71-ieji leidimo metai

2019 m. sausio 26 d. šeštadienis

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 7/9298

Savivaldybė
dalys
kūdikiams
kraitelius

2 psl.
šiupinys
Pavaduotojas. Naujai paskirtasis Anykščių ligoninės direktorius
Audrius Vasiliauskas Anykščių rajono tarybos prašo įstaigos valdymo struktūrą papildyti direktoriaus
pavaduotojo administravimui pareigybe. Rajono tarybai pateiktame
sprendimo projekte nurodoma, kad
direktoriaus pavaduotojas administravimui organizuotų viešuosius pirkimus, vykdytų korupcijos
prevencijos komisijos pirmininko
funkcijas, įgyvendintų kokybės
vadybos politiką bei vertintų, analizuotų ir apibendrintų įstaigos kokybinius ir kiekybinius rodiklius bei
teiktų ataskaitas.
Paroda. Penktadienį Vilniuje,
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, prasidėjo tris dienas truksianti tarptautinė turizmo
ir aktyvaus laisvalaikio paroda
„Adventur 2019“. Anykščių rajono
savivaldybė skelbia, kad šį penktadienį parodoje lankėsi Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Parodoje ,,Adventur 2019” dalyvauja Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centras, taip pat VšĮ
,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”, kurio viena iš dalininkių
yra Anykščių rajono savivaldybė. Stendą parodoje turės ir ,,MV
Group Production”, kuriai priklauso ,,Anykščių vynas”.
Pagalba. Anykščiuose Lietuvos
Rotary apygardos iniciatyva nuo
praėjusių metų rudens pradėtas
vykdyti globalus projektas „Savižudybių prevencijos modelis ir jo
taikymas Lietuvos savivaldybėse“.
Anykščių rajono savivaldybėje
pravesti mokymai specialistams,
kuriuose suteikta žinių apie savižudybių problemą, savižudybių
rizikos ženklus ir pagrindinius pagalbos teikimo principus, kuriuos
taikant bus efektyviau teikiama
pagalba savivaldybės gyventojams
esant mėginimui žudytis ar įvykus
savižudybei.

Rajone ženkliai
išaugo skyrybų
skaičius

2 psl.

Mums pavydi
Anykštėnams
net ukrainiečiai! pristatytas mero
Kęstučio Tubio
sąrašas

5 psl.

5 psl.

Koplyčios projektas nepriimtinas, bet
geriau, kad niekas nežinotų
robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Projektinius pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti Anykščių koplyčios teritorija, pateikė mažiausią paslaugos kainą pasiūliusi Anykščių rajono savivaldybės viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Eksploit“.
Už šią paslaugą iš rajono biudžeto pagal sutartį numatyta sumokėti 7948 Eur.

Šiais metais Anykščių rajono
savivaldybė ruošiasi atnaujinti
Anykščių koplyčios teritoriją.
Šalia koplyčios, kur buvo senosios Anykščių kapinės, planuojama iškirsti dalį medžių,
nuo „Norfos“ pusės koplyčią
atitverti segmentine tvora, o
nuo Vilniaus gatvės - kaltine
tvora. Teritoriją aplink koplyčią planuojama išgrįsti trinkelėmis, kurių išdėstymas primintų
koplyčios statytojų Venclovavičių herbe vaizduojamas žuvis.
Šalia koplyčios siūloma įrengti
stiklines vitrinas meno kūrinių
eksponavimui.
Kada koplyčios teritorija bus
pradėta tvarkyti, neskelbiama.
Darbų pradžia gali užtrukti,
nes projektiniais pasiūlymais
atvirai nepatenkinta Jurzdiko
bendruomenė ir tyliai - Pasaulio anykštėnų bendrija.

Ilgametis Svėdasų girininkijos girininkas
asmenukė
Daiva GOŠTAUTAITĖ
išėjo į pensiją
daiva.g@anyksta.lt Baimė

Pasiūlymas. Anykščiuose registruota transporto ir kompleksinės
logistikos bei muitinės tarpininkavimo paslaugas teikianti įmonė rajone
ieško darbuotojo. Reikalavimai išskirtiniai – pretendentas, be kita ko,
privalo laisvai kalbėti arabiškai.

Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadovė Monika Sirgėdienė teigė, kad vykstant urėdijų reformai
pagrindinė įmonės veikla nesikeičia – ji ir toliau rūpinasi valstybinių miškų priežiūra.

Net 41-erius metus miškininkystei atidavęs buvęs Svėdasų
girininkijos girininkas, 71- erių
metų Anykščių rajono tarybos
narys, vėl kandidatuojantis
į rajono deputatus, Donatas
Tuska išėjo į pensiją. Jį pareigose pakeitė Vyžuonų (Utenos
rajonas) girininkijoje girininku dirbęs Martynas Kemėšius.
Apie urėdijos kadrų kaitą,
apie tai, kur žmonės po reformos gali įsigyti malkų, bei apie
planuojamas panaikinti miškininkų uniformas „Anykšta“
kalbėjosi su Valstybinės miškų
urėdijos Anykščių regioninio
padalinio vadove Monika Sirgėdiene.

3 psl.

3 psl.

„Meistre ir Margaritoje“ Michailas Bulgakovas, porevoliucinės Rusijos dvasios ekspertas,
baimę vadina didžiausia žmogaus
yda. Bailys gali padaryti bet ką.
Gali išduoti, gali parduoti. Gali
neginti, kai muša.
Lietuviai sako atvirkščiai: „Jei
Dievas nori nubausti kiškį – jam
drąsos suteikia“.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Savivaldybė dalys kūdikiams kraitelius
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka už 6324 Eur iš UAB „Echo Stamp“ užsakė dar
vieną partiją reprezentacinių prekių. Šįsyk Savivaldybė įsigys…
seilinukų, rankšluostėlių ir knygų, kurios bus išdalytos kūdikio
susilaukusioms anykštėnų šeimoms.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriusAudronius Gališanka
sako, kad lauknešėlio kūdikiui vertė bus apie 13 eurų.

Pirkimo sutartyje nurodoma, kad
Anykščių rajono savivaldybė įsigys 300 medvilninių žydros bei rožinės spalvos seilinukų, 300 pliušinių baltų ir žydrų rankšluostukų su
užrištais kampais, 500 dviejų dalių
baltų dėžučių su skaidriu dangteliu bei 1000 popierinių maišelių.
Visos šios prekės bus pažymėtos
Anykščių miesto ženklu.
Po to, kai žinutės apie šį pirkinį
anonsas pasirodė portale anyksta.
lt, komentaruose Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos
vardu parašytas komentaras, kuriame aiškinama, kokiais tikslais
Savivaldybė perka seilinukus.

,,Taip, užsakėme seilinukus, ir jie
atsidurs Savivaldybės paruoštuose
kraiteliuose, skirtuose anykštėnų
šeimoms, susilaukusioms naujagimio”, - aiškino A.Gališanka.
Neįprastas Anykščių rajono
savivaldybės pirkinys internete
susilaukė šmaikščių komentarų.
Tai, kad ,,Anykšta” skaitytojus
informuoja apie Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose įsigyjamas
prekes, A.Gališankai kažkodėl
pasirodė, kad žiniasklaida elgiasi
nederamai. „Ar verta iš to daryti
intrigą?“ - nežinia, ką turėdamas
galvoje, klausė Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.
„Anykštai“ savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka sakė tikrai parašęs portale komentarą.
Jis stebėjosi, kodėl šiai temai
skiriama tiek dėmesio ir sakė,
kad komentatoriai rašydami, kad

spektras

prekių kūdikiams pirkimui reikėję rajono Tarybos leidimo, klysta:
„Šios prekės bus perkamos iš Savivaldybės administracijos reprezentacinių lėšų ir leidimo pirkimui
nereikėjo“.
A. Gališanka kalbėjo, kad dovanėlės bus sudarytos iš kelių komponentų. „Tai graži dėžutė, rankšluostėlis, seilinukas ir knygelė
„Anykščių pasakos“, kurias pagal
Anykščių menų inkubatoriaus projektą rašė Lietuvos vaikai. Lietuvos Kultūros tarybai parėmus, geriausios pasakos sudėtos į knygelę,
kurią iliustravo anykštėnė Loreta
Uzdraitė“, - kalbėjo Savivaldybės
administraciojos direktorius.
Jis sakė, kad dovanėlės bus skirtos skatinti pasveikinti naujagimių
susilaukusias šeimas ir bus dalijamos bent porą metų, nes Anykščiai
negarsėja gimstamumu.

-ANYKŠTA

Rajone ženkliai išaugo skyrybų skaičius
2018 metais Anykščių rajone gimė mažiau vaikų, mažėjo ir
mirusių gyventojų skaičius.Vienintelis teigiamas rodiklis rajone
– augantis registruotų santuokų skaičius, tačiau ir jį nustelbė negailestingi statistiniai duomenys – lyginant su 2017 metais, perpus išaugo santuokos nutraukimo atvejų.
Anykščių rajono savivaldybės
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje (2018 metais įregistruoti 163 (2017 m. - 183) kūdikių gimimai.Gimė 84 berniukai ir
79 mergaitės. 127 vaikai gimė Lietuvoje, 36 – užsienio valstybėse. Iš
visų gimusių vaikų 124 gimė susituokusiems tėvams, 28 pripažinta
tėvystė ir 11 kūdikių įregistravo
vienišos motinos.
2018 metais populiariausi kūdi-

kių vardai: Luknė, Lėja, Viltė, Gabija, Kamilė, Eva, Domas, Nojus,
Pijus, Kajus, Lukas, Benas, Joris,
Ajus, Jonas. Rečiau suteikiami
vaikų vardai: Deina, Riana, Elaja,
Leila, Evanas, Galijus, Arėjas, Natanas.
2018 metais įregistruoti 469
(2017 m. - 491) mirties įrašai. 5
asmenys mirė užsienio valstybėse. Dažniausia mirties priežastis
– širdies ir kraujagyslių ligos bei

vidaus organų vėžys.
Pernai įregistruoti 201 (2017 m.
- 193) santuokos sudarymo įrašai.
111 porų tuokėsi Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriuje,
80 – bažnyčiose ir 10 – užsienio
valstybėse. 15 santuokos registravimo ceremonijų buvo atlikta ne
civilinės metrikacijos įstaigoje,
o norinčių susituokti asmenų pasirinktose vietose. Poros tuokėsi
Burbiškio dvare, sodybose ,,Kankorėžis”, ,,Barono vila”, ,,Pušų
takas”, ,,Puntuko vila”, ,,Svajonių
dvaras”, ant Palatavio piliakalnio, ant Mikierių atodangos bei
privačiose sodybose. Sudarytos 7
santuokos su užsienio valstybės
piliečiais. Po santuokos sudarymo

moterys daugiausia pasirinko sutuoktinio pavardę su moteriškąją
pavardės forma – 144, sutuoktinio
pavardę, nenurodančią šeiminės
padėties, pasirinko 40 moterų, dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė su moteriškąja pavardės forma
– 9, o iki santuokos turėtą savo
pavardę pasiliko 8 moterys.
2018 metais įregistruoti 79
(2017 m. - 39) santuokos nutraukimo įrašai. Trumpiausiai ( iki 1
metų) santuokoje gyveno 3 poros,
nuo 2 iki 5 metų – 18, nuo 6 iki
19 - 39 ir daugiau nei 20 metų –
19 porų.
Per metus asmenų prašymu buvo
pakeista 18 pavardžių ir 1 vardas.

„Samariečių krepšio“ dovanėlės
Sausio 15-17 dienomis Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios nariai su „Samariečio krepšio“ dovanėlėmis aplankė darželinukus ir pradinukus Anykščiuose, Svėdasuose, Debeikiuose.
Vaikams buvo parodyta trumpa programėlė su giesmelėmis ir
išdalyta 121 dovanėlė bei tiek pat krikščioniškų knygelių.
Jungtinėse Amerikos Valstijose
įkurta tarptautinė krikščioniška
labdaringa organizacija „Samariečio krepšys“ nuo 1990 metų vykdo projektą „Vaikų Kalėdos“. Nuo
2000 metų „Samariečio krepšio“
dovanėles Anykščių rajone gyvenantiems vaikams dalija Anykščių
krikščionių evangelikų bažnyčia.
Per beveik dvidešimt metų Krikš-

Temidės svarstyklės
Broliai. Sausio 22 dieną, 3
val. 54 min., į Anykščių ligoninę
iš Kavarsko seniūnijos Janušavos kaime esančių namų dėl galvos bei kūno sužalojimų paguldytas vyras, gimęs 1960 metais.
Nustatyta, kad jį geležiniu strypu
sužalojo metais jaunesnis brolis,
jis uždarytas į areštinę.
Mirtis. Sausio 23 dieną apie
04.35 val. Anykščių seniūnijos
Burbiškio kaime, Pagraužių g.,
rastas vyro (g. 1947 m.) kūnas be
išorinių smurto žymių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

čionių evangelikų bendruomenės
tikintieji, vadovaujami Birutės
Venteraitienės, išdalijo apie 3000
dovanėlių.
O sausio 18-25 dienomis Lietuvoje ir visame pasaulyje vyko
tradicinė Maldų savaitė už krikščionių vienybę. Tai vienintelis
laikas metuose, kai skirtingų konfesijų tikintieji nukreipia žvilgsnį

nuo savo bažnyčios reikalų ir su
Kristaus sekėjais iš kitų religinių
bendruomenių susijungia bendrai
maldai. Sausio 19 d. Šv. Mato
bažnyčios parapijos salėje pirmą
kartą Anykščių miesto istorijoje
vyko ekumeninis skirtingų denominacijų krikščionių susitikimas,
kuriame dalyvavo Romos katalikai iš Anykščių ir Panevėžio,
Panevėžio jungtinės metodistų
bažnyčios pirmininkė Regina
Juškienė, Anykščių krikščionių
evangelikų bažnyčios atstovai,
tikintieji, prijaučiantys Septintosios dienos adventistų bažnyčios
mokymui. Renginį organizavo

anykštėnas Romualdas Repšys ir
panevėžietis Gintaras Jankauskas. Anykščių katalikų bažnyčios
dekanas kunigas Petras Baniulis,
dėl rimtų priežasčių negalėjęs dalyvauti ekumeniniame susitikime,
užsuko į salę ir susitikimo dalyviams išsakė palaikymo žodžius.
Renginyje dalyvavę krikščionys
laisvai bendravo, dalinosi mintimis, kaip Jėzus Kristus pakeitė jų
gyvenimus, giedojo giesmes, diskutavo apie krikščionių vienybę,
meldėsi už savo ir artimųjų problemas. Visi susirinkusieji nutarė, jog panašūs susitikimai turėtų
vykti ir ateityje.

