šeimininkus, juk tikrai nuo gyvūno
išvaizdos nepriklauso jo charakteris. Draugo nereikėtų rinktis pagal
išvaizdą“.
Į naujus namus D. Rukšėnaitė stengiasi išleisti „sutvarkytą“
gyvūną – paskiepytą, nukirmintą, sterilizuotą/kastruotą gyvūną.
„Aišku, labai džiugu, kai gyvūnėliai randa namus, bet mes labai
laukiam ir laikinųjų globėjų. Būna
tokių situacijų, kai laikinoji globa gali išgelbėti gyvūnui gyvybę
arba padėti pasveikti. Po ligų labai
dažnai ieškom tų, kurie pravertų
savo namų duris benamiams. O ir
žmonės į gyvūnus, dovanojamus iš
namų, žiūri kitaip, nei į tuos, kurie
šeimininkų laukia tiesiog... lauke“,
– apie tai, kad labai trūksta pagalbos rankų, kalbėjo pašnekovė.
Jiems namų reikia dabar!
Paklausta, ar šiuo metu yra tų,
kuriems ypač reikia namų, D.
Rukšėnaitė atsiduso: „Tai mūsų
vargšiukas Dovis. 4-5 metų šunelis gruodžio viduryje buvo rastas
gulintis ant kelio prie Anykščių
baseino. Šunį kliudė automobilis...
Doviu šunelį pavadinome dėl to,
kad jį rado ir, ačiū jai, kad nepaliko
numirti kančiose, mergina, vardu
Dovilė. Šunelis buvo nugabentas
į Utenos veterinarijos kliniką, ten
jam suteikta pagalba. Kelias dienas šunelis tik miegojo, buvo tiek
nusilpęs, kad vos kelis grūdelius
maisto sukramtydavo. Po truputį
mūsų Dovis taisėsi ir dabar jau drąsiai galiu sakyti, kad jis – sveikas
šunelis ir labai labai ieško namų.
Gal nuotraukose Dovis ir neatrodo
labai įspūdingai, bet jis bus nuostabus draugas – vos pradėjo jaustis
geriau, šunelis laikinajai šeimininkei rankas laižė, net uodegą bandė vizginti. Praėjo beveik mėnuo,
niekas dėl jo į mus nesikreipė... O
Dovis taip nori namo... Aš tikiu,
kad stebuklai vyksta ne tik per šv.
Kalėdas“.

dabartinių šeimininkų. Prisimenu
katytę Margo... Kurį laiką ji gyveno prie siauruko... Pašerdavo
ją tai vieni, tai kiti darbuotojai.
Kartą šilumvežio mašinistas rado
ją įsitaisiusią prie variklio. Galėjo
viskas baigtis tragedija... Nutarėm
tada visi siauruko darbuotojai susidėti pinigėlių, sterilizuoti katytę ir
ieškoti jai namų... Ir radom! Gavau
nuotrauką, kurioje Margo nufotografuota bežiūrinti į veidrodį – matyt, negali atsistebėti, kaip, būdama tokia graži, galėjo būti niekam
nereikalinga... Prisimenu ir Pepsi
su Cola, ir Baltutę, ir Bučkį – visi
jie lamingi katinai, turintys juos
mylinčias širdis...
Kaip prisimenu kiekvieną sėkmės istoriją, taip, deja, prisimenu ir išgyvenu dėl kiekvieno
ligoniuko, dėl kiekvieno neišgyvenusio gyvūnėlio... Labiausiai į
širdį įstrigo Titas ir Birutė. Titas į
Utenos kliniką atkeliavo sergantis,
jo būklė tai blogėjo, tai gerėjo...
Vienu metu atrodė, kad Titas jau
tikrai tikrai išsikapstys – klinikoje
išeidavo iš narvelio pasivaikščioti,
reikalavo dėmesio ir glostymų... O
svarbiausia – atsirado moteris, kurį
nusprendė bent laikinai jį priglausti... Nuvykus jai į Uteną sulaukiau
jos skambučio, kad Titui labai blogai, kad jis, pasak medikų, labai
kankinasi... Priėmėm sprendimą jį
migdyti – paskutinę vasaros dieną
Titas iškeliavo į vaivorykštės šalį.
Gaila, kad jis nebesulaukė šilto,
auksinio rudens... Guodžiuosi tik
tuo, kad iki pat paskutinio jo atodūsio su juo buvo ta gera moteris...
Į Anykščius grįžo tuščias narvelis...
Katę Birutę irgi į kliniką vežėm su
viltim ją pagydyti, bet išgirdom ne
diagnozę, o nuosprendį – beliko tik
atsisveikinti su Birute...
Bet gal nepabaikim mūsų pokalbio liūdnomis istorijomis... Pasakokit geriau apie savo Mėtą,“ –
šyptelėjo D. Rukšėnaitė.
Viesulas, vardu Mėta
Na, Mėta yra Mėta... Praėjusių
metų pavasarį ji buvo pagauta Šlavėnuose ir nugabenta sterilizuoti į
Uteną. Po to šią laukinukę vėl ketinta paleisti į laisvę. Bet nuvežus
ją į Uteną paaiškėjo, kad katytė per
maža tokiai operacijai ir jai reikia