2019 m. sausio 31 d. 10 val. šaukiamas
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 49-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2019 m. sausio 29 d. (antradienį)

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. I a. 304 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. III a. 304 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės
internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt
Užsak. Nr. 87

Algos. Kitąmet kultūros ir meno
bei socialinių darbuotojų atlyginimai
turėtų kilti 15 proc., penktadienį pranešė Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis. „Keletą konkrečių
dalykų jau turime, dėl kurių lygtai yra
visiškas sutarimas: pirmas dalykas
dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų, 15 proc. didinimas kitais metais, taip pat socialinių darbuotojų irgi
15 proc. darbo užmokesčio didinimas
turėtų būti“, – po komisijos posėdžio
žurnalistams sakė D. Matulionis.
Prezidentė. Kylančias moksleivių
elgesio problemas mokytojams galėtų padėti spręsti mokytojų padėjėjai,
sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Ministras ketvirtadienį pripažino, kad
klasės, kuriose yra iki 30 moksleivių,
yra per didelės, kad moksleivius, ypač
13-15 metų paauglius galėtų suvaldyti vienas mokytojas. „Dirbti su tokia
klase jam jau sunku. Vadinasi, turės
būti ir mokytojo padėjėjas, padedantis mokytojui kurti emocinę aplinką,
šiek tiek suvaldyti kai kuriais atvejais
tam tikrus charakterius, elgesį vaikų“,
–svarstė jis.
Virusas. Pastarosiomis dienomis
klastojant Lietuvos valstybinio ar
privataus sektoriaus įstaigų el. pašto
adresus, platinami laiškai su kenksmingu programiniu kodu, ketvirtadienį perspėjo Nacionalinis kibernetinio
saugumo centras. Jis rekomenduoja
atlikti naudojamų el. pašto programų
paketų atnaujinimą, taip pat būti atidiems ir kritiškai vertinti gaunamus
laiškus. Kenkimo kodas talpinamas
„.docx“, „.doc“, „.rtf“, “.xls“ ir „.xls“
formato dokumentuose, kurie būna
prisegti prie el. laiško.
Laidotuvės. Jonas Mekas bus
kremuotas Jungtinėse Valstijose artimiausiomis dienomis, tačiau jo laidotuves artimieji žada rengti tik pavasarį, sako su J. Meko šeima ryšius
palaikantis politikas Artūras Zuokas.
Anot A. Zuoko, J. Meko sūnus Sebastianas Mekas informavo, kad šeima
dar ketina įvertinti ir paties menininko paskutinę valią dėl jo laidojimo.
„Jis bus kremuotas, tačiau laidoti
nebus skubama. Jo sūnus sako, kad
laidotuvės nusikels į pavasarį, kada
bus geras, šiltas oras. Kaip ir kokios
jos bus, kol kas yra svarstymai, diskusijos. Tikrai nereiškia, kad J. Mekas
bus tik Lietuvoje, jis greičiausiai bus
visur“, – BNS sakė A. Zuokas.
Karalienė. Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II sakydama
kalbą moterų organizacijos narėms,
kuri laikoma jos raginimu įveikti nesutarimus dėl „Brexit“, ketvirtadienį
akcentavo būtinybę britams drauge
„surasti bendrą pagrindą“. Ketvirtadienį vakare susitikusi su „Women’s
Institutes“ (WI) narėmis netoli savo
Sandringamo dvaro Rytų Anglijoje
92 metų monarchė sakė, kad žmonės
niekada neturėtų paleisti iš akių platesnio vaizdo.
Nuomonė. Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad
Britanijos išstojimas iš Europos Sąjungos (ES) be jokio susitarimo gali
būti naudingesnis nei chaosas, kurį
sukeltų „Brexito“ termino nukėlimas.
„Kuo daugiau tęsime netikrumą, tuo
blogiau bus abiem pusėms. Ir tuo
atveju geriau baigti chaosą greičiau,
netgi be susitarimo, ar turint bet kokį
susitarimą“, – penktadienį paskelbtame interviu „Euronews“ televizijai
Davose sakė prezidentė.

SITUACIJA

???

Kaip reagavote į
Žiežmarių
gimnazijos
skandalą, kai
mokytoja rėkė
ant mokinių?

Ingrida MATIUKAITĖ – LISAUSKĖ:
- Tėvai rėkia ant vaikų - tai psichologinis smurtas, bet mokytoja
rėkia - tai normalu? Tai nėra ir nebus normalu, sakot, kad vaikai nusipelno, ko? Kad kas nemoka valdyti savo emocijų galėtų išsilieti ant
silpnesnių? Su savo tokiu elgesiu ir
pelno nepagarbą, nes ji pati negerbia nei savo darbo, nei mokinių.
Tik ne už nežinojimą reikia plūsti
vaikus. Paskui visi stebisi, kodėl
vaikai nenori mokintis, čia suaugęs
susigūžia, išgirdęs tokį toną. Tai ką
jau kalbėti apie vaikus, ar bent vieną paklausėt, kaip mergaitės atsakinėjo išsigandusios ir pasimetusios.
Įdomu, kaip reaguotumėte, jei ten
jūsų vaikas būtų. Bet gal jūsų vaikai
nusipelno to. Pasibaisėjus.

Kristina JAKIMAVIČIENĖ:
- Esu ne karta gavusi per nagus
liniuote, mokytojos išvadinta nevykėle, tingine. Nors... buvau klasės pirmūnė. Tai buvo pradinėse
klasėse, prieš daugelį metų. Beje,
mokiausi Anykščių Vienuolio vidurinėje mokykloje. Ir gerbdavom
mokytojus tais laikais, bet visko pasitaikydavo ir tada.

Ilgametis Svėdasų girininkijos
girininkas išėjo į pensiją
(Atkelta iš 1 psl.)
Iš Svėdasų kilęs D. Tuska, beje,
šiuo metu einantis ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos nario
pareigas, miškininkystės srityje
pradėjo dirbti nuo 1977 m. Pirmus
penkerius metus jis buvo Anykščių
miškų ūkio Mickūnų girininkijos
eiguliu, o nuo 1982 m. iki 1987 m.
- Svėdasų girininkijos eiguliu. Nuo
1987 m. iki išėjimo į pensiją dirbo
Svėdasų girininkijos girininku.
Svėdasų girininkijoje D. Tuskos
iniciatyva jau per pirmąjį jo darbo
dešimtmetį buvo įveista 80 ha miško kultūrų, išugdyta 300 ha jaunuolynų, nutiesta 5 km kelių, Šimonių
girioje įrengtos dvi stovyklavietės,
dvi poilsiavietės ir šešios atokvėpio
vietos, prie ežerų pastatyti keturi
lieptai, rekonstruotas girininkijos
gyvenamasis namas. Jo vadovaujamoje girininkijoje kasmet buvo
paruošiama ir realizuojama po 4
tūkst. kietmetrių medienos.
D. Tuskos rūpesčiu girininkijos teritorijoje buvo sutvarkyti ir
prižiūrimi istoriniai ir kultūros
paveldo objektai: partizanų stovyklavietės, žeminės, paminklai, tautodailės kūriniai.
„Darbuotojų kaita – nuolatinis
procesas. Reformos metu keitėsi
daugelio pareigybių pavadinimai,
keitėsi įmonės struktūra ir darbo organizavimo principai“, – „Anykštai“ sakė Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio
vadovė Monika Sirgėdienė.
Reforma, kurią paminėjo M.
Sirgėdienė, prasidėjo 2018 m. pradžioje, kada Lietuvoje buvusios 42
miškų urėdijos buvo pertvarkytos
į 26 Valstybinės miškų urėdijos
regioninius padalinius. Nuo šių
metų pradžios padaliniai „sustambinti“ ir prie Anykščių padalinio
prijungtas Utenos padalinys.
„Kaip ir minėjau, iš esmės pasikeitė tik administracinės funkcijos
ir darbo organizavimo metodai,
mūsų įstaigos pagrindinė funkcija

Džiaugėsi pasiūlymų gausa

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

„Sveikintina, kad projektiniai
pasiūlymai sulaukė įvairiausių vertinimų. Buvo gauti raštai iš Pasaulio anykštėnų bendrijos, tai matau
kaip norą ir rūpestį, kad senosios
Anykščių koplyčios teritorija būtų
gražiai sutvarkyta“, – gruodžio
viduryje Anykščių koplyčioje projekto aptarime su visuomene kalbėjo Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka.
Neprisistačiusi UAB „Eksploit“
atstovė šiame susitikime pristatė
senosios Anykščių koplyčios teritorijos sutvarkymo pasiūlymus.
Parengtame projekte akcentuojama, kad, nors senosios Anykščių
koplyčios teritorija turi istorinę
vertę, daug įspūdingų medžių, bet
jos būklė nebeatitinka dabartinių
poreikių. Teritorijoje mažai grįstų
takų, o esantys yra prastos būklės.
Projektuotojai įžvelgė ir vieną pro-

savaitės citatos
O ypatingai stebimi prie
sankryžos
Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie žurnalistų pareigas:
„Valdininkai turi suprasti, jog
jie nuolat stebimi, ir turi vengti
interesų konflikto ar piktnaudžiavimo tarnyba...“
Apie valdžią tik kaip apie
mirusįjį

Ilgus metus Svėdasų girininkijos girininku dirbęs Donatas Tuska pasitraukė į užtarnautą poilsį.
nesikeitė – mes ir toliau likome
atsakingi už valstybinės reikšmės
miškus“, – kalbėjo M. Sirgėdienė.
Šiuo metu Valstybinių miškų
urėdijoje dirba apie 3 000 darbuotojų, iš jų valstybinių miškų pareigūnų įgaliojimus turi mažiau nei
trečdalis. Valstybinių miškų pareigūnų yra ir urėdijoje, ir Valstybinių
miškų tarnyboje.
Beje, visiems, namus šildantiems malkomis, aktualus klausimas – kur kreiptis, norint jų įsigyti?
„Žmonės, norintys įsigyti malkų,
turi kreiptis VĮ Valstybinių miškų
urėdijos internetiniame puslapyje
nurodytais adresais. Anykštėnus
šiuo klausimu konsultuoja Valdas
Šaučiūnas (tel. 8-381 58090)“, –
kalbėjo pašnekovė.
Pašnekovė priminė, kad žmonės,
norintys įsigyti daugiau nei 25 kubinius metrus medienos, tai padaryti gali jau tik aukciono būdu.
Prieš kelias dienas Lietuvoje
pasklido žinia, kad ketinama naikinti miškininkų uniformas, jas
keičiant specialiais darbo drabužiais. Vieni tam pritaria, kiti sako,
jog uniformas dėvintys asmenys
atrodo kur kas oriau, o M. Sirgėdienė, paklausta, ar pritaria šiems
galimiems pasikeitimams, teigė:

„Miškų urėdijos uniformomis ir
darbo rūbais bus aprūpinti visi
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai. Darbuotojų aprūpinimą
darbo rūbais vertinu kaip privalomą ir būtiną darbo organizavimo
sąlygą. Tokį įsipareigojimą esame
įtraukę ir į praėjusių metų gruodžio
27 d. su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe pasirašytą Kolektyvinę sutartį.
Šiemet planuojama skelbti viešųjų pirkimų konkursą sukurti ir
pagaminti kokybiškus bei praktiškus darbo rūbus visiems mūsų
darbuotojams, skirtingus, priklausomai nuo jų darbo pobūdžio ir
specifikos. Tikimės, kad naujosios
urėdijos miškininkų uniformos
bus funkcionalios, kokybiškos,
modernios, atspindinčios įmonės
ryžtą keistis ir tapti šiuolaikiška,
skaidriai veikiančia ir efektyviai
valdoma organizacija.
Valstybinių miškų urėdija vykdo ir priešgaisrinę bei sanitarinę
miškų apsaugą visuose miškuose.
Rengiant naujų darbo rūbų projektą, tikėtina, apsaugos funkcijas
vykdančių specialistų apranga turės skiriamuosius ženklus, kurie
aiškiai rodys darbuotojo darbo
funkcijas“.

Koplyčios projektas nepriimtinas, bet geriau,
kad niekas nežinotų
(Atkelta iš 1 psl.)

Jurgita ZUOZIENĖ:
- Mano pačios vaikas buvo pirmokas, mokytoja nuolat šaukdavo,
vadindavo nevykėliais, uždarinėjo į
tamsų kambarėlį (nereikėtų sakyti,
kad mokiniai vien išveda mokytojus
iš kantrybės, nes mano vaikas buvo
pirmokėlis). Per ,,mielą” mokytoją
turėjom nervinį tiką, kuris praėjo
pakeitus mokyklą, todėl visiškai
sutinku su tuo, kad mokytoja, kas
bebūtų, neturi teisės rėkti. Jei nėra
kantrybės dirbti su vaikais, reikia
keisti profesiją.
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blemą – kadangi koplyčios sklypas atsidūręs tarp prekybos centro „Norfa“ ir gyvenamųjų namų,
žmonės, trumpindami kelią, jos
teritorijoje mina taką.
Atlikus koplyčios teritorijoje
augančių želdinių inventorizaciją
konstatuota, kad septyni medžiai
yra blogos, o vienuolika – labai
blogos būklės, todėl juos siūloma
iškirsti.
UAB „Eksploit“ projektuotojai
Anykščių koplyčios teritorijoje
pasiūlė įrengti kelias skirtingos
paskirties zonas – renginiams, vestuvių dalyviams ir ramiam poilsiui.
Taip pat pasiūlyta teritoriją aptverti
tvora, remiantis tuo, kad praeityje
čia buvusios kapinės buvo aptvertos. Į teritoriją būtų galima patekti
pro vartus iš Vilniaus gatvės. Dar
vienas pasiūlymas – lauke įrengti
vitrinas, kad meno kūrinius būtų
galima apžiūrėti ir neužėjus į koplyčios vidų. Sklype esančius takus bei aikšteles pasiūlyta grįsti
betoninėmis trinkelėmis.

Ragino saugoti medžius,
atsisakyti trinkelių
Susirinkime ypač daug diskutuota apie UAB „Eksploit“ sumanymą
Anykščių koplyčios teritorijoje iškirsti dalį medžių.
Tam ypač aršiai nepritarė buvusi
Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos
koordinatorė, visuomeninio judėjimo „Gyvas miškas“ aktyvistė Monika Peldavičiūtė. Ji žadėjo kviesti
dendrologus,kad čia augantys medžiai būtų apžiūrėti ir įvertinti.
„Medžiai naikinami Anykščiuose,
kurie Anykščių rajono savivaldybės
pristatomi kaip „žalioji Lietuvos viršūnė“, - stebėjosi M.Peldavičiūtė.
Nemažai kritikos projektuotojai
sulaukė ir dėl betoninių trinkelių.
„Koplyčios teritorijoje svarbu išsaugoti natūralią aplanką, kur medžių
paunksnėje galima būtų išsitiesti ant
žolės. Mes gyvename šalia koplyčios,
ši teritorija yra mūsų gyvenimo dalis“,- kalbėjo Jurzdiko bendruomenės
pirmininkė Irena Vaitkienė.
(Nukelta į 6 psl.)

Sergejus JOVAIŠA, LR Seimo narys, apie bandymus pažaboti žiniasklaidos laisvę:
„Prieisim ir iki to, kad ne tik
žiniasklaida, bet ir eilinis žmogus nebegalės pasakyti nieko
neigiamo apie valdžią“.
Myli meras anykštėnus
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktorius,
apie mero ataskaitą:
„Šie metai rinkiminiai, todėl
meras ataskaitą teikia vasario
14-ąją“.
Subtiliai įkandot Sigučiui
Obelevičiui

Jonas
BUZILIAUSKAS,
Anykščių kultūros centro režisierius, mero K. Tubio sąrašo
pristatymo renginyje kalbėjo:
„Aš Anykščiuose penkeri metai, todėl kitų valdžių ir nemačiau“.
Gretą bitute vadinat? Gražu...
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie save kalbėjo:
„Myliu bites ir jomis žaviuosi.
O širšėmis – ne“.
Luktelkit gerą mėnesį
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktorius,
apie galimybę skelbti idėjų
konkursą Anykščių koplyčios
teritorijai sutvarkyti:
„Iš karto galiu pasakyti, kad
to tikrai neplanuojame daryti.
Paskelbiame konkursą. Niekas
nedalyvauja“.
Kaimo turizmo sodybų aplinka tvarkoma preciziškai
Vida
JAKNIŪNIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus laikinoji vedėja, apie
Koplyčios teritorijos sutvarkymo sprendimus:
„Juk yra skirtumas tarp kaimo
turizmo sodybos ir muziejaus
aplinkos“.
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Ieva Zasimauskaitė: „Priimkime vieni kitus tokius, kokie esame“
otiškai. Be abejo, reikėtų nors
trumpam sustoti, tačiau aš, kaip
tikra moteris, nemoku sau pasakyti: ,,stop, gana“. O tikiuosi atrasti stiprybės sąmoningai
nugyventi dar vienus metus. Be
to, labai laukiu savo pirmojo albumo pasirodymo. Jaučiu, kad
šie metai bus daug intensyvesni
negu praėję, tačiau žingsnis po
žingsnio, viliuosi, viskas pavyks
sklandžiai. Noriu ir sau, ir kitiems palinkėti stengtis nepasiduoti, siekti savo tikslų, netikėti
aplinkinių kritika ir nesustoti,
kas benutiktų. Mes nesame tobuli, todėl nereikėtų reikalauti iš
kitų to, ko galbūt tik mes patys
norėtume, nors realiai to negali
būti. Priimkime vieni kitus tokius, kokie esame, o pasikeitimus pradėkime nuo savęs.
- Kaip Jums sekasi šiais,
2019-aisiais, metais? Ko tikitės? Ar turite kokių lūkesčių?
- Na, būna ir gerų,ir blogų dienų. Neseniai grįžau iš įspūdžių
kupinos kelionės, todėl šiandien
ir sekasi gerai, ir jaučiuosi gerai.
Tiesą sakant, pastaruoju metu
turiu daug veiklos, daug darbų,
todėl viskas klostosi gana cha-

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
„Va, kaip gerai ,– sako mano
aštuoniasdešimtmetė teta, gyvenanti gūdžiame Zarasų rajono
vienkiemyje. – Šiemet jau trečią
kartą keliuką iki namų nuvalė“.
Pažįstu ir anykštėnų, besidžiaugiančių, jog šią žiemą kaimų
keliai puikiai valomi. Aš, žinoma,
tikiu valdžios gerumu, bet ir artėjantys rinkimai - oi, kaip į naudą
eiliniam vienkiemio gyventojui.
Patinka man rinkimai, jauti
žmogus, kad gyveni – iš miesto
centro išvežtas sniegas, televizorius prie Kultūros centro
maloniai nuteikia akį... Man,
namuose neturinčiai televizoriaus, smagu, kad galiu naudotis viešuoju televizorium. Tik

- Pernai Jūs, kaip Lietuvos
atstovė, dalyvavote Eurovizijoje. Kaip jautėtės dalyvaudama
šiame konkurse? Visgi Jūsų pasirodymą stebėjo beveik visas
pasaulis.
- Buvo labai baisu. Jaučiausi
labai įsitempusi, kadangi turėjau
tik tris minutes, kurių net nebūtų
buvę galima pakartoti. Be abejo,
vienas pastebėjimas... Šioks toks
asmeniškumas. Betgi rinkimai
- politikai stengiasi dėl kiekvieno
žmogelio. Žiūrėti per televizorių
gražius Anykščių vaizdelius, kai
gyveni tuose pačiuose gražiuose
Anykščiuose, tai tas pats, kaip
nuvažiuoti prie jūros ir per radiją klausyti jūros ošimo. Taigi,
grįžtu prie to asmeniškumo...
Man labai patinka žurnalistės
ir puikios kulinarės Beatos Nicholson laida „Beatos virtuvė“.
Tiek ten visokio grožio ir gėrio
rodoma... Ar negalima būtų šios
nuostabios laidos transliuoti per
mūsų didįjį gražųjį ekraną..?
Aš tai eičiau žiūrėti pati pirma
ir dar kompaniją susirasčiau.
Stovėtumėm miesto centre, prie
paminklo Laisvei (per šiokį tokį
atstumą visapusiškesnis vaizdas
atsiskleidžia), ir žiūrėtumėm,
kaip Beata tortus kepa. Ir dar
būryje pagirtumėm merą už tai,
kad sniegą išvežė iš aikštės.
Net reikšdama savo pageidavimus privalau pridurti, jog tai yra
mano nuomonė, ja nesiekiu nei
aukštinti, nei žeminti Savivaldybės, mero, vicemero, administracijos vadovų ar specialistų
vardo. Ir sakydama, jog didysis
ekranas pastatytas šiek tiek todėl,
kad artėja rinkimai, reiškiu savo
nuomonę. Nors jeigu savo svars-

visa tai kėlė didelį stresą, tačiau
meditacija ir malda mane ramino.
- Po pasirodymo Eurovizijoje
ypač aktyviai dalyvaujate įvairiuose projektuose, koncertuose, kituose renginiuose. Ar lieka
laiko Jūsų kūrybai? Ar skiriate
laiko sau?
- Tiek man, tiek mano kūrybai
laiko lieka labai mažai. Be abejo, norėčiau daugiau laiko skirti
sau ir savo kūrybai, todėl pastaruoju metu ieškau asistento, kuris
perimtų visus organizacinius reikalus, būtų šalia, kadangi viena
visko padaryti nebespėju.

vaidmuo man labai artimas, nes,
kaip ir kiekvienai mergaitei, man
yra mielas tas jausmas – išgyventi meilę iš pirmo žvilgsnio,
įsimylėti, mylėti. Visada – tiek
dainuodama, tiek vaidindama, aš
stengiuosi ne vaidinti, o jausti tą
emociją ir ją perteikti žiūrovams.
Taigi žiūrėdama į scenos partnerį Justiną aš galvoju apie tai, kas
man miela, todėl nereikia vaidinti to meilės jausmo.

- Šis kaskadinis triukas iš tiesų
man kėlė didelę baimę, kadangi
pasirodymo metu aš nesu prie
nieko pririšta, nėra jokių apsaugų.
Tačiau, kai viskas pavyksta puikiai ir žiūrovai ploja, – pamirštu
šią baimę ir nebegalvoju apie tai,
kas galbūt galėjo nutikti.

- Roko operos metu Jums
tenka vaidinti ir ore – eiti lynu.
Ar tai nesukėlė nepatogumų,
išgąsčio?

- Kuo ši roko opera, Jūsų
nuomone, yra ypatinga? Kodėl
verta atvykti į Kauno Žalgirio
areną ir pamatyti šią operą?
- Šioje operoje vaidina vieni
geriausių aktorių ir atlikėjų, tai
vien dėl to ši opera yra ypatinga. Be to, ši Viljamo Šekspyro
drama yra klasika, kurią būtina
pamatyti. Na o tiems, kurie šią
operą jau yra matę anksčiau, būtina pamatyti ir palyginti. Teko
girdėti, jog žiūrovai, matę visas
garsiosios operos versijas, patvirtina, jog ši roko opera, kurioje aš atlieku vaidmenį, palieka
geriausią įspūdį. Būtent todėl ir
kviečiu visus Anykščių gyventojus atvykti ir pamatyti patiems.
Šios roko operos koncertas vyks
jau vasario 1 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Visų laukia nuostabus pastatymas ir daugybė žinomų atlikėjų.

tymais vis dėlto kažkurį asmenį
balsuosiu už tą kandidatą,
įžeisiu, dar kartą nuvažiuosiu į
kuris padarys tris esminius man
Vilnių, į Visuomenės informavimo
dalykus: bus kavos, bus „Beaetikos komisijos posėdį, pasitos virtuvė“ didžiajame ekrane
aiškinti, kodėl manau taip, kaip
ir bus suspaudyta daugiausia
manau. „Faina“ tame posėdyje,
„laikų“ ant mano kačių nuonei kas baido, nei grasina... 15
traukų feisbuke (nežinau, kaip
minučių - ir viskas, galima eiti
tą pačią nuotrauką „palaikinti“
batų pirkti.
du kartus, bet tegul politikai
Jeigu jau reiškiu pageidaviaiškinasi, jeigu nori garantuoto
mus būsimam merui, tai man
balso). Praeinu aš ir nevaasmeniškai centre dar trūksta
lytais šaligatviais (ne miesto
nemokamo kavos aparato. Ir vėl
centre juk gyvenu), ir Anykščių
– žiūri į ekraną, geri karštą kavą
mokymo įstaigos jau kažin ar
– kuriam dar kurorte taip rasi?
ką man gali pasiūlyti, medicina,
Jeiaišku, svarbu, bet
gu jau
nenukrypkim nuo
...„patinka man rinkimai, esmės.
miesto
jauti žmogus, kad gyveni – iš
centras
Tačiau aš reiškiu
miesto centro išvežtas sniegas, pageidavimus
pradėtas
apstatyti
televizorius prie Kultūros cen- būsimam merui,
elektroo mano artimoje
tro maloniai nuteikia akį“...
technika
aplinkoje žmogus
(nežiliūdi. Kažkada
nau, kaip dar kitaip pavadinti
jis man pasakojo, kaip norė„Anykštos“ žurnalistų bijantį
tų gyventi girios apsuptame
infoterminalą), tai gal ir apie
dangoraižyje – keltis į Niujorką
buitinę techniką vertėtų susimąsnesinori: visgi čia savas kraštas,
tyti.
savi Anykščiai. Galvojo žmogus
Kodėl negalima pastatyti
- ateis vis tiek kada nors toks
kelių skalbimo mašinų? Juk kaip
meras, kuris pastatys dangoraižį
patogu būtų... Jeigu jau orien– aukštesnį ar žemesnį, bet vis
tuojamės į turistus, tai orientuotiek dangoraižį. O pasirodo (jis
kimės iki galo. Skalbti drabužius
atidžiai išnagrinėjo visų kandiŠventojoje ne visada patogu.
datų programas), niekas nežada
Aš vis dėlto galvoju, kad
dangoraižio statyti. Ir kaip dabar

žmogui jaustis? Net pažadų nieks
tokių nedalija... Kandidatai,
brangieji, jums gaila bent jau
pažadėti? Pripažinkit, pažadai
dažniausiai ir lieka pažadais, bet
bent jau žmogui būtų akstinas į
rinkimus eiti... Kiek procentų rinkiminių pažadų išpildyta? Aha,
geriau nekalbėkim apie tai...
Nepadoru... Bet su viešaisiais
ryšiais irgi ne stebuklai?
Rinkiminiais pažadais aš
netikiu – nors va, kai rašau šias
„rieves“, prie redakcijos esančioje automobilių aikštelėje taip
gražiai dirba geltonas traktorius
– žiūrėčiau ir žiūrėčiau, kaip
nuostabiai jis į aikštelės pakraščius sniegą stumdo... Sekundei
nuščiuvau – valydami aikštelę
politikai žurnalistus papirkinėja... Bet supratau, taip žemai
nė vienas politikas nepultų –
aikštelėje automobilius palieka
ir Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro darbuotojai
bei pacientai, ir laidojimo namų
klientūra, t.y. ta, kuri dar gali
balsuoti. Politikai dirba liaudžiai... Gera, gražu...
Vis dėlto gerai tie rinkimai.
Galėtų jie vykti ir dažniau...
Eiliniam žmogui tikrai būtų gera
gyventi, kaip ir skelbia Šventosios pakrantėje esantis užrašas.
Beje, reikia ir jį apvalyti...

- Jau vasario mėnesį Kauno
Žalgirio arenoje išvysime roko
operą ,,Meilė ir mirtis Veronoje“. Papasakokite apie savo
vaidmenį šioje operoje?
- Aš įkūniju vieną pagrindinių
vaidmenų – Džiuljetą. Į kiekvieną
vaidmenį stengiuosi įsijausti, atiduoti visą save, todėl labai džiaugiuosi, jog manimi pasitikėjo ir
būtent man pasiūlė šį vaidmenį.
Man labai patinka šis vaidmuo,
muzika, atliekamos dainos, kolegos - aktoriai ir atlikėjai. Šis

Nežydi gėlės vidury žiemos,
Lengvai šarma pasidabruoja plaukus.
Tegul širdy ilgai pavasaris dainuos,
Garbingo jubiliejaus šio sulaukus.
Tegul darbuos - prasminguos, dideliuos Jaunatviškos energijos nestinga.
Geros sveikatos, nuotaikos geros,
Dar daugel metų linkim būt laimingai.

Angelę PUODŽIŪNIENĘ,
gyvenančią Kurklių II-ajame kaime,

jubiliejaus proga

sveikina pusseserė su vyru

- Ar tai pirmoji roko opera,
kurioje Jums teko vaidinti?
Kas šioje operoje Jums labiausiai patiko?
- Taip, pirmoji. Tai netgi mano
debiutas miuzikle. O labiausiai
man patiko, be abejo, muzika –
skamba labai gražios dainos. Labai patiko scenos partneriai, kadangi kiekvieno galėjau prašyti
pagalbos, klausti. Visgi aš nesu
aktorė, todėl džiaugiuosi, jog sulaukiau įvairių patarimų, turėjau
galimybę dirbti komandoje ir galėjau pasitikėti jos nariais.

Juk dar ne visos aušros Tau pražydo,
Juk dar ne visos žvaigždės patekėjo.
Tad rankų nenuleisk, sėkme tikėk
Ir išsipildys viskas, ką lemtis žadėjo.