Mėta žino, kad yra nuostabaus grožio: „Prašom, leidžiu manimi grožėtis“.
laikinos globos. „Kelis globėjus
Mėta pakeitė – vieni kraustėsi į kitus namus ir negalėjo jos pasiimti
drauge, kitiems dar kitokių problemų atsirado, taip Mėta ir keliavo iš
vienų namų į kitus... Paskui atsiradot jūs... Veždama jums Mėtą sakiau jai, kad ji privalanti būti gera
katė, nes kiekgi galima keliauti“, –
dabar jau apie mano Mėtą kalbėjo
D. Rukšėnaitė.
Mėta tikrai nesiklausė patarimų būti gera katė ir mano namus
nusiaubė per trejetą dienų – dužo
visos turėtos žvakidės, ne vietoje
paliktos stiklinės, teko atsisveikinti ir su gėlėmis – reikėjo rinktis
- arba Mėta, arba gėlės... Visada
galvojau, kad geriausia į namus
pasiimti mažą kačiuką, tada jau
jį išauklėsi taip, kaip norėsi. Va
ir ne... Mėta pas mane atkeliavo
5-6 mėnesių ir mano auklėjimai
jai buvo ir yra visai neįdomūs.
Pirmus porą mėnesių jos net negalėjau paglostyti, santykius po
truputį mezgė tik su mano senbuve kate – meilės senoji katė jai
tikrai nedemonstravo, bet leido
atsitūpti šalia, kartais pagavusi ją
nuprausdavo. Praėjo jau daugiau
nei pusmetis, kai Mėta gyvena pas
mane ir po truputį ji tampa katinu
– leidžiasi paglostoma, ateina ant
kelių pamurkti ir leidžia suprasti,
kad namų hierarchijoj žemiausioje grandyje vis dėlto yra ne ji, o
aš... Va taip Mėta ir gyvena...

Gyvūnus palydi ir į
vaivorykštės šalį
„Aš kartais pagalvoju, didelės
prieglaudos – kiek daug į jas pakliuvusių gyvūnų suranda namus.
O ką gi mes padarėm – vos keliolika kačiukų, šuniukų... Bet kai pasidaro visai liūdna, mane labai palaiko Utenos rajono gyvūnų mylėtojų
draugijos vadovė Jolanta Guobaitė.
Būna, kad jie priglaudžia ir mūsų
atvežtą šunelį ar katytę, feisbuke
dalijasi mūsų vargšiukų nuotraukomis – tokiu būdu apie benamius
gyvūnus iš Anykščių sužino gerokai didesnis ratas žmonių.
Paprašyta prisiminti sėkmės
istorijas, D. Rukšėnaitė kalbėjo:
„Labai džiaugiuosi, kai sulaukiu
buvusių benamiukų nuotraukų iš

Pasveikęs Dovis labai nori namo... Kur bus Dovio namai?
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Reikia sudaryti sąlygas dirbti, o ne gyventi iš pašalpų

Socialdemokratų partijos kandidatų į rajono Tarybą sąraše
penktąja įrašyta Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus
Anykščių rajone vyriausioji specialistė Asta Palaimienė sako, kad
socialdemokratų šūkis „Svarbiausia – žmogus“ yra svarus ir humaniškas:
-Viską pasaulyje sukuria žmogus, jo kruopštus darbas. Reikia
vertinti žmogų, matyti ir suprasti jo kasdieninį gyvenimą bei rūpesčius. Politika daug daugiau laimėtų, jei didesnį dėmesį skirtų
žmogui, jo poreikiams, jaunosios kartos ugdymui. Kelią nutiesti
lengviau negu žmogų užauginti.

Asta Palaimienė pasisako už
visapusišką švietimą: „Vaiko
neužtenka nuvežti į bendrojo lavinimo mokyklą, labai
svarbu sudaryti vaikui galimybes lankyti papildomas
veiklas“.
Paklausta, kuo jai patraukli pasirodė Socialdemokratų partija, pašnekovė teigė: „Į ją atėjau mažais
žingsneliais. Kelios mano draugės
iš Vilniaus priklauso šiai partijai,
kartais ir mane pasikviesdavo į didesnius renginius. Pradžioje tikrai
giliai nenagrinėjau partijos programos, nuostatų, tačiau matydama
draugių entuziazmą ir pati pradėjau po truputį galvoti apie galimybę tapti partijos nare. Taigi, įsiliejau į jos veiklą, man yra priimtinos
partijos deklaruojamos vertybės,
nuostatos. Partijoje radau ne vieną
autoritetą, kaip Vilija Blinkevičiūtė, Algirdas Sysas. Žaviuosi Vilijos
Blinkevičiūtės aštriu protu, o drauge jos moterišku lankstumu. Esu
dėkinga likimui už galimybę ne
kartą su ja tiesiogiai pabendrauti,
padiskutuoti. Algirdas Sysas puikiai išmano derybų, diplomatijos