Kseniją ŠIKTAROVĄ
75-ojo gimtadienio proga
sveikina vaikai
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Anykštėnams pristatytas mero
vidmantas.s@anyksta.lt
Kęstučio Tubio sąrašas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Antradienį, sausio 22-ąją, Anykščių kultūros centre vyko Kęstučio Tubio rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto labui“ pristatymas visuomenei.
Sąrašo lyderis, Anykščių rajono meras ir kandidatas į rajono
merus, K.Tubis pristatant sąrašą dominavimą perleido eksmerui,
šio komiteto valdybos pirmininkui Alvydui Gervinskui. Jis pristatė ir komiteto kūrimo idėją, ir jo veiklos programą.

Artipilnė žiūrovų salė stebėjo Kęstučio Tubio kandidatų sąrašo
pristatymą Anykščių kultūros centre.
Komiteto idėja, kaip auditorijai
sakė pats A.Gervinskas, nėra labai
įmantri: ,,Iškelti kandidatus į ra-

jono Tarybą ir kandidatą į merus“.
K.Tubis trumpai apžvelgė per kadenciją nuveiktus darbus, pasakojo,

kaip sėkmingai asfaltuojamos gatvės, renovuojami pastatai, auga turistų srautas. Kaip teigiamą dalyką
meras nurodė, jog 2017 metais, kol
keleivius vežė UAB,,Autovelda“,
iš rajono biudžeto transporto išlaidoms buvo skirta 219 tūkst. eurų, o
2018-aisiais, pasikeitus vežėjui, beveik dvigubai daugiau - 396 tūkst.
eurų.
Renginio pradžioje už K.Tubio
sąrašą agitavo verslininkė Giedrė
Leitonė ir partizanas Jonas Kadžionis - Bėda. Tiesa, verslininkė
daugiau kalbėjo ne apie kandidatų
sąrašą ir patį merą, o apie sėkmingą savo verslą. O vienas garsiausių
Lietuvos partizanų J.KadžionisBėda tiesiai šviesiai išdėstė, kad
,,geresnio mero šiuo metu nerasime“. ,,Dieve, padėk mūsų jaunam
merui, buvusiam tremtiniui“, - apie
58-erių metų K.Tubį kalbėjo 90metis J.Kadžionis - Bėda. Beje, jis
yra mero K.Tubio giminaitis.
Iš ekrano į anykštėnus kreipėsi
plaukikas Giedrius Titenis ir žurnalistė Vlada Musvydaitė. Sportininkas pasakė kelis sakinius apie
rekonstruotą Anykščių baseiną, o
žurnalistė kalbėjo apie virtualiąją
trasą ,,Atrask Anykščius eidamas“.
K.Tubio kandidatų sąrašo na-

riai į sceną kviesti grupėmis, pagal
veiklos pobūdį. Biudžetininkai,
kurių mero sąraše ypač daug, apdairiai padalyti į įvairias grupes,
o tie, kurių nesugalvota kam priskirti, atsidūrė kategorijoje ,,patyrę“. Kaip šios grupės atstovai ant
scenos drauge lipo Anykščių savivaldybės administracijos vadovai
Audronius Gališanka ir Ramūnas
Blazarėnas, mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas, Anykščių rajono
tarybos nariai - komunalinio ūkio
darbuotojas Alfrydas Savickas bei
šiuo metu nedirbantys Arvidas Pajuodis ir Donatas Tuska. Taip pat ir
buvęs Kavarsko seniūnas Algirdas
Gansiniauskas. Kandidatai segėjo
visuomeninio komiteto ženklelius
ir ženkelielius su jų numeriais sąraše.
Salė politikams prisistatant plojo santūriai, o daugiausia plojimų
sulaukė renginį vedęs režisierius,
K.Tubio sąrašo kandidatas Jonas
Buziliauskas. ,,Aš Anykščiuose
penkeri metai, todėl kitų valdžių
ir nemačiau“, - audringų plojimų
sulaukė J.Buziliausko prisistatymo
frazė. Aplodismentai aidėjo ir kai
jis pasakė: ,,turiu žmoną ir daug
vaikų“.
Rinkimams K.Tubio komitetas

Mums pavydi net ukrainiečiai!
Trečiadienį, sausio 23-ąją, Andrioniškyje vyko seniūno pavaduotojos, einančios seniūnės pareigas, Ramintos Čelkauskienės
ataskaita, kurioje, kaip ir kitų seniūnijų vadovų atsakaitose, dalyvavo visa rajono valdžia. Renginys truko vos valandą, andrioniškiečiai, kurių susirinko apie trisdešimt, buvo gerai nusiteikę,
tiesa dėl Jono Žukausko paskyrimo laikinuoju UAB Anykščių
komunalinis ūkis vadovu valdžia turėjo teisintis.

Pasiklausyti Anykščių rajono valdžios susirinko apie trisdešimt
adndrioniškiečių.
Vienas andrioniškietis domėjosi,
kodėl Anykščiuose brangus atliekų
išvežimas ir kaip komunaliniame
ūkyje atsirado dabar jau buvęs laikinasis vadovas Jonas Žukauskas.
,,Visus šunis bandėte ant Venetos
Veršulytės ir Sauliaus Rasalo sukarti. Bet kaip komunaliniame ūkyje atsirado ,,Anykštos“ aprašytasis Jonas
Žukauskas? Jis giminaitis gal kažkieno? O gal Antano Vienuolio Žukausko įvaizdis jus įkvėpė?" - rajono
vadovų klausė andrioniškietis.
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis aiškino, kad Lenkijoje yra
blogiau, o ukrainiečiai, pasak mero,
,,mums pavydi“. ,,Pas juos dar sovietiniai sąvartynai“, - apie situaciją
Ukrainoje kalbėjo meras. Priminsime, jog šioje šalyje tebevyksta ka-

ras... Apie J.Žukauską meras sakė tik
tiek, jog jis atleistas iš darbo, o teismas nustatė, kad laikinojo vadovo
atleidimas iš pareigų buvęs teisėtas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas andrioniškiečiams aiškino, jog ,,atliekų kainos Anykščiuose
yra neblogos“. ,,Pagal atliekų surinkimo kiekį mes vieni iš lyderių šiame
regione. Gal neblogai gyvename?“ retoriškai klausė R.Blazarėnas.
Administracijos direktorius Audronius Gališanka andrioniškiečiams paskelbė, kad nuolatinio seniūno vis dar neturės - konkursui
registravosi tik vienas asmuo, o ir
tas į jį neatvyko. ,,Nereikia mums
kito seniūno. Mums dabartinė vadovė gera“, - iš salės replikavo

Andrioniškio gyventojai. Stebint iš
šalies atrodė, jog andrioniškiečius
džiugina ir R.Čelkauskienės, ir seniūnaičių veikla - saviškiams, regis,
auditorija tikrai nuoširdžiai plojo.
R.Čelkauskienės veiklos ataskaita
ir 2019 metų plano pristymas truko
vos dešimt minučių - laikinoji seniūnijos vadovė greitai vardijo vykusias šventes bei atliktus ūkinius
darbus.
Meras K.Tubis Andrioniškyje,
kaip ir kitose seniūnijose, kalbėjo
apie rajono biudžeto lėšų taupymą.
Centrinei šalies valdžiai šį kartą jis
išsakė tik minimalią kritiką. Visose
seniūnų ataskaitose, kuriose dalyvavo ,,Anykšta“, meras sakė, jog
kelininkus pavyko pričiupti tik po
to, kai Jurbarko rajone buvo išasfaltuotas kelias, kuriuo važinėja tik
medžiotojai - iki šio skandalo valstybės įmonės AB,,Kelių priežiūra“
vadovai, pasak K.Tubio, su merais
elgėsi arogantiškai. Andrioniškyje
K.Tubis sakė, kad dėl Jurbarko kelio
pričiupo patį susisiekimo ministrą
Roką Masiulį. ,,Kai išasfaltavo kelią
į mišką, kai gavo velnių nuo premjero... Dabar jau kita kalba“, - netiesiogiai bendrystę su Vyriausybės vadovu Sauliumi Skverneliu priminė
K.Tubis. Jiedu abu tuo pat metu vadovavo šalies policijai - S.Skvernelis
dirbo generaliniu komisaru, K.Tubis
- pavaduotoju.
Gal spontaniškai, o gal pagal išankstinį scenarijų ant ,,valstiečių“
valdžios šį kartą pyko vicemeras
Sigutis Obelevičius. ,,Meras optimistiškai žiūri, bet dėliojant 2019
metų rajono biudžetą pusantro milijono eurų nesueina galai“, - kalbėjo
S.Obelevičius. Pasak jo, rajono biudžetas auga, tačiau skirstomų lėšų
kiekis mažėja, nes atlyginimų ir socialinių išmokų dydžius nustatinėja
ne rajono valdžia.
Anykščių savivaldybės admi-

išleido specialų laikraštį, kuriame
rajono meras ir kandidatas į merus prisistato kaip bitininkas. ,,Esu
aistringas bitininkas, myliu bites ir
jomis žaviuosi. O širšėmis – ne“,
- reklaminiame laikraštyje užrašytą frazę ir kultūros centre ištarė
K.Tubis. Širšių metafora - vienintelė detalė, kurioje galima įžvelgti
kažkokią K.Tubio priešpriešą su
politiniais oponentais. Jo sąrašo
renginys buvęs išskirtinai taikus,
be kritikos. Gal tik A.Gervinskas
užsiminė, kad sąrašo kandidatai,
eidami į rajono Tarybą, rizikuoja
sulaukti žiniasklaidos dėmesio, o
A.Gališanka sakė, kad jis kažkam
neįvardytam nepritaria. ,,Didžiuojuosi savo miestu ir nepritariu
skeptikams, kurie kritikuoja mano
miestą“, - nuo scenos kalbėjo
mero sąrašo kandidatas, Savivaldybės administracijos direktorius
A.Gališanka.
Kultūros centro salė buvo beveik pilna žiūrovų. Tarp klausytojų buvo nemažai garbių svečių
ir labai daug Savivaldybės administracijos, seniūnijų, mokyklų
darbuotojų. K.Tubis ir jo komanda
sulaukė mokytojo Juozo Danilavičiaus, rašytojų Vygando Račkaičio
ir Mildos Telksnytės, verslininko
Alvydo Bitino, Troškūnų klebono
Sauliaus Filipavičiaus, trenerio
Jono Pajarsko dėmesio. Salėje būta
ir ,,šnipų“ - kitų kandidatų sąrašų
į Anykščių rajono tarybą atstovų.
Tiesa, konkurentų sąrašų lyderių
nesimatė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Andrioniškio seniūnijos specialistė Laura Marcinkevičienė
(kairėje) ir laikinoji seniūnė Raminta Čelkauskienė, regis, yra
mėgstamos seniūnijos gyventojų.
nistracijos direktorius A.Gališanka
lyg ir užsiminė, kad rajono valdžia
iki kovo 3 dienos savivaldybių
tarybų rinkimų dar kartą apvažiuos visas rajono seniūnijas. ,,Šie
metai rinkiminiai, todėl meras
ataskaitą teikia vasario 14-ąją“,
- sakė A.Gališanka. Pasak jo, meras ataskaitą gali pateikti tik po
to, kai atsiskaito seniūnai. Iš šios
A.Gališankos formuluotės galima
daryti išvadą, kad rajono vadovai
galbūt prieš pat rinkimus suks dar
vieną ratą per seniūnijas.
Į seniūnų ataskaitas aktyviai važinėja ir dabartinių rajono vadovų
politiniai oponentai. Andrioniškyje
,,valstiečių“ lyderiai nesilankė, bet
LSDP Anykščių skyriaus lyderis
Dainius Žiogelis renginį stebėjo. Nė
vieno seniūno atsakaitos nepraleidęs
D.Žiogelis atvyko su partijos kolega,
gydytoju Kęstučiu Jacunsku.

Andrioniškiečiai: pirmame
plane jogos trenerė Vaida
Zlatkutė, už jos - menininkas Valdas Pelegrimas.
Autoriaus nuotr.
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Koplyčios projektas nepriimtinas,
bet geriau, kad niekas nežinotų

Visuomenininkė
Monika
Peldavičiūtė (priekyje) ir Irena Vaitkienė griežtai pasisakė prieš koplyčios teritorijoje
numatomus medžių kirtimus
ir žadėjo jų apžiūrėti išsikviesti dendrologus.
(Atkelta iš 3 psl.)
Kai kurie susirinkusieji betonines trinkeles siūlė keisti žvyro ar
akmens skaldos takeliais, tačiau su
tokiais pasiūlymais nenorėjo sutikti Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis.
Projektuotojai nesulaukė palaikymo ir dėl planuojamos tvoros.
Daugelis kalbėjo neįsivaizduojantys, kaip koplyčia atrodytų aptverta
siūloma segmentine tvora. Užuot
tvėrus tvorą, siūlyta sodinti želdinius, kurie atliktų tvoros funkciją.
Anykščių A.Baranausko ir
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus koordinatorius,
Pasaulio anykštėnų bendrijos
valdybos pirmininkas Tautvydas
Kontrimavičius siūlė diskusijas
pakreipti visai kitu rakursu ir apsispręsti, kokioms reikmėms turėtų tarnauti Anykščių koplyčios
teritorija. „Būtina nepamiršti to,
kad Anykščių koplyčia yra senųjų
kapinių teritorija, renginiams skirtos zonos čia visai nereikalingos“,
- dėstė T.Kontrimavičius.
Susirinkimui įpusėjus, jis tapo
nevaldomas. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka atvirai demonstravo nepasitenkinimą diskusijos
dalyvių kalbomis ir vis ragino siūlyti konkrečius sprendinius. Kadangi susirinkimas neturėjo savo
moderatoriaus, šią rolę bandė
perimti visuomenininkė M. Peldavičiūtė, tačiau nuo kėdės pašokęs
Savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka aiškino, kad
susirinkimo organizatorius yra ne
čia susirinkusieji, o savivaldybė.
Susirinkime dėl senosios Anykščių koplyčios – Anykščių menų
centro teritorijos sutvarkymo dalyvavo apie 20 anykštėnų.
Idėjų konkurso skelbti
neplanuoja
Kaip paaiškėjo Anykščių koplyčioje vykusiame projekto aptarime, vienas iš Pasaulio anykštėnų
bendrijos siūlymų buvo skelbti
idėjų konkursą, kaip turėtų ateityje
atrodyti senosios Anykščių koplyčios teritorija.
„Iš karto galiu pasakyti, kad to
tikrai neplanuojame daryti“, - sakė
A.Gališanka.
Anot Savivaldybės administra-

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, prof. Tomas
Ladiga aiškino, kad Anykščių koplyčios teritorijos sutvarkymo projektas turėtų
būti aukštesnio lygio.
cijos direktoriaus A.Gališankos,
idėjų konkursai Anykščiuose esą
nepopuliarūs.
„Paskelbiame konkursą, niekas
nedalyvauja. Po to skambinama architektams, jie kviečiami dalyvauti, jie atvažiuoja, bet nuperkamos
ne tokios idėjos, kokias tikimasi
nupirkti. Tai nesuveikia“, - dėstė
A.Gališanka.
Konkrečių pasiūlymų negavo
Po susirinkimo dėl Anykščių koplyčios teritorijos sutvarkymo projekto Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros
ir urbanistikos skyriaus laikinoji
vedėja Vida Jakniūnienė „Anykštai“ sakė, kad konkrečių pasiūlymų nei iš visuomenės, nei Pasaulio
anykštėnų bendrijos dėl šio projekto nesulaukta.
„Buvo projektinių pasiūlymų
viešinimas ir visuomenės grupė –
Pasaulio anykštėnų bendrija, atskirai atėję žmonės galėjo pareikšti
savo nuomonę, pastebėjimus ir pasiūlymus, tačiau konkrečių, jokių
raštu pateiktų pasiūlymų nei mes,
nei projektuotojai nesame gavę.
Pasaulio anykštėnų bendrija nieko
konkrečiai nėra pateikusi, tik išsakiusi, kad jiems projektas nepatinka. Matyt, ir patys jie nelabai žino,
ko reikia. Bet tai nereiškia, kad
projektas ir mums patiems patinka. Tai yra procesas projektavimo.
Per tokius surinkimus mes patys
išsigryniname, pasitikriname, atmetame kažkokias mintis, ir projektuotojai. Su šios dienos projektuotojais nėra taip paprasta“, - sakė
V.Jakniūnienė.
Kelių arų sklypukai nerūpi
Vienas iš Pasaulio anykštėnų
bendrijos prašymų - Anykščių
koplyčios teritorijos sutvarkymo
projektui paskelbti idėjų konkursą. Savivaldybės Architektūros ir
urbanistikos skyriaus laikinoji vedėja V.Jakniūnienė aiškino, kad tai
daryti netikslinga.
„Skelbėme idėjų konkursą Tilto
gatvės konversijos projektui prieš
kelerius metus. Su laimėtoju buvo
sudaryta sutartis, parengta projektinė dokumentacija. Kitas konkursas
buvo skelbtas apžvalgos aikštelės
ir Šventosios upės dešiniojo pėsčiųjų bei dviračių tako projektui.

Buvusi vyriausioji Anykščių
rajono architektė Daiva Gasiūnienė stebisi, kad išsakyti
savo idėjų dėl Anykščių koplyčios teritorijos sutvarkymo nepakviesti šalies architektai.
Konkursas buvo skelbtas, jam buvo
pasirengta, o tai didelis darbas ir jis
tiesiog neįvyko todėl, kad nelabai
architektai buvo suinteresuoti tuo
konkursu. Ar mes, skelbdami idėjų konkursą, išrinksime geriausią
idėją? Paprastai didiesiems ir sumaniesiems architektams kelių arų
sklypukai mažai rūpi. O jeigu ir
ateis toks projektuotojas, mums su
juo reiks dirbti, kaip dirbame ir dabar. Taupydami laiką ir lėšas, įvertinę visas aplinkybes, nutarėme,
kad konkursą geriau skelbti eiline
Viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta
tvarka, ir kviesimės ekspertus. Bet,
kaip matome, pirmam svarstymui
dar neturime tų sprendinių išsigryninę, tai ką galime pasiūlyti ekspertams“, - aiškino V.Jakniūnienė.
Nemažai Anykščių koplyčioje
dalyvių pasisakė prieš projektuotojų sumanymą Anykščių koplyčios teritoriją aptverti tvora, tačiau,
pasak V.Jakniūienės, ji reikalinga.
„Neįsivaizdavome
teritorijos
užtvėrimo nuo Vilniaus gatvės ir
apie tai net nebuvo galvota. Tačiau
diskusijose priėjome išvadą, kad
teritorija neturėtų būti pereinamu
kiemu ir iš kitų trijų ūkinių pusių
apribojimą turėsime turėti. Nes jeigu neturėsime, liks vaikščiojimas
net pro kapinių paminklėlį“, - kalbėjo V.Jakniūnienė.
Kreipimąsi viešinti atsisako
Pasaulio anykštėnų bendrija dėl
Anykščių koplyčios teritorijos
sutvarkymo projekto Anykščių
rajono savivaldybei parašė net du
raštus, tačiau jų turinį visuomenei
viešinti atsisakė.
„Tai buvo tarnybiniai laiškai Savivaldybės administracijai dėl to
projekto. Tai nėra atviras laiškas,
kreipimasis į visuomenę kažkokią
daryti įtaką“, - „Anykštai“ sakė Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos pirmininkas T.Kontrimavičius.
Pasaulio anykštėnų bendrijos
pirmininkas, prof. Tomas Ladiga taip pat aptakiai kalbėjo, koks
buvo Anykščių rajono savivaldybei adresuotų raštų dėl Anykščių
koplyčios teritorijos sutvarkymo
konkretus turinys.
„Raštų adresatai buvo konkrečiai
tie, kurie skelbė tą susitikimą – tai
mūsų gerbiamas rajono valdytojas ir Architektūros ir urbanistikos
skyrius. Nežinau, ar ten paslaptis,

ar ne paslaptis. Galiu tik trumpai
pasakyti, kad mes prašom, kad tas
konkursas būtų kitam lygmeny.
Buvo pristatytas projektas ir apie jį
diskutuojama, bet mintis tokia, kad
Anykščių koplyčia yra išskirtinis
objektas, labai jautri vieta ir tai,
kaip jis integruojasi istorinėje bei
architektūrinėje plotmėje, yra labai
svarbu. Norėtųsi, kad to konflikto
būtų kuo mažiau. Mintis ir yra tokia. Jeigu yra manoma, kad į tvorą
ar trinkeles bus investuojama ir tai
atrodys kaip geras lėšų įsisavinimas, tai mums to truputėlį kaip ir
negana. Jeigu nėra skelbtas konkursas ir yra tik vienas variantas,
tai jau nėra labai toks geras konkurencinis momentas. Nežinau tų
sąlygų, kurias kėlė Architektūros
ir urbanistikos skyrius, bet mums
atrodo, kad Anykščių koplyčia yra
jautri vieta ir ji turi atitikti mūsų
visą istorinį bei architektūrinį paveldą, jautriai išlaikyti sąlytį su
praeitimi, su kraštovaizdžiu“, kalbėjo T.Ladiga.
Taktika – slėpti
Pasaulio anykštėnų bendrijos
pirmininkas T.Ladiga atviravo, kad
apie Anykščių koplyčios aplinkos
sutvarkymo projektą nuspręsta
su Anykščių rajono savivaldybe
kalbėtis taip, kad apie jį nežinotų
spauda. Tokia esą buvo numatyta
taktika.
„Ar tai kolegija, ar tai valdyba,
mes nemanėme, kad tą visą turime
viešinti vien dėl to, kad tik vienintelė spauda gali pasiekti savo rezultatus. Supraskit mane teisingai,
ne dėl to, kad laikyti paslaptį, o
kad neaštrinant pasiekiamas rezultatas”, - kalbėjo T. Ladiga.
„Mintis tokia, kad negerai, kad
yra vienas vienintelis projektas,
konkursas... Čia kaip ir ne konkursas, jei yra vienas projektas. Tai
nelabai tenkina. Mes tą viziją siūlome permąstyti, perprojektuoti.
Nebuvo tikslo sudirbti projekto autorę. Norisi, kad šis projektas būtų
respublikiniame lygmeny architektų. Anykščių koplyčios gaubtą projektavo irgi ne Anykščių architektai. Tai buvo irgi aukštesnio lygio
projektas. Čia tokia taktika, kad tai
yra dalykiškas tarimasis su pasiūlymais, be jokių sankcijų ir svaidymosi skambiais žodžiais, kad mes
čia nesutinkame, protestuojame“,
- sakė T.Ladiga.
Pastabos – ir iš buvusios
rajono vyr. architektės
Buvusi Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja, dabar užimanti
Panevėžio miesto vyr. architektės
pareigas, Daiva Gasiūnienė stebėjosi, kad koplyčios teritorijos sutvarkymo projektui nebuvo skelbtas idėjų konkursas, jame dalyvauti
nepakviesti geriausi Lietuvos
architektai. Architektė sakė nepritarianti projektuotojų sumanymui
Anykščių koplyčios teritoriją apjuosti tvora, o ypač segmentine
tvora. Ji kritkavo ir projektuotojų
sumanymą koplyčios teritorijoje trinkeles išdėstyti žuvų forma,
taip replikuojant Venclovavičių,
kurių iniciatyva buvo pastatyta
mūrinė Anykščių koplyčia, herbą.
Stiklinėms vitrinoms, kuriose būtų

eksponuojami meno kūriniai, anot
D.Gasiūnienės, taip pat ne vieta
Anykščių koplyčios teritorijoje.
Buvusi rajono vyr. architektė kategoriškai pasisakė ir prieš sumanymą koplyčios teritorijoje iškirsti
dalį medžių.
„Nebuvo jokios kalbos, kad Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba
nuo visuomenės slėptų Anykščių
rajono savivaldybei rašytų raštų dėl
koplyčios teritorijos sutvarkymo
turinį. Priešingai, jo turinį planuota
paviešinti projekto svarstymo su
visuomene metu“, - sakė viena iš
Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narių D.Gasiūnienė.
Beje, „Anykštai“ vienas iš Pasaulio anykštėnų bendrijos narių
pasakojo, kad bendrija nenori viešinti Anykščių rajono savivaldybei
adresuotų raštų, kuriuose reiškia
nepritarimą dėl Anykščių koplyčios teritorijos sutvarkymo projektinių pasiūlymų, turinio dėl vienos
priežasties – Pasaulio anykštėnų
bendrijos veiklos koordinatorei
atlyginimas yra mokamas iš rajono biudžeto, o Pasaulio anykštėnų
bendrijos valdybos pirmininkas
T.Kontrimavičius yra savivaldybei
pavaldžios biudžetinės įstaigos –
Anykščių muziejaus – darbuotojas.
Ragina kurti ne turistams
Savo nuomones apie Anykščių
koplyčios teritorijos sutvarkymą
anykštėnai išsakė ir internete.
„Dabartinės diskusijos Anykščiuose apie įvairius mieste vykstančius projektus, erdvių rekonstrukcijas, medžių kirtimus,
pievelių klojimus trinkelėmis ir
paupių asfaltavimus vyksta maždaug tokiame lygmenyje: man gražiau/patogiau/reprezentatyviau su
medžiais/žole, o man be jų, su trinkelėmis. Siūlau pakreipti diskusiją
kitu kampu: kokios erdvės mieste
reikalingos, kad mieste būtų gera ir
saugu gyventi miestiečiams?
Spalio mėnesį Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC)
perspėjo, kad žmonija turi tik apie
dešimtmetį sušvelninti (atkreipkite dėmesį, tik sušvelninti, nebe
išvengti, nes į šitą traukinį jau
pavėlavome) klimato pokyčiams.
Kadangi klimato atšilimo visiškai sustabdyti jau nebepavyks,
mums teks prisitaikyti prie netikėtų šalčių, potvynių, rūkų, oro užterštumo, sausrų, karščio bangų,
stichinių liūčių, kuriuos jau pradedame po truputį patirti ir kurių
turėtų sparčiai daugėti. Tai vyks
ne kažkokioje tolimoje abstrakčioje ateityje, bet jau vyksta dabar
ir, jei tendencijos nesikeis, toliau
intensyvės.
Kaip tam ruoštis? Miestuose,
planuojant, kuriant, pertvarkant
teritorijas, pigiausias ir efektyviausias sprendimas yra kurti
naują ir išsaugoti senąją žaliąją
infrastruktūrą (dviračių takus, žaliąsias erdves ir pan) ir saugoti dar
likusias laukines vietas. Teisingi
sprendimai, padaryti dabar, kainuos žymiai mažiau nei vėlesnis
klaidų taisymas. Pvz., Lietuvos
miestuose dabar vyksta trinkelių
klojimo ir asfaltavimo bumas: rekonstruojamos pagrindinės aikštės, statomi nauji prekybos centrai
– ir jų aikštelės toliau asfaltuojamos ar klojamos trinkelėmis. „Kai
reikės viską lupti lauk, kad kritulių sugėrimas pagerėtų – tuomet
tai kainuos brangiai, nes mes antrą kartą investuosime į tas pačias
erdves” , - viename iš komentarų
pasisakė anykštėnė Simona Vaitkutė.
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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. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Karalius Strazdabarzdis
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Atšiaurioji Kanada. Ledynų
pakrašty
12:55 Delfinų dinastija
13:50 Puaro N-7 Makginti mirtis
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
22:35 Teresės nuodėmė N-14
00:25 Merkurijaus kodas N-14
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 Pirmyn į kosmosą
10:10 Muzikinė kaukė (k).
12:45 Mis Slaptoji agentė N-7

14:55 Ledynmetis 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 Taiklus šūvis N14
23:35 Sapnų demonai N14
01:25 Suvaidink mano žmoną (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 “Šuniukas žvaigždė”
13:15 “Daktaras Dolitlis 3” N-7
15:10 “Pašėlęs Raselas” 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 “Drakono kardas” N-14
00:40 “Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2 dalis” N-14 (kart.)
06:30 Galiūnų varžybos. Lietuvos
rinktinė-Pasaulio rinktinė (k).
07:30 “Keturios stichijos” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
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 “Nusikaltimų miestas” N-7
16:30 Čeponis meta.
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Žalgiris.
19:30 Žandaras Niujorke N-7
21:40 “Antrininkas” N14
22:45 “Kortų namelis” N14
23:50 Sunku nužudyti (k) N14
01:35 Šmėklų namai (k) S
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Akloji”
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
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
22:50 Baimė virš miesto N-7
01:15 Beverli Hilso policininkas 2
(k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Pradėk nuo savęs. (kart.).
06:35 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. Anglijos rinktinės
istorija (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.