meną, o kartu yra ir paprasta, šilta
asmenybė. Su juo teko bendrauti
teikiant praktines pastabas Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymui.
Labai veržlus ir entuziastingas yra
dabartinis Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Nemažai politinio supratimo
pamokų gavau iš Auksės Kontrimienės – buvusios kandidatės
į Seimą mūsų rajone, dabartinės
Socialdemokratų partijos Vilniaus
skyriaus pirmininkės“.
„Kalbėdama apie savo rajono
bendrapartiečius, negaliu nepaminėti ir kandidato į Anykščių rajono
merus Dainiaus Žiogelio. Tai dar
gana jaunas amžiumi, bet jau daug
patirties turintis žmogus. Jis ne tik
puikus ilgametis įstaigos vadovas, bet išmano ir rajono politinio
gyvenimo „virtuvę“. Sukauptas
įvairios patirties bagažas jam puikiausiai leistų tinkamai atstovauti
anykštėnams. Nėra gerai, kai į savivaldą ateina visiškai su politika
nieko bendra neturėję asmenys“, –
„Anykštai“ sakė pašnekovė.
Paklausta, kokios sritys, kokios
problemos jai atrodo svarbiausios,
A. Palaimienė kalbėjo: „Jau 20
metų dirbu socialinėje srityje. Man
tapus rajono Tarybos nare, pagrindinė mano darbo kryptis būtų socialinė bei edukacinė, orientuota į

jaunosios kartos visapusišką ugdymą. Apie tai galima daug kalbėti teoriškai, tačiau aš norėčiau
pateikti gyvenimišką pavyzdį. Kai
šeima gyvena ne mieste, o kaime, ji
iš karto susiduria su vaikų pavėžėjimo į ugdymo įstaigas problema.
Tarsi didelės bėdos čia nėra – atvažiuoja autobusiukas, kuris nuveža
vaikus į mokyklą. Šiandieniniame
gyvenime vien pamokų neužtenka,
esu už visapusišką vaikų švietimą:
įvairius būrelius, muzikinį, sportinį ir kitokį vaiko gabumų lavinimą. Tik suinteresuoti ir materialiai
pajėgūs tėvai patys gali vežioti

vaikus į papildomas veiklas. Bet
yra labai daug atvejų, kai vaikai to
negauna tik todėl, kad nėra kuo po
užsiėmimų grįžti namo. Neužtenka
pavėžėti į mokyklas ar darželius,
reikia ieškoti galimybių visapusiškam vaikų lavinimui.“
Kita didelė problema, kurią
įžvelgė A. Palaimienė, yra bedarbystė bei socialinės pašalpos.
„Pašalpa, mano nuomone, turėtų
būti tik ekstrinė pagalba nelaimės
atveju – tai liga, darbo praradimas,
būsto netekimas ir pan. Pašalpa
negali virsti pragyvenimo šaltiniu.
Žinoma, aš nekalbu apie ligos ir
neįgalumo pašalpas. Kai žmogų,
kuris visą savo darbingą gyvenimą
mokėjo mokesčius, ištinka nelaimė, juo turi būti tinkamai pasirūpinta. Užaugo jau dvi ar net trys
kartos, kurioms gyventi iš pašalpų
yra norma. Kaip to išvengti? Reikia pradėti pratinti žmones dirbti ir
užsidirbti, reikia sukurti žmonėms
sąlygas gauti ne pašalpas, o atlygį
už savo darbą. Turėtų būti investuojama į naujų darbo vietų kūrimą, stengiamasi į rajoną pritraukti

Išklausau,
išgirstu ir
darome kartu

kuo daugiau investicijų. Neišskiriu
vienos kurios nors srities. Darbo
vietų reikia ir pramonei, ir žemės
ūkiui, ir turizmui – svarbu, kad
žmonės turėtų darbo. Žinau, kad
ūkininkai Juškos ne tik įkūrė nemažai darbo vietų, bet rūpinasi ir
savo darbuotojų pavėžėjimu. Žmonės į jų šiltnamius važiuoja dirbti
iš aplinkinių miestelių ir tuo džiaugiasi... Taip pat gal reikėtų pagalvoti apie tai, kad įmones būtų galima steigti ne tik Anykščių mieste,
bet ir rajone. Mieste yra daugiau
galimybių susirasti darbą, tačiau
tokie miesteliai kaip Kavarskas,
Svėdasai, Kurkliai tikrai atsigautų,
jeigu juose verslininkai, ūkininkai
nebijotų plėtoti savo veiklos“.
Įkurti verslą nėra taip sunku, kaip
jį išlaikyti. A. Palaimienė teigė:
„Daug dėmesio skiriama kalboms
apie valstybės ar Europos Sąjungos
paramos įsisavinimą. Neužtenka
laukti ateinančių lėšų, pagalba verslui turi būti kasdieninis, prioritetinis
rajono politikų ir vadovų klausimas.
Jų valioje sumažinti mokesčius, visais įmanomais būdais padėti verslui išsilaikyti. Tik reikia noro, o ne
atsainaus požiūrio. Eidama į rinkimus neatsitiktinai pasirinkau šūkį:
„Už žmones ir žmonėms“.
Paklausta, ar tapusi Tarybos nare
nebijo sulaukti kritikos, apkalbų,
piktų komentarų, juk politikoje dalyvaujantys asmenys yra po
padidinamuoju stiklu, kandidatė
sakė: „Dirbdama Vaiko teisių apsaugos tarnyboje, kuri pastaruoju
metu visų aptarinėjama, pripratau
ir prie kritikos, ir prie neigiamų vertinimų. Kritikos nesulaukia tik tie,
kurie nedirba. Mano nuostata tokia
– aplaidžiai dirbti niekam negalima,
o daryti klaidas yra normalu, svarbu
– pripažinti klydus bei tas klaidas
gebėti ištaisyti“.

Politikoje svarbiausia – kantrybė
Socialdemokratų kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąraše
antruoju įrašytas A.Vienuolio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas Egidijus Šilaika sako, kad politikoje, kaip ir sporte, svarbiausia kantrybė.