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 13 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 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.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 Apdovanojimai “Žmonės
2019” (k). N-7.
12:05 “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 2. Mirtinas
pavojus N14
00:05 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. Lietuva,
2017. 21 s. (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”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Tamsos baikeris. Keršto
demonas” N-14
23:50 “Kaulai” N-14

00:50 “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
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis” (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 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Pranaši pozicija N-7
22:50 Elvis ir Niksonas (k) N14
00:35 “Antrininkas” (k) 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 šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Madėjos liudytojų apsauga
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(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.
09:00 Pažinimo džiaugsmas.
Beždžionių medicina – kaip gydoma džiunglėse
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 Projektas Pi.
14:00 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Parodomoji programa.
16:35 Šventadienio mintys. (kart.).
17:05 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Istorijos perimetrai.
Prancūzmetis Klaipėdoje.
19:35 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21:50 Reveransas muzikai. Pianisto
Lino Dužinsko jubiliejinis koncertas.
23:20 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:05 Kino žvaigždžių alėja.
Stroukeris Eisas 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 “Riki-tiki-tavis”. (kart.)
11:20 “Galiūnų košė” (kart.)
11:35 “Maša ir stebuklinga uogienė” (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 “Meilė su kliūtimis” N-7
20:00 “Batuotas šuo”
20:20 “Miauksinti baidyklė”
20:35 “Kaip liūtukas ir vėžlys dainą
dainavo”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Vestuvės pagal Libę” N-7
22:45 “Auroros Tygarden detektyvai. Negyvėlis iš dangaus” N-7
(kart.)
00:20 “Meilė su kliūtimis” N-7
(kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Žmogus, gepardas, gamta”
(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 “Sekmadienis su Kauno
„Žalgiriu““.
11:00 “100% Dakaro”.
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 “Dainų dvikova” N-7
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:05 “Brangenybių medžiotojai”
N-7 (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
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.
17.15 Skinsiu raudoną rožę.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Inspektorius Luisas.
Liūdesys. Detektyvinis serialas“.
N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Inspektorius Luisas.
Liūdesys.“ N-7
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas Morsas“ N-7
00.40 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
N-7
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N-7
23:20 “Karalienė Izabelė”
00:55 Midsomerio žmogžudystės
XIII. Taurus sportas N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Visagino Country 2018
(kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. (kart.).
07:30 ARTi. Veidai. (kart.).
07:45 Grizis ir lemingai
07:50 Džeronimas 3
08:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
08:45 Erdvės menas. Betonas –
nuolat kintanti medžiaga (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. (kart.).
13:20 Vilniečiai. Roza
Bieliauskienė. (kart.).
13:50 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:15 Dauntono abatija 2 N-7
(kart.).
15:10 Susipažink su mano pasauliu. Luca nori tapti profesionaliu futbolininku
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 Laisvę rokui!
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai

21:30 Vinetu. Naujas pasaulis
N-7
23:30 Istorijos detektyvai.
00:15 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Batuotas šuo” (kart.)
06:45 “Miauksinti baidyklė” (kart.)
07:05 “Kaip liūtukas ir vėžlys
dainą dainavo” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Vestuvės pagal Libę”
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 “Strėlė skrenda į pasaką”
20:40 “Penkios kapeikos”.
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 “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”
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-7
23:00 “Paktas 2” S
00:55 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 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-712.20
„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.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Aš europietis“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Aš europietis“.
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 13 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 12 beždžionių 2 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “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 Ikaras N14.
00:05 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Namas”. (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”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Tobulas ginklas” N-14
23:45 “Kaulai” N-14

00:45 “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 “Mentalistas” (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 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Superaudra Siatle N-7
22:50 Pranaši pozicija (k) N-7
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
13:35 “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-

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 13 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 Premjera. Paskutinė karalystė 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” 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 Pagrobimas N14.
00:10 “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”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:25 “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”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Įsibrovimas” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Įsibrovimas”

N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “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 “Mentalistas” (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 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 “Meteoras” N-7
00:50 Superaudra Siatle (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” N-7
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 šeimininkės” N-7
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ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta Berlynas. Mes, jūs, jie N-7
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:20 Midsomerio žmogžudystės XIII. Tik ne mano kieme 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 Stop juosta (kart.).
08:45 Susipažink su mano
pasauliu. Luca nori tapti profesionaliu futbolininku (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 ARTi. Veidai. (kart.).
14:10 Laisvę rokui! (kart.).
15:10 Susipažink su mano pasauliu. Mažoji Tammy dainuoja
apie taiką ir teisybę
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Premjera. Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:20 Euromaxx. (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Panevėžio „Lietkabelis“ – Atėnų
AEK.
21:00 Kultūros diena.
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 M. K. Oginskis – pralenkęs laiką.
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”
06:30 “Strėlė skrenda į pasaką”.
(kart.)
07:10 “Penkios kapeikos”. (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 “Tolimosios salos paslaptis”
20:40 “Kiaulė taupyklė”
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 “Virtuvė” (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 “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”
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”
21:00 “Užburtas ratas” N-14
22:50 “Gaudynės” N-7
23:45 “Daktaras Hausas” N-14
00:40 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas.
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 „Mentalistas“ N-7
12:20 „Albanas“ 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.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Aš europietis“.
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.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Aš europietis“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
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20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Šešėlis N-7
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:20 Midsomerio žmogžudystės
XIII. Ramybės savaitgalis N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018.
(kart.).
07:20 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio
(Pranciškonų) bažnyčia.
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:45 Susipažink su mano pasauliu. Mažoji Tammy dainuoja apie
taiką ir teisybę (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. (kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:50 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:15 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15:10 Susipažink su mano pasauliu. Pašėlęs Wilderio gyvenimas
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
3.
19:00 ARTi. Veidai.
19:25 FIBA Čempionų lyga.
Patrų „Promitheas“ – Klaipėdos
„Neptūnas“.
21:30 Kultūros diena.
21:50 Elito kinas. Pavojingas
metodas N-14
23:30 Laisvės kaina. Disidentai.

N-7 (kart.).
00:30 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Tolimosios salos paslaptis”
(kart.)
07:10 “Kiaulė taupyklė” (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 “Undinėlė”
20:40 “Viršūnėlės ir šaknelės”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Ilgai ir laimingai”
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”. 226 s.
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 “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”
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”
21:00 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Belgrado “Partizan” “Vilniaus “Rytas”.
22:55 “Nusikalstami protai. Kitapus
sienų” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 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 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Albanas“ 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.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Aš europietis“.
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.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Aš europietis“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Šėtono medžioklė“ N-7
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ketvirtadienis 2019 01 31
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 13 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.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Paveldėtoja 2” (13) (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 Valanda su Rūta.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Numeris 44 N14
01:00 Pagrobimas (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”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Kikboksininkas” 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 “Mentalistas” (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 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Gyvasis skydas N14
22:50 “Meteoras” (k) N-7
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 šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Paryžiaus paslaptys.
Eliziejaus laukų paslaptis N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14.
00:35 Midsomerio žmogžudystės
XIV. Mirtis šalikelėj N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos

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 13 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.
22:45 Klausimėlis. Lt (kart.)
23:00 Sikarijus: narkotikų karas S
01:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” 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 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Nakties įstatymai N14
23:20 Meksikietis N-7
01:45 Numeris 44 (k) N14.

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 NKL čempionatas.
Jonavos “Sintek-Jonava” Mažeikių “Ereliai”.
20:00 “Amerikietiškos imtynės”
N-7
22:00 Nėra kur bėgti
23:55 Gyvasis skydas (k) 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
14:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lilo ir Stičas” N-7
21:10 “Galingieji reindžeriai” N-7
23:35 “Aukšta klasė” S
01:55 “Įsibrovimas” N-14 (kart.)

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
23:20 Taksi vairuotojas N14
01:30 Midsomerio žmogžudystės XIV. Šiurpios paslaptys 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) N10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7

PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
(kart.).

himnas.
06:05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras 2015“. (kart.).
06:45 ARTi. Veidai. (kart.).
07:00 Pažinimo džiaugsmas.
Beždžionių medicina – kaip gydoma džiunglėse
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Susipažink su mano pasauliu. Pašėlęs Wilderio gyvenimas
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:00 Konferencija „Romualdas
Ozolas – valstybės kūrėjas“. 1
d. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro 80-osioms gimimo
metinėms.
13:00 M. K. Oginskis – pralenkęs
laiką. (kart.).
14:00 Konferencija „Romualdas
Ozolas – valstybės kūrėjas“. 2
d. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro 80-osioms gimimo
metinėms.
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
3.
19:00 ARTi.
19:15 Barbra Streizand: kelias į
šlovę. 1942–1984 m.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Romualdo Ozolo 80-osioms
gimimo metinėms. Geltona. Žalia.
Raudona.
22:20 Romualdo Ozolo 80-osioms
gimimo metinėms. Posūkiai su
Viktoru Gerulaičiu.
23:00 Romualdo Ozolo 80-osioms

gimimo metinėms. Mūsų laisvės
metai.
23:15 Anapus čia ir dabar.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Undinėlė” (kart.)
07:10 “Viršūnėlės ir šaknelės”.
(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 “Ilgai ir laimingai”
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 “Ant vandens”.
20:25 “Kartūno gatvė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Kartą per pasimatymą” 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 “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”
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”
21:00 “Naša Raša” N-7
22:00 “Eurolygos rungtynės.
Maskvos srities “Khimki” - Kauno
“Žalgiris”.
00:00 “Daktaras Hausas” N-14
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Čempionai. Pokalbių laida.
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 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Albanas“ 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.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Aš europietis“.
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.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Aš europietis“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Šėtono medžioklė“ N-7

2019 02 01
07:00 Projektas Pi. (kart.).
07:25 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Garsiau (kart.).
08:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai.
Istorinė publicistika. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:15 Barbra Streizand: kelias į
šlovę. 1942–1984 m. (kart.).
15:10 Susipažink su mano pasauliu. Kenas ir japoniški būgnai
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Premjera. Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:15 Mokslo sriuba.
19:30 Pasaulio kultūros paveldo
objektai Japonijoje. Himedžio
pilis ir Itsukušimos šventovė
19:50 Pasaulio kultūros paveldo
objektai Japonijoje. Kiotas ir
Nara
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Audrys.
22:30 Baltijos gitarų festivalis ir
konkursas.
23:40 Kika S
01:30 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.

06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Ant vandens”. (kart.)
06:55 “Kartūno gatvė”. (kart.)
07:15 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:35 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Kartą per pasimatymą”
N-7 (kart.)
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 “Topmodeliai”
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Apie šunytį”
20:15 “Stebuklingas varpelis”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Mūsų gyvenimas” 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 “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”
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:52 “Sportas”.
21:57 “Orai”
22:00 “Auklė nakčiai” N-14
23:45 “Užburtas ratas”
01:25 “Naša Raša” (kart.) N-7
06.09 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 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Albanas“ 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 „Šėtono medžioklė“ N-7
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Hani ir Nani 2
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Ypatinga misija. Nykstantys
orangutanai
12:55 Metų laikai. Ruduo (subtitruota).
13:50 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 Kiniška dėlionė N-14.
01:00 Sikarijus: narkotikų karas
S (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”
09:25 Laukiniai nuotykiai
11:00 Paskutinė mimzė

12:50 Mažieji genijai
14:45 Skola tėtušiui
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:30 Bus visko. Gyvenimo būdo
laida.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Šrekas Trečiasis
21:15 Keistas penktadienis
23:10 Juokdarių vakarienė N14
01:30 Nakties įstatymai (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 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Būk sveikas!”.
11:00 “Daktaras Dolitlis” N-7
12:40 “Išdykėlis Danstonas” N-7
14:20 “Jaunavedžiai” N-7
16:15 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Guliverio kelionės” N-7
21:10 “Geri metai” N-7
23:35 “Kaip mylėtis angliškai?”
N-14
01:25 “Galingieji reindžeriai” N-7
(kart.)
06:15 “Varom!” (k) N-7
07:30 “Vaikai šėlsta” (k)

08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas. 2018 m.
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
16:05 “Amžiaus nusikaltimai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis
- Šiauliai.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Miestas N14.
00:25 Stebėtojų lyga N14.
06:50 “Būrėja” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
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.
Šįkart iki galo N14
22:55 Beverli Hilso policininkas
3 N-7
01:00 Taksi vairuotojas (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.

2019 02 02
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Mokslo ekspresas.
12:15 Bravo! 2
13:30 Tarptautinės ristūnų lenktynės „Sartai 2019“.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 „Į raketą sėsčiau.“ .
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia. (kart.).
19:15 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Žemynų atskirti N-14
22:40 Kauno m. simfoninio orkestro ir solistų koncertas maestro Dmitrijui Chvorostovskiui
atminti.
24:00 Mokslo sriuba. (kart.).
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 “Apie šunytį” (kart.)
11:15 “Stebuklingas varpelis”
(kart.)
11:35 “Reksas” (kart.)

11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
12:00 “Šunyčiai patruliai”
13:00 “Supermergaitės”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Kulinarinis detektyvas”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Bučinys Painleiko stovykloje”
20:00 “Lapė statybininkė”
20:15 “Bjaurusis ančiukas”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Auroros Tygarden detektyvai. Bėdos dėl vaiko” N-7
22:45 “Mūsų gyvenimas” N-7
(kart.)
00:20 “Bučinys Painleiko stovykloje”
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Žmogus, gepardas, gamta” (kart.) N-7
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 “Gepardai. Lenktynės dėl
valdžios” 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 dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”.
21:52 “Sportas”.
21:57 “Orai”
22:00 “Iksmenai” N-7
00:05 “Auklė nakčiai” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
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 „Pasaulio turgūs.
Mumbajus“. N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“ N-7.
23.10 „Mentų karai: Kijevas.
Kobros bučinys“ -7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis ,,Kelias“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt,
įmesti į mūsų laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus
prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Sausio 5-ąją ,,Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Voverė“ teisingas atsakymas – SĄSIAURIS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 67 skaitytojai. Tai anykštėnai R.Šulnienė, V.Lančickienė,
B.Augulienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, E.Jarmolenko, O.Arienė, A.Patumsis, D.Patumsienė,
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, V.Vilčinskienė, D.Varnienė, R.Vilimas, R.Kavoliūnienė,
A.Kavolienė,A.Skaržauskienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnienė, M.Vitkūnaitė,
Z.Vanagienė, E.Zlatkutė, R.Purvėnienė, V.Dikčiuvienė, J.Matelionienė, E.Tamulėnienė,
A.Skirmantienė ir V.Kazlovienė; B.Gudonienė, S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir
P.Dolmantas iš Viešintų; R.Puolis, V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; G.Radzevičienė,
S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių, T.Jakniūnienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų,
K.Rimkuvienė iš Antupių, S.Steponavičienė iš Troškūnų, S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš
Surdegio, A.Lisauskienė iš Mickūnų, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio,
J.Aukštakojienė iš Ukmergės, B.Aukštakalnienė ir J.Sabalienė iš Kurklių, A.Juknonienė iš Rubikių, J.Dubrienė iš Meldiškių, R.Vaiginytė iš Aknystų, V.Urbutienė iš Naujikų, S.Želnienė iš
Maželių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, I.Guobienė iš Svėdasų, B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių,
D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė iš Utenos ir Algis Grebnickas iš Niūronių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Voverė“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks G.GUDELIUI iš Naujųjų Elmininkų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 vasario 28 d.)
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Savivaldybė virto „statutine“ organizacija

Ilgiausiai Anykščių rajono savivaldybės administracijai vadovavęs politikas, dabar Tarybos narys bei Socialdemokratų partijos kandidatų į Tarybą sąraše 7-uoju numeriu įrašytas Vilius
Juodelis sako: „Dabar Lietuvoje pats europinių projektų įgyvendinimo bumas, o Anykščiuose – ramu...“

Pasak Viliaus Juodelio, Savivaldybėje neliko kompetentingų specialistų, kurie ieškotų ir
sugebėtų įgyvendinti pelningus projektus.