Anykščiuose gimęs ir augęs
A.Vienuolio progimnazijos
direktoriaus pavaduotojas,
karatė meistras Egidijus Šilaika iš savo miesto buvo išvykęs tik studijoms.

Egidijus - karatė meistras, daugiau nei prieš dvidešimt metų
Anykščiuose įkūręs karatė sporto
klubą. Jis drauge su broliu Eugenijumi išugdė ne vieną Anykščių
karatistų kartą.
Karatė treniruotės suteikia ne
tik gebėjimų kovoti ir gintis, bet
ir išugdo pasitikėjimą savimi, žinojimą, kad tu gali. Bet nei jėga,
nei gebėjimai, nei žinojimas per
kelias treniruotes neatsiranda. Reikia ilgai. kantriai ir sunkiai dirbti.
Iš čia kyla aliuzija į politiką. ,,Paprasčiausia yra nesikišti ir stebėti
iš šalies. Dar galima moti ranka ir
sakyti : ,,aš nieko negaliu padaryti,
nieko negaliu pakeisti“. Negaliu
sakyti, kad politikoje jau nuverčiau
kalnus, bet bandau. Suvokiau, kad

dirbdamas rajono Taryboje negali
rezultatų tikėtis čia ir dabar. Dažnai vienos ar kitos valdžios įgyvendinti projektai yra visai ne jų
nuopelnas, o ankstesnių kadencijų
Tarybos darbai. Kita vertus, darbas
rajono Taryboje - tai ir tiesiogiai
gaunama informacija, gilesnė situacijos analizė,“ - ,,Anykštai“ kalbėjo E.Šilaika.
45-erių E.Šilaika laikytinas
jaunesnės kartos politiku. Stereotipiškai jaunesniems žmonėms
socialdemokratų idėjos mažiau
priimtinos nei, tarkim, liberalų.
,,Mano tėtis ir mama buvo darbininkai. Nuo mažumės mačiau, kaip
gyvena tie vadinamieji ,,paprasti
žmonės“. Mano supratimu, valstybės ir savivaldybės ekonominė bei

Modernizuosime švietimo įstaigas diegiant inovacijas ir atnaujinant ugdymo bazes.
Remsime muzikos, kūrybos ir dailės mokyklų, kūno kultūros ir sporto centro gabius mokinius.
Įrengsime atvirą jaunimo centrą mieste ir plėsime jaunimo
erdvių tinklą rajone.

socialinė politika pirmiausia turėtų būti nukreipta į tuos žmones,
kuriems reikia pagalbos“, - apie
tai, kodėl tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, aiškino
E.Šilaika. Kalbėdamas apie politines pažiūras, E.Šilaika tikino pats
nesąs kategoriškas, suprantąs, kodėl vieniems žmonėms artimesni
socialdemokratai, kitiems - konservatoriai, tretiems - liberalai. Jo
nuomone, susitarti, išsiaiškinti, kas
rajonui geriausia, gali skirtingų
pažiūrų žmonės ir tokiu pavyzdžiu
pateikė konservatorių ir socialdemokratų valdančiają koaliciją net
dviejų kadencijų Anykščių rajono
taryboje (2007-2011 m. ir 20112015 m.).
Anykščiuose gimęs ir augęs
E.Šilaika iš savo miesto buvo išvykęs tik tuomet, kai studijavo
Lietuvos kūno kultūros institute.
Po instituto jis grįžo namo, dirbo
Dabužių ir Raguvėlės pagrindinių
mokyklų kūno kultūros mokytoju,

Staškūniškio pagrindinės mokyklos direktoriumi, o nuo 2000-ųjų
jis - Antano Vienuolio gimnazijos
(vėliau - progimnazijos) direktoriaus pavaduotojas.
Savo partijos skyriaus lyderį, socialdemokratų kandidatą į Anykščių rajono merus Dainių Žiogelį
E.Šilaika sako pirmiausia vertinąs
už kryptingumą ir reiklumą. ,,Tai
tikrai idėjinis žmogus, reiklus sau,
reiklus kitiems. Dainiaus veiklą
sunku įrėminti - labai platus žmogus. Jis moka bendrauti, sugeba
burti kitus. Žinau, jog jeigu nori
turėti kolektyvą, komandą, kuri
vieningai siektų tikslo, turi pradėti
nuo savęs. Jei tu į treniruotę, pamoką ateini atsipalaidavęs - nieko
gero negali tikėtis ir iš vaikų. Tokios pat analogijos ir suaugusiųjų
pasaulyje - komandą veda lyderis.
D.Žiogelis - lyderis, kuriuo aš tikiu“, - teigė socialdemokratų kandidatų į rajono Tarybą antrasis numeris E.Šilaika.

Sudarysime sąlygas vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo
prieinamumui skiriant neformalaus vaikų švietimo lėšas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
Nepamiršime mokymosi visą gyvenimą būtinybės, skatinsime neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.72
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spektras
Dingo. Molėtų rajono policija Vaiko teisių apsaugos tarnybos prašymu
ieško šeimos su trimis vaikais. Į vaiko teisių apsaugos specialistų akiratį šeima pateko, nes du iš trijų šios
šeimos vaikų nelankė mokyklos.
Utenos apskrities policija penktadienį pranešė, kad sulaukė Utenos apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus
prašymo rasti 1982 metais gimusį
vyrą, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Kupiškio rajone, 1988
metais gimusią moterį, kuri gyvenamąją vietą deklaravusi Latvijoje, bei
jų nepilnamečius vaikus, gimusius
2009, 2011 ir 2017 metais. Vaikų
gyvenamoji vieta taip pat deklaruota
Latvijoje. Šeimos prašoma ieškoti
kaip dingusios be žinios.
Kandidatai. Savivaldybių tarybų
rinkimuose dalyvauti ketina per 14
tūkst. kandidatų, penktadienį pranešė Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) vadovė Laura Matjošaitytė.
„Turime 14 tūkst. 372 asmenis, pateikusius pareiškinius dokumentus,
iš jų 45 proc. moterų ir 55 proc. vyrai. Tarp kandidatų į merus 22 proc.
yra moterys ir 78 proc. vyrai“, – per
savivaldos rinkimuose dalyvaujančių partijų numerių traukimą Seime
sakė L. Matjošaitytė.
Vizos. Ukrainos užsienio reikalų
ministras Pavlo Klimkinas penktadienį paragino įvesti biometrinių vizų
režimą Rusijos piliečiams ir reikalauti, kad jie iš anksto praneštų apie
planus lankytis Ukrainoje. „Įprastinis
vizų režimas nebūtų tinkamas valstybei agresorei, tad jeigu nuspręsime
įvesti vizų režimą su Rusija, tai turėtų
būti būtent biometrinių vizų sistema... Manau, kad turime žengti ir kitą
žingsnį: ruošiamės versti Ukrainoje
planuojančius lankytis rusus iš anksto
pranešti apie savo ketinimus“, – per
spaudos konferenciją Kijeve kalbėjo
P. Klimkinas.
Įsitikinęs. Valdančiosios Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS)
vadovas Ramūnas Karbauskis įsitikinęs: premjeras Saulius Skvernelis
pateks į antrą prezidento rinkimų
turą ir laimės rinkimus. „Aš labai
sveikinu tai, nes tikriausiai tai reiškia, kad sausio 26 dieną mes patvirtinsime kandidatą, kuris gegužės mėnesį taps prezidentu“, – ketvirtadienį
paskelbtą S. Skvernelio sprendimą
kandidatuoti į prezidentus komentavo R. Karbauskis. Jis tvirtino, kad
premjeras savo sprendimo su juo nederino. Pasak „valstiečių“ vadovo,
jei S. Skvernelis būtų nusprendęs
priešingai, partija būtų susidūrusi
su problema, nes skyriai vienbalsiai prezidento rinkimuose kelia S.
Skvernelio kandidatūrą.
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Oponentai ėmė kibti merui į atlapus
(Atkelta iš 5 psl.)
Pasakojant apie būtinybę reorganizuoti Kurklių S.Kairio pagrindinę mokyklą, švietė skaidrė, kurioje
nurodyta, kad mokykloje yra 35
vaikai ir 20 mokytojų, nepatikslinant, kad didžioji dalis mokytojų
dirba tik dalimis etato. Valdžios
atstovai aiškino, kad nereorganizavus Kurklių mokyklos, prie jos išlaikymo savivaldybei tektų prisidėti 35 tūkst. eurų, o rajonas prarastų
ir dar papildomai 200 tūkst. eurų.
Šiuos pinigus iš rajono neva atimtų
šalies valdžia, pritaikiusi savotišką
bausmę dėl mokyklų tinklo neoptimizavimo. ,,Šitą situaciją padarė
buvusi ministrė Jurgita Petrauskienė, ačiū Dievui, jos jau nėra. Jeigu mokyklose nėra 120 vaikų, jos
neturėtų egzistuoti./.../Ministerija
ir Seimas eilinį kartą įlindo į savivaldybės kišenę“, - Kurkliuose
kalbėjo vicemeras S.Obelevičius.
D.Žiogelis ironizavo, kad Kurklių mokyklos reorganizavimas
turbūt yra kerštas socialdemokratams ir pačiam Steponui Kairiui,
šios partijos patriarchui, kurio
vardu Kurklių mokykla pavadinta. ,,Geriau šviesų ekraną už 50
tūkstančių Anykščiuose pasistatyti
nei 35 tūkstančius skirti mokyklai.
Jeigu ,,durnysčių“ ministrė priėmė,
gal jas galima atšaukti?” - pyko
Anykščių socialdemokratų lyderis.
Komunalininkų vadovo šuo
gąsdina kurkliečius
,,Mes, Kurklių seniūnijos gyventojai, kurie dėl sveikatos problemų
negalėjome šiandien dalyvauti seniūno veiklos ataskaitoje, norime
užduoti klausimą Linui Pravilioniui, gyvenančiam Utenos gatvėje,
Kurklių miestelyje, dėl jo palaido
šuns, kuris gąsdina praeivius. Kada
bus pririštas šuo?” - Kurklių seniūnijos gyventojo klausimą perskaitė
R.Blazarėnas.
L.Pravilionis - laikinasis UAB
Anykščių komunalinis ūkis direktorius, vienas iš mero K.Tubio
visuomeninio komiteto steigėjų.
Kurklių seniūnas A.Jurkus savo
ataskaitoje pasidžiaugė, kad komunalininkai Kurklių seniūnijoje
2018-aisiais sugaudė ir išvežė 14
neprižiūrimų gyvūnų.
,,Šuo nieko nedaro...” - kiek nuraudęs teisinosi L.Pravilionis. ,,Ar
didelis šuo?” - klausė R.Blazarėnas.
L.Pravilionis sakė, kad šuo didelis,
bet ,,jis nieko nedaro”. ,,Tu už jį
garantuoji? Aš tai, pavyzdžiui,
nenorėčiau susitikti didelio šuns.
Prisirišk šunį“, - komunalininkų
vadovui nurodė administracijos direktoriaus pavaduotojas. Vykstant