Kalbėdamas apie Lietuvos socialdemokratų partiją, V. Juodelis
itin pagarbiai atsiliepia turbūt apie
vieną pačių svarbiausių šios partijos
asmenybių – Vasario 16-osios Akto
signatarą Steponą Kairį. „Esu gimęs,
augęs ir dabar gyvenu Kurklių seniūnijos Desiukiškių kaime, vos keli
kilometrai nuo garsaus Užunvėžių
kaimo, iš kurio kilo Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjas, jos vadovas, signataras S. Kairys. Jis daug
prisidėjo prie Lietuvos socialdemokratų partijos programos ruošimo,
kurioje jau tada, prieš šimtmetį, buvo
numatyta Lietuvos valstybės vizija.
S. Kairys akcentavo, kad svarbiausia
vertybė yra žmogus. Beje, socialdemokratai pirmieji pradėjo steigti

demokratines savivaldybes Lietuvoje, tokią S. Kairys įkūrė ir Utenoje.
Daugiau kaip prieš 100 metų S. Kairio deklaruotos vertybės yra svarbios
man, svarbios mūsų atsinaujinančiai
Socialdemokratų partijai“ – kalbėjo
V. Juodelis.
Kandidatas į rajono Tarybą V.
Juodelis, paklaustas, kaip pavyko
per ilgus vadovavimo Anykščių savivaldybės administracijai metus,
darbuojantis su skirtingų politinių
pažiūrų rajono vadovais, kokiais metodais vadovaujantis pavyko suburti
stiprią darbuotojų komandą, sakė:
„Dirbau su merais Leonu Alesionka,
Dariumi Gudeliu, Sigučiu Obelevičiumi. Dirbti naujose pareigose pradžioje nebuvo lengva. Mane stipriai
motyvavo mero L. Alesionkos palaikymas ir pasitikėjimas manimi. Mes
buvome komanda. Visi merai reikalavo atsakomybės už administracijai
iškeltų uždavinių įgyvendinimą. Aš
ir Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai sėsdavome ir
kartu spręsdavome, kaip įgyvendinti
Tarybos priimtus sprendimus, merų
užduotis. O kai atsirado galimybė į
rajoną pritraukti Europos Sąjungos
lėšas, įgyvendinant įvairius projektus, toks darbo metodas – tariantis

– buvo būtinas, nes tik dirbant kartu,
siūlant idėjas, ginčijantis, jas išgryninant ir teikiant rajono Tarybai tvirtinti galėjom pasiekti gerų rezultatų.
Praktiškai visi Savivaldybės skyriai
pagal savo sritis ieškodavo tinkamų
projektų, juos analizuodavo, atrinkdavo tinkamus, ieškodavo finansinių
šaltinių, o rajono Tarybai pritarus,
buvo atsakingi už jų įgyvendinimą.
Anykščių rajonas tarp Utenos apskrities savivaldybių europinių projektų

įgyvendinime kasmet pirmaudavo.
Skyrių vedėjai, specialistai jautėsi
vertinami, nebijojo rodyti iniciatyvos, jautėsi reikalingi. Dėl to jie niekur nebėgo, dėl padidėjusio darbo
krūvio plėtėsi skyriai, reikėjo naujų
etatų, vyko konkursai, juose dalyvaudavo didelė dalis administracijos
darbuotojų, norinčių užimti aukštesnes pareigas, jiems konkurenciją sudarydavo pretendentai iš kitų rajonų.
Paprastai konkursuose dalyvaudavo
po kelis kandidatus, praktiškai nebuvo atvejų, kad neįvyktų konkursai
dėl pretendentų stokos. Nors atlyginimai administracijos darbuotojams
buvo žymiai mažesni nei dabar (dabar rajono biudžetas didesnis beveik
30 proc.), negalėjome jiems didinti

Išklausau,
išgirstu ir
darome kartu

Žmonių nereikia užliūliuoti pažadais
„Esu kairiųjų pažiūrų žmogus, todėl savo puoselėjamų vertybių atspindį radau Socialdemokratų partijoje“, – sakė Anykščių
rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC)
Suaugusiųjų skyriaus vedėjas, chirurgas Kęstutis Jacunskas.
Beje, jis Socialdemokratų partijos kandidatų sąraše į rajono Tarybą įrašytas trečiuoju numeriu.

Gydytojas Kęstutis Jacunskas sako, kad sprendžiant
rajono reikalus labai svarbu,
jog komandoje dirbtų įvairių
sričių specialistai.
Pirmoji pažintis su Socialdemokratų partijos Anykščių skyriumi,
pasak gydytojo K. Jacunsko, įvyko
prieš 16 metų, kai jis atvyko dirbti
ir gyventi į Anykščius. „Tada mano
a.a. buvusios kolegės gydytojos L.

Gižinskienės vyras Romaldas Gižinskas gana aktyviai įkalbinėjo
mane prisidėti prie partijos veiklos,
bet tuo metu buvau dar labai jaunas,
turėjau kitokios veiklos ir į jo siūlymus nežiūrėjau labai rimtai. Tiesa,
prieš aštuonetą metų kiek rimčiau
pabandžiau dalyvauti politikoje, su
dabartiniu Seimo nariu Sergejumi
Jovaiša buvome sudarę sąrašą, ėjome į savivaldos rinkimus, tačiau nei
mums, nei taip pat sąrašą įkūrusiems
Anykščių verslininkams tada nepasisekė. Gal tuo metu žmonės į tokius
politinius darinius nežiūrėjo taip
rimtai kaip dabar. O prieš 5 metus
jau rimčiau pažvelgiau į politiką ir
pasirinkau Socialdemokratų partiją“,
– kalbėjo gydytojas.

Paklaustas, kokias mato esmines
Anykščių rajono problemas, gydytojas K. Jacunskas sakė: „Viena skaudžiausių šių dienų „rykščių“ rajone
– jaunų gydytojų trūkumas. Esamų
gydytojų amžiaus vidurkis tik didėja, o jaunų specialistų atvažiuoja
labai mažai. Anykščių PSPC tai gal
ne taip jaučiasi, bet ligoninė tikrai
susiduria su šia problema. Žinoma,
nei meras, nei rajono taryba negali ir
negalės pasiūlyti gydytojams didelių
atlyginimų ar kažkokių papildomų
socialinių garantijų – tai jau valstybinės politikos klausimai, tačiau vietos
valdžia gali prisidėti spręsdama, pavyzdžiui, tarnybinio būsto suteikimo
klausimus. O šiaip galėčiau vardyti
ir vardyti Anykščių privalumus – di-

džiausias jų - tai, kad viskas čia vietoje. Pavyzdžiui, nuo mano namų iki
darbo – 10 minučių pėstute, čia pat
ir sporto salė, ir teniso aikštelė, slidinėjantiems – Kalitos kalnas. O visų
nuostabiausia čia – gamta. Retas,
matyt, galėtų atsispirti Rubikių ežero
grožiui“, – kalbėjo K. Jacunskas, čia
gyvenantis jau 16 metų.
„Mano pagrindinė nuostata – jeigu jau ko nors imuosi, tai darau labai
rimtai. Kol nežiūrėjau rimtai į politiką, tol ten ir nekėliau kojos. Dabar esu labai rimtai nusiteikęs dirbti
anykštėnų labui, todėl ir dalyvauju
rinkimuose. Dalyvavimas politikoje
nėra būdas kokia nors veikla užpildyti savo laisvalaikį. Jeigu ieškočiau
tik papildomos veiklos, greičiau jau
rinkčiausi kitas formas – į politiką,
į tarybos nario veiklą žiūriu kaip į
rimtą darbą. Ir neužtenka čia pakilnoti rankas, palinksėti galva ar kartą per mėnesį ateiti į posėdį. Reikia
dirbti – daug ir kasdien. Nenoriu
švaistytis jokiais pažadais. Viena, ką
galiu pažadėti, tai dirbti. Ir esu tikras,

Svarbu išgirsti jauną žmogų
25-erių metų Karolina Stankevičiūtė Socialdemokratų sąraše į
rajono Tarybą įrašyta aukštoje – 10 vietoje. Jauna mergina ne tik
studijuoja, dirba UAB „Jaros prekyba“ marketingo vadybininke,
bet užsiima ir aktyvia visuomenine veikla – ji yra ir Mačionių
kaimo bendruomenės pirmininkė.

Karolina Stankevičiūtė sako:
„Aš laiminga, gyvendama
Anykščiuose“.

K. Stankevičiūtė gimė ir augo
Mačionyse, nors trejus pastaruosius
metus ji gyvena Anykščiuose, tačiau
būdama Mačionių kaimo bendruomenės pirmininke ir gimtinėje praleidžia nemažai laiko.
„Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigiau viešojo administravimo studijas. Ir joms besibaigiant
pradėjau dirbti Anykščių verslo informaciniame centre. Darbas verslo

konsultante turbūt buvo geriausias
dalykas, kuris galėjo man tuo metu
nutikti, nes tokia įvairiapusė patirtis
yra neįkainojama. Dabar aš ir vėl
studentė. Po dvejų metų pertraukos
pasiilgau studijų, todėl įstojau į tos
pačios specialybės magistrantūrą.
Taigi, šiuo metu tenka derinti darbą
marketingo srityje, paskaitas universitete, bendruomeninę veiklą ir
laisvalaikio pomėgius“, – apie save

kalbėjo K. Stankevičiūtė.
Paklausta, kas lėmė, kad būdama
jauna mergina, susižavėjo gilias tradicijas, ilgą istoriją turinčia Socialdemokratų partija, pašnekovė sakė:
„Pagrindinės partijos vertybės, kurios svarbiausios ir aktualiausios
man, yra laisvė ir lygios galimybės,
nes tik tai užtikrina asmens saviraiškos galimybes. Gyvenime nuolatos
stengiuosi imtis kažko naujo, kelti
sau iššūkius, nes tai skatina tobulėjimą. Vienas iš tokių iššūkių yra ir
kandidatavimas į Tarybą. Man tai
nauja, bet tikiu, kad einu tinkama
linkme. Kalbant apie iškilias partijos asmenybes, man toks yra mūsų

algų, nes didelė biudžeto dalis buvo
skiriama projektų kofinansavimui“.
Paklaustas, kas gi nutiko dabar,
kad strateginiai Savivaldybės skyriai neturi nuolatinių vedėjų, V.
Juodelis kalbėjo: „Didžiulė kadrų
kaita atsirado po 2015 metų savivaldos rinkimų, kada pagal priimtą savivaldos įstatymą tiesioginiu
būdu išrinkome merą, rinkimuose
į Tarybą galėjo dalyvauti rinkimų
komitetai. Taip ir įvyko. Arūno
Liogės komitetas Taryboje gavo
2 mandatus, pateko į mero suformuotą koaliciją: vienas iš šio komiteto narių gavo darbą vienoje
Savivaldybės įmonėje, kitas įdarbino savo žmoną ir iš esmės minėtas komitetas savo darbą baigė.
Savivaldybė iš demokratinės tapo
„statutine“ organizacija, mero komanda pradėjo stebėti sankryžas,
paupius, įtarinėti Savivaldybės
darbuotojus tariamomis vagystėmis, tarnybiniu piktnaudžiavimu
organizuojant viešuosius pirkimus,
įgyvendinat europinius projektus.
Greitai geriausi Savivaldybės darbuotojai susirado darbus kitur, o
nauji atėję suprato, kur pakliuvo,
ir dingo“.
„Rajone praktiškai sužlugdytos
statybinės organizacijos, kurios galėjo atlikti bent jau subrangos darbus. Liūdnai pagarsėjęs yra pilies
statybos projektas, kai rangovas,
patyręs nemažus nuostolius, pasitraukė. Tokios žinios greitai sklinda, todėl statybinės organizacijos ir
nerizikuoja dalyvauti konkursuose,
o savo veiklai vykdyti renkasi kitus
rajonus“, – teigė pašnekovas.
kad jokiai politinei jėgai – ar tai būtų
pozicija, ar opozicija – nepavyks
100 proc. įgyvendinti savo pažadų. Jeigu tai padaryti pavyks 70-80
proc., jau bus labai gerai“, – teigė K.
Jacunskas.
Pašnekovo nuomone, Socialdemokratų partijos jėga yra ta, kad jai
priklauso patys įvairiausi žmonės,
patys įvairiausi specialistai. „Manau,
kad kiekvienas turime dirbti tai, ką
geriausiai išmanome. Būdamas gydytoju matau, kas vyksta sveikatos
apsaugos srityje, galiu apie tai kalbėti, diskutuoti“, – sakė gydytojas.
Paklaustas, ar visada balsuodavo rinkimuose, K. Jacunskas teigė:
„Turiu prisipažinti, kad kartą praleidau vienus rinkimus, bet tik todėl,
kad turėjau dirbti. O šiaip visada atlieku savo pilietinę pareigą. Aš manau, kad mūsų visuomenei trūksta
pilietiškumo, gaila, kad žmonės,
užuot drąsiai pareiškę savo pilietinę
poziciją – atėję į rinkimus, skundžiasi, kokia bloga yra valdžia. Turim įsisąmoninti, kad visą valdžią
išsirenkam patys, o ne kažkas kitas
tuos žmones pasodina į atitinkamus
postus“.
skyriaus pirmininkas, kandidatas
į rajono merus Dainius Žiogelis.
„Žaviuosi jo asmenybe tiek partijos, tiek darbinėje veikloje, tiek
už jos ribų. Taip pat teko ne kartą
pačiai įsitikinti, kad jis niekada
neatsisakys padėti, duos naudingų
patarimų ir kovos už teisybę, kad ir
kiek tai kainuotų“, – sakė kandidatė
į rajono Tarybą.
Į klausimą, gal žinanti „receptą“,
kaip į tuštėjančius kaimus privilioti jaunus žmones, K. Stankevičiūtė
kalbėjo: „Deja, tai gana skaudus
klausimas, nes jaunų žmonių kaime
vis mažėja. Manau, svarbiausia yra
įrodyti, kad ir kaime galima veikti ir
save realizuoti, tereikia tik noro. Tai
ir stengiuosi įrodyti savo bendruomenėje“.
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„Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“ „Bitės dirba! Nevagia ir nemeluoja“