diskusijai apie L.Pravilionio šunį,
auditorija šurmuliavo: palaidas komunalininkų vadovo šuo akivaizdžiai kurkliečių nedžiugina.
Nėra kam tvarkyti aplinką
Ketvirtadienį Skiemonių seniūnas Stasys Steponėnas savo ataskaitoje taip pat apžvelgė demografiją ir renginius. O kalbėdamas
apie ūkinius darbus jis sakė, kad
gyventojai pagrįstai piktinasi prastai prižiūrima aplinka.
,,Kai pernai negavome viešųjų
darbų - buvo peilis po kaklu“, kalbėjo seniūnas. Jis nurodė, kad
,,seniūnija svajoja įsigyti traktoriuką su peiliu, kad žiemą galėtume
prabraukti šaligatvius“.
Meras K.Tubis, Skiemonyse
kalbėdamas apie nuveiktus darbus, regis labiau atsipalaidavo nei
Kurkliuose, nes A.Bauros nebuvo,
atvyko tik Seimo nario padėjėja
R.Patalauskienė.
,,Už dyką ir arklys arklio nekaso
- be pinigų nieko negalime padaryti“, - biudžetui patarlę pritaikė meras. Jis ir Skiemonyse džiaugėsi,
kaip gerai taupo - taip gerai, kad
net Birštono merė Nijolė Dirginčienė ketina į Anykščius atvažiuoti
semtis taupymo patirties.
Pasak K.Tubio, šalies valdžia
neteisingai pasielgė pakeisdama
kompensacijų už šildymo tvaką,
anot jo, žmonės, turėję turto, jį
perrašė savo artimiesiems ir dabar
Anykščiuose yra keli daugiabučiai,
kuriuose visi gyventojai gauna
kompensacijas už šildymą.
,,Viską centralizuoja, ESO nebeliko net Utenoje, Regiono keliuose
Utenai ir Panevėžiui liko vienas.
Norint įrengti ,,gulintį policininką“, raštą reikia siųsti į Vilnių“, piktinosi meras K.Tubis.
Pasak jo, net įstatymų Lietuvoje
nėra kam paruošti.
,,Mes su Bulota (buvęs Anykščių savivaldybės administracijos
Teisės skyriaus vedėjas Alfredas
Bulota - aut.past.) paruošėme įstatymo projektą ir Seimas jį po pusės
metų priėmė. Lygiai tokį, kaip paruošėme. Kokioje mes valstybėje
gyvename?“ - piktinosi meras.
,,Šiek tiek padidino pensijas,
šiek tiek padidino atlyginimus.
Bet sukaups pinigus, didindami
ESO įkainius. Sukčiauja valdžia.
Ir su pavaduotoju apie tai pasikalbame“, - savo ir pavaduotojo
S.Obelevičiaus nuomonę Skiemonyse pateikė meras.
Viskas suklastota....
Skiemoniškis

mero

K.Tubio

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visad toks, kokį mes žinom ir pažįstam,
Su šypsena, gera, jaukia, ir siela, sklidina jaunystės!

70-ojo jubiliejaus proga

Kęstutį BAJARŪNĄ sveikina
Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas

Antrame plane - mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas bei ūkininkas Remigijus Pečiukėnas. Per seniūnų ataskaitas D.Vaičiūnas
taip ir negavo progos viešai pakalbėti.
Autoriaus nuotr.
paklausė, kodėl Anykščiai yra
visų reitingų gale. Meras tvirtino,
kad demografiniai rodikliai prasti todėl, kad ... anykštėnai ilgai
gyvena, o ekonominiai rodikliai
neva subjektyviai sudaromi. ,,Pasidomėjau, kas tie manomeras.lt.
Pasirodo, tik spalio mėnesį Kaune
įkurta įmonė. Tu nors šimtą pliusų
padaryk - padarys šimtą minusų“,
- skiemoniškiams aiškino meras,
esantis vienu iš manomeras.lt
geriausių Lietuvos merų rinkimų
autsaideriu. Priminsime, kad daug
anykštėnų gavo kvietimus šiame
internetiniame balsavime palaikyti Anykščių merą...
,,Dėl visko, ko Jūs negalite padaryti, kalta centrinė valdžia. Ar
nesat kaltas ir jūs pats? Sakykite
teisybę, o ne pieškite savo veiklos
tik rožinėmis spalvomis! Kiek
specialistų savivaldybėje nebėra?” - netikėtai emocingai merą
K.Tubį prirėmė Seimo nario padėjėja R.Patalauskienė.
Meras K.Tubis sutiko su
R.Patalauskienės pabertais skaičiais, kad pinigų suma, iš šalies
biudžeto skiriama savivaldybėms,
šiemet yra didesnė nei pernai, tačiau, pasak mero, ,,skirta mažiau,
nei numatyta algų pakėlimui“.
Seimo nario padejėja merui
K.Tubiui patarė, jog kai jam kyla
problemų, kai negali susitarti su
valstybinėmis institucijomis skambinti Seimo nariui A.Baurai,
pastarasis mielai padės. Pasak
R.Patalauskienės, iš mero kalbos
atrodytų, kad Anykščiai būtų rojus, jei netrukdytų šalį valdantys
,,valstiečiai“.
Sutaupė, nes Vyriausybė
uždraudė skolintis
Skiemonių seniūnijoje gyvenančiam rajono Tarybos nariui, social-

siūlo darbą
Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com
TV laida „TV Pagalbos pokalbiai
su Renata ir Edgaru“ ieško redaktorių. Darbo pobūdis - herojų
paieška.
Tel. (8-678) 06166.
Reikalingas
traktorininkas.
Darbas miške (MTZ + savikrovė
priekaba).
Tel. (8-687) 24197.

demokratui Donatui Krikštaponiui
kilo klausimas, jog jei, anot mero,
,,valdžia sukčiauja“, tai ar ši frazė
nėra taikytina ir rajono valdžiai.
Pradžioje meras bandė aiškinti, kad
jis ne visai taip sakė, bet paskui
pradėjo vardyti ministerijas ir kitas
centrinės valdžios institucijas, kurios blogai dirba.
Kitas D.Krikštaponio klausimas,
nors greičiau ne klausimas, o pamąstymas, buvo apie lėšų taupymą.
,,Darbus reikia daryti, o ne pinigus
taupyti. Ne tas turtingas, kas kapšą pinigų turi...“ - minties nebaigė
D.Krikštaponis, nes savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Blazarėnas politiką
nutraukė, aiškindaams, kad neturi
savivaldybė to kapšo.
Pasak mero K.Tubio, už darbus
reikia atsiskaityti neatidedant mokėjimo terminų, todėl negali investuoti tų lėšų, kurių neturi, o vicemeras
S.Obelevičius sakė, kad Vyriausybė
uždraudė savivaldybėms skolintis, tuo lyg ir paaiškindamas, kodėl Anykščių savivaldybės skolos
dabar nedidėja. ,,Nesakau, kad tik
,,valstiečiai“ blogi, bet jie blogi
žmonės“, - pusiau juokais ,,nuleido“ S.Obelevičius.
Renginio Skiemonyse pabaigoje
auditoriją pralinksmino ir Anykščių
savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis. Jis sakė, kad melioracijos
įrenginių atnaujinimui skirtų lėšų
suma turėtų augti nuo 250 tūkst. iki
milijono eurų, turint tokius pinigus,
visus rajono melioracijos įrenginius
būtų galima išvalyti kartą per 10-15
metų. ,,Aš iš čia esančių - turtingiausias. Mano turto, kuris yra po
žeme, balansinė vertė - 24 milijonai
eurų. Sakyčiau, viršija net mano
uošvienės vertę“, - įvardydamas,
kokia rajono melioracijos įrenginių
vertė, juokėsi V.Velikonis.

dovanoja
Medinius langų rėmus su stiklais
(20 vnt. 1,20 m x 0,60 m).
Tel. (8-677) 47382.
1,5 mėn. šuniukus.
Tel. (8-658) 35014.
2,5 mėn. kačiukus.
Tel. (8-617) 52196.

rado
Kavarske mobilųjį telefoną.
Tel. (8-626) 43883.

SKELBIMAI

perka
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Superkame karves,
bulius ir telyčias

Kita

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą
žaliavą biokurui.
Tel. (8-677) 20998.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Nekilnojamasis turtas

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Brangiai perkame

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Superkame automobilius.

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.

Išrašome reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Ieško sodybos Anykščių apylinkėse.
Tel. (8-633) 51323.
Automobiliai,
technika

žemės

ūkio

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Perka įmonę
registruotą kaimo
vietoveje.

T-25, T-40, MTZ, traktorinę priekabą.
Tel. (8-603) 74080.
Įvairias transporto priemones:
daužtas, angliškas, be T.A.
Tel. (8-654) 79335.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Naujos statybos neįrengtą namą
Anykščių m. Privestos komunikacijos.
Tel. (8-679) 80037.
Nebrangiai - tvarkingą sodybą
Anykščių r.
Tel. (8-609) 59321.
3 kambarių butą (70 kv. m)
Statybininkų g. 10. Įrengtas autonominis šildymas. Kaina 45 000
Eur.
Tel. (8-618) 84810.
Tvarkingą, šiltą 3 kambarių butą
Anykščių m. Mūrinis namas, gera
vieta.
Tel. (8-602) 30754.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Valo sniegą individualių namų,
sodybų, įstaigų kiemuose, teritorijose. Nuvalo takus, privažiavimus. Jei reikia, išveža sniegą.
Tel.: (8-686) 59473, (8-606) 11211.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Tel. (8-686) 23411.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283
Tvarkingą 2 kambarių butą
Anykščių mieste. Gera vieta, patogus aukštas.
Tel. (8-698) 51269.
Kuras
Alksnio, klevo, pušies, ąžuolo
malkas. Turi ir sausų. Pristatymas
nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Sausos malkos.
Tel. (8-662) 25588.
Meistras gamina laiptus ir visų
tipų baldus, su drožybos elementais, iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.
Atlieka įvairius apdailos darbus.
Tel. (8-648) 76227.
Valome kaminus, krosnių angas. Atliekame įvairius remonto,
santechnikos darbus.
Tel. (8-644) 41260.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauna medieną (trifaziu ar be
jo).
Tel. (8-602) 61187.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas kaladėmis, skaldytas,
medienos atraižas pakais ir supjautas.
Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.
Parduoda ir pristato kokybiškus
durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Virina automobilių slenksčius,
dugnus, duslintuvus. Senjorams
nuolaidos.
Tel. (8-699) 65148.

Statybinės įrangos nuoma
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliuminio bokšteliai, plovimo įranga,
santechninės movų užspaudimo
replės, beorio dažymo siurbliai,
hugsvarnos, suvirinimo aparatai, skersavimo staklės ir kt.
Atliekame statybos, santechnikos, elektros bei dažymo darbus, konsultuojame.
Tel. (8-679) 90305,
feisbukas: dailusnamas
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Kanutas, Marijus, Morta,
Raivedys, Gedvilė, Marius.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ruošiasi padaryti biznį iš sniego

Anykštėnai daro tvarką Veža sniegą net iš parko.
Švarina Anykščių miestą,
Pusnimis aukštom apriestą.

sausio 20 d.
Fabijonas, Sebastijonas,
Daugvydas, Nomeda.
sausio 21 d.

Amiliutė susikaupus
Biznio planą kuria, brauko.
Pelną būsimą skaičiuoja,
Sąnaudas išminusuoja.

Agnietė, Galiginas, Garsė,
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

mėnulis

Sniegas, aišku, daiktas geras,
Jeigu dėl „Kalitos“ karas,
Jeigu bilietus klastoja,
O vadovus – kaitalioja.

sausio 19 d. priešpilnis,
sausio 20-21 d. pilnatis.

anekdotas

Sniegą elektra gamina Daug kainuoja, jei nesninga,
O dabar aplinkui sniego
Tiek, kad reikia vežt už mesto.

Vėlus vakaras. Tėvai pagavo
savo sūnų, norėjusį su dideliu prožektoriumi išeiti iš namų.
- O kur tu išeini? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą, - atsako sūnus.
- Cha, kai aš eidavau į pasimatymus, man nereikėdavo prožektoriaus, - pasišaipė tėvas.
- Ir pažiūrėk, ką išsirinkai.
***
- Senele, o kas toks buvo Karlas
Marksas?
- Karlas Marksas, vaikeli, buvo
ekonomistas.
- Tai visai kaip mūsų senelis
Izia?
- Ne. Senelis Izia vyresnysis
ekonomistas.
***
Kūno kultūros mokytojas:
- Rūkaliai išeina į priekį!
Išėjo keletas mokinių.
- Tie, kas nerūko - bėgat 1000
metrų.
Na, o mes parūkysim, kol jie
grįš...
***
Neša vilkas ir zuikis spintą į 9
aukštą. Vilkas ir sako:
- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek
aukštų liko.
Zuikis nubėga, grįžta ir sako:
- Turiu dvi naujienas: gera ta,
kad liko vienas aukštas, o bloga supainiojom laiptines...
***
- Daktare, patarkite, kaip galėčiau suliesėti?
- Kasdien valgykite tik juoduosius ikrus?
- Ar jūs įsivaizduojate, kiek reikia uždirbti?
- Būtent. Kol uždirbsite - suliesėsite.

oras
-3

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Jeigu šitą gerą daiktą
Už tvartelio taip išvertus
Ir, sušaldžius jį į plytą,
Vasarą parduot „Kalitai?“

NNN redaktorei nežinant
Dar praėjusių metų rudenį
Anykščių rajono mero patarėjas
Donaldas Vaičiūnas po Anykščius
važinėjosi dviračiu. Ekologiška,
pigu ir nekelia žmonių pykčio,
kad visi tie, kurie valdžioje (kad
ir mažoje valdžioje) maudosi piniguose.
Tačiau iš karto po šv. Kalėdų,
Donaldas Vaičiūnas savo feisbuko paskyroje nurodė savo būseną:
„Donaldas Vaičiūnas jaučiasi užtikrintai būdamas Elektromobilių
Įkrovimo Stotelėje“. Įdėta ir kraunamo automobilio nuotrauka – ir
ne bet kokia nuotrauka, o baltos
„Teslos“.
Arba D. Vaičiūnas buvo labai
labai geras ir Kalėdų senelis do-

Donaldas Vaičiūnas jaučiasi užtikrintas

vanų jam atnešė (atvežė) „Teslą“,
arba „Tesla“ jau seniai po uždanga
stovėjo D. Vaičiūno kieme ir laukė,
kol jai bus įrengta maitinimo vieta.
Tiesa, Anykščių gatvėse D. Vaičiūno su „Tesla“ nematyti...
Džiugu, kad kažkokia „Tesla“
turi nuosavą maitinimosi tašką.
Tikriau, kartais tuo tašku pasidalija pro Anykščius pravažiuojančios
„Teslos“.
Beje, analitikai, vertinantys socialiniuose tinkluose vartotojų pateikiamą informaciją, teigia, kad
žmones,
besifotografuojančius
prie prabangių automobilių, marketinginės programos automatiškai
priskiria žemesniam socialiniam
sluoksniui.

Kol kas prie „Teslos“ vairo Donaldo Vaičiūno Anykščiuose dar
niekas nepastebėjo. Publikuojama tik nuotrauka, kaip automobilis įkraunamas.

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
45 (48) 80 (96)

7,00

21,00

40,00

67,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
52,00
pensininkams
„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“
„Aukštaitiškas formatas“
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1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