Sausio 22 dieną pilnutėlėje
Anykščių kultūros centro salėje
visuomenei solidžiai, profesionaliai ir šiltai prisistatė visuomeninis rinkimų komitetas „Kęstučio
Tubio sąrašas „Anykščių krašto
labui“.
Susirinkusius anykštėnus pasveikino sąrašo lyderis ir kandidatas į mero postą Kęstutis
Tubis. Kalbėjo meras kaip vienas iš anykštėnų, tiesa, šiandien

vadovaujantis rajonui. Pristatė
konkrečius darbus, atliktus gerinant Anykščių miesto, seniūnijų
centrų ir kaimų gyvenimą. Kęstutis Tubis akcentavo, jog svarbu
kalbėtis, išgirsti ir dirbti išvien.
„Iki rinkimų liko 40 dienų. Norime dirbti ne partijos ar grupės asmenų labui, bet Anykščių
krašto labui“, – teigė K. Tubis.
Komiteto sąraše 50 kandidatų.
Susirinkę anykštėnai pamatė vi-

sus sąraše esančius žmones. Jame
jauni ir vyresni – mokytojai ir gydytojai, ūkininkai ir verslininkai,
kultūros darbuotojai ir kitų profesijų atstovai. Visi nusiteikę dirbti
Anykščių kraštui.
Kandidatai kalbėjo nuoširdžiai,
sakydami, jog pasiruošę dirbti
taip, kad mūsų krašte būtų gera
gyventi, čia norėtų sugrįžti mūsų
vaikai ir anūkai. Prasminga, kai
bendrai veiklai šalia mokytojų
buriasi jų buvę mokiniai, greta
gydytojos – jos pacientai. Į sceną
kilo Anykščių krašte gimę, augę ir
po mokslų sugrįžę namo, kalbėjo
tie, kurie jau ne vieną dešimtmetį
gali vadintis anykštėnais, prisistatė žmonės, kurie dar tik pradeda
leisti čia savo šaknis – kiekvienas
už save ir apie save. Kandidatų
nuoširdumas, atvirumas ir pavergė anykštėnų širdis. Nuoširdžiausi
prisistatymai palydėti plojimais.
Yra kuo pasidžiaugti. Teigiamų
pokyčių neįmanoma nepastebėti,
nepripažinti. Artėja diena, kai jau
niekas Anykščių nebegalės pavadinti provincija. Ta diena jau gali
būti ir šiandiena. Tampame turizmo ir poilsio, kultūros ir meno

centru, galime pasiūlyti įvairių
pramogų, žmonės turi vis patogesnes gyvenimo ir veiklos sąlygas.
Kandidatai neslėpė puikiai suprantantys, kad viskas – tik sudėtingo, nelengvo kelio pradžia.
Laukia daug darbų. Dar ne viskas
pasiekta, įgyvendinta.
Komiteto valdybos pirmininkas
Alvydas Gervinskas pristatė komiteto atliktus ir būsimus darbus, pristatė komiteto programos kryptis.
Apie gyvenimą Anykščiuose kalbėjo gerai žinomi žmonės.
Verslininkė Giedrė Leitonė kalbėjo apie šeimos verslo plėtrą ir
sąlygas, kurias rado mūsų mieste.
Laisvės gynėjas, partizanas, 2019
metų Laisvės premijos laureatas
Jonas Kadžionis atkreipė dėmesį, kad mūsų meras ragavęs vargo, todėl puikiai supranta ir kitą
žmogų, yra patikimas. Vaizdo
reportažuose kalbėjo plaukikas
Giedriaus Titenis, pasidžiaugęs
turėtomis sąlygomis treniruotis
bei siekti sportinių aukštumų, ir
sportinės veiklos organizatorė
Vlada Musvydaitė, padėkojusi už
galimybę bendradarbiauti popu-

kelių sutvarkymu – vis daugiau kelių, gatvių mieste ir kaimuose asfaltuojama, apšviečiamos perėjos,
kuriama saugi ir jauki atmosfera.
Anykštėnai ir miesto svečiai renginius lanko visiškai renovuotame
Anykščių kultūros centre, po renovacijos jauku ir šilta Jono Biliūno,
Troškūnų K. Inčiūros gimnazijose.
Sustoti neketiname.
Anykščių žmonės kuria kultūrą, džiugina kokybiški renginiai ir
šventės, Savivaldybės administracijos pastangomis pritraukta rėmė-

„Bitės yra tai, kas įprasmina
sąžiningą visuomeninę, politinę veiklą ir 100 procentų atitinka mano paties nuostatas ir
charakterį. O medus juk saldus
visiems. Bitės dirba! Nevagia
ir nemeluoja. Bet kartais, kai
neišvengiama, gelia. Kiekviena laikosi taisyklių, kiekviena
turi aiškias pareigas, kiekviena
neša savo indėlį (nors mums,
žmonėms, atrodo – nedidelį) į
avilį,“ – susirinkusiems anykštėnams sakė K. Tubis. Taip
dirbsime kiekvienas iš mūsų.

Sąrašo Nr. 3

Padaryta daug ir gerai, reikia padaryti dar daugiau
Kęstučio Tubio vadovaujamame
rajone padaryta daug, to negalima
nematyti. Dirbta planingai ir kryptingai, gerinat gyvenimo kokybę.
Rūpinimasis žmogumi – kiekvienos dienos darbotvarkėje.
Sumažėjo rajono skolos, didėjo
rajono biudžetas (2015 m. buvo
26890,447 Eur, 2019 m. – 29782,3
Eur). Kuriamos naujos darbo vietos, planuojame, jog verslo plėtrai
sąlygos bus palankios investuotojams (prie investicijoms siūlomų
žemės sklypų įrengiamas vandentiekis, nuotekų sistema, elektros
įvadas, privažiavimo keliai), verslininkams (Savivaldybė mažina
mokesčius įmonėms ir įstaigoms,
kuriančioms naujas darbo vietas).
Svarbu pasirūpinti tais, kuriems
sekasi sunkiau, todėl 37 asmenys
ir šeimos aprūpinti gyvenamuoju
būstu, įsigyti 9 socialiniai būstai.
Planuojame, kad transportas mieste bus nemokamas.
Džiugina sparti daugiabučių
namų renovacija, stengiamasi
reaguoti į visas gyventojų pastabas, kad galutinis rezultatas būtų
geriausias. Rūpinamasi gatvių ir

liarinant kultūrinį turizmą.
Sąrašo lyderis pristatė komiteto
ženklą – bitę. K. Tubis yra aistringas bitininkas, myli bites ir jomis
žavisi, o širšėmis – ne.

jų lėšų kultūros renginiams (2017
m. – 9750 Eur, o 2019 m. – 22500
Eur). Sutvarkytos sporto salės ir
aikštynai, sportininkų ir jų auklėtinių skatinimas sudaro sąlygas
siekti puikių rezultatų, o anykštėnai gali turiningai leisti laisvalaikį.
Bus įrengtas hipodromas Niūronyse, todėl žirgų sporto entuziastai
turės dar geresnes sąlygas.
Turizmas yra vis galingesnis
rajono variklis. Planuojame per
kadenciją sukurti ne mažiau kaip
keturis naujus turizmo objektus.

Gerai suprantame, jog svarbu palaikyti žmones, dirbančius žemės
ūkyje, mūsų sąraše yra sėkmingų
ūkininkų, kurie gali patarti, padėti
ir kitiems sėkmingai ūkininkauti.
Daug dėmesio buvo skirta švietimo ir sveikatos problemų sprendimui. Ir toliau tai išlieka dėmesio
centre. Sudaromos sąlygos, kad
atsirastų daugiau reabilitacijos ir
sveikatingumo paslaugų, ieškoma
galimybių pritraukti trūkstamus
medicinos specialistus, bus išlaikomi medicinos punktai, veiks

„Kęstučio Tubio sąrašo
„Anykščių krašto labui“ komiteto kandidatai tikisi anykštėnų palaikymo.
Kas, jei ne mes? Kada, jei
ne dabar? Kur, jei ne čia?
mobilusis medicinos punktas. Rūpinamasi ikimokyklinio ugdymo
paslaugų plėtra, švietimo įstaigos
modernizuojamos, organizuojamos mokinių vasaros stovyklos,
siūlomos įvairios neformaliojo
švietimo veiklos.
Rūpinamasi deramai atstovauti
savivaldybei bendraujant su šalies
ir užsienio partneriais, valdžios
institucijomis. Drąsiai ir principingai ginami anykštėnų interesai.

Mes žinome, dirbame, gebame. Kiekviena bitė dirbs negailėdama jėgų, kad visi galėtume
ragauti saldų medų.
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spektras
Mina. Vidurio Malyje penktadienį žuvo Jungtinių Tautų taikdariai, jų transporto priemonei užvažiavus ant minos, informavo JT
misija Malyje (MINUSMA). „Šį
rytą, maždaug 6 val. (10 val. Lietuvos laiku), MINUSMA logistikos vilkstinės transporto priemonė
užvažiavo ant minos netoli Duensos (miestelio) Mopčio regione“,
– sakoma MINUSMA išleistame
pareiškime, bet kurių šalių piliečiai
yra žuvusieji - nenurodoma.
Šaudė. Rusijos Sibiro Krasnojarsko regione Abalakovo gyvenvietėje vienas devintokas penktadienį pabandė į savo mokyklą
įsinešti ginklą ir keliskart iššovė
jos teritorijoje, bet per šį incidentą
niekas nenukentėjo, pranešė Tiriamasis komitetas. „Moksleivis šaudė į (mokyklos) langus ir automobilius, stovėjusius prie pastato; į
pačią mokyklą jam įeiti nepavyko,
niekas iš moksleivių nenukentėjo“,
– naujienų agentūrai „Interfax“
pranešė Tiriamojo komiteto spaudos tarnyba.
Tualetai. Europos Komisija (EK) paragino Lietuvą per du
mėnesius ištaisyti padėtį ir panaikinti lauko tualetus gyvenvietėse,
kur gyvena daugiau kaip 2 tūkst.
žmonių. Jose turi būti įrengtos
modernios nuotekų sistemos. EK
atstovybė Lietuvoje pranešė, kad
Komisija pradėjo antrąjį pažeidimo nagrinėjimo etapą. EK 2017
metų vasarį pradėjo pažeidimo
procedūrą prieš Lietuvą, nes daug
šalies gyventojų vis dar nėra prisijungę prie centralizuotos nuotekų
sistemos. Jei pažeidimas nebus pašalintas, Europos Teisingumo Teismas Lietuvai gali skirti milijoninę
baudą.
Neramumai. Venesueloje šią
savaitę per demonstracijas prieš
prezidento Nicolas Maduro vyriausybę buvo suimti daugiau kaip
350 žmonių, penktadienį pranešė
Jungtinių Tautų žmogaus teisių vadovė, paraginusi nedelsiant pradėti
derybas, kad būtų sumažinta įtampa
šalyje. JT žmogaus teisių komisarė
Michelle Bachelet nurodė, kad jos
biuras gavo „pranešimų apie masinį demonstrantų sulaikymą: iš viso
gerokai daugiau nei 350 (šią savaitę), iš jų vien sausio 23-ąją – 320“.
M. Bachelet paragino ištirti galimus
Karakaso pažeidimus, įskaitant mirties bausmes be teismo. Venesuelos
pilietinės visuomenės grupės skelbia, kad per protestus gatvėse žuvusių žmonių skaičius jau pasiekė 26.
Suimtas. Buvęs JAV prezidento
Donaldo Trumpo patarėjas Rogeris Stone’as buvo suimtas penktadienį pagal specialiojo prokuroro
Roberto Muellerio išduotą kaltinamąjį aktą. R. Stone’ui pareikšti
septyni kaltinimai, įskaitant trukdymą oficialiam procesui, klaidingos informacijos teikimą ir įtakos
liudytojams darymą, pranešė leidinys „The New York Times“ ir
kitos žiniasklaidos organizacijos,
citavusios R. Muellerio biurą. Specialusis prokuroras ir jo komanda
aiškinasi, ar D. Trumpo rinkimų
štabas buvo susimokęs su Maskva,
kad pakreiptų balsavimą respublikonų kandidato naudai. R. Muelleris iškėlė kaltinimus keliems asmenims, tačiau jie su galimu kišimusi
į 2016 metų rinkimus nesusiję.
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Sąrašo Nr. 2

Alvydas Mačiulis:
„Rinkėjas, kaip ir klientas, visada teisus“

Kaskart, artėjant rinkimams, „gręžia“ vis tas pats galvos
skausmas - kaip išsirinkti pačius geriausius, o vaistų nuo to
skausmo jokioje vaistinėje negausi. Tenka verstis pasitelkiant
namines priemones ir tą pačią skaudamą galvą. Tai, sakyčiau,
kur kas geriau negu naudotis žiniuonių receptais ir svetimų,
tegul ir sveikų, galvų pagalba. Tuo labiau, kad tokios naminės
priemonės, kaip patirtis, sveikas protas ir nuovoka, paprastai
neleidžia per toli ,,nugrybauti”. Be to, jei senelis Hegelis sako,
kad visa, kas tikra, yra protinga ir visa, kas protinga, yra tikra,
tai, ko gero, taip ir yra.
Kalbant apie patirtį, tai rajono
Taryboje dirbdamas septyniolika
metų, kažkiek jos esu sukaupęs.
Kartu su A.Baura ir kitais iniciatyviais ir visuomeniškais žmonėmis dirbome, kad Anykščių
rajone kurtųsi kooperatyvai, tokie, kaip Anykščių kredito unija,
„Žalioji lanka“, kurie sėkmingai
savo veiklą vykdo iki šiol. Dirbdamas mero patarėju, stengiausi,
kad kurtųsi ir stiprėtų kaimo bendruomenės. Teko pradėti Anykščių vietos veiklos grupės kūrimo
ir veiklos pradžios organizavimo
darbus. Vėliau ši grupė labai sustiprėjo ir rajoną pasiekė milijoninės investicijos.Visa tai išvardiju
todėl, kad pabrėžčiau, jog turint
realias galimybes ir norą galima
kažką naudingo nuveikti.
Per septyniolika darbo Taryboje metų pasikeitė penki merai
.Malonu prisiminti, kad net keturi
iš jų buvo demokratinio vadovavimo ir bendravimo stiliaus žmonės.
Labai gaila, kad šios kadencijos
,,meravime” ta sveika tradicija

nutrūko. Ir tai ne tik mano, bet
ir daugelio, su kuriais tenka bendrauti, nuomonė.
Jeigu į politiką žvelgtume, turėdami galvoje klasikinį jos apibrėžimą, kad politika yra valstybės
valdymo menas, tai reiktų sutikti,
kad rajono lygyje tos politikos
tikrai nėra daug, bet valdymo ir
bendravimo menas reikalingas
ne mažiau negu valstybėje. Čia
priimami sprendimai dėl ūkiniųfinansinių-organizacinių dalykų.
Taigi pats darbas nėra ypač sudėtingas .Svarbiausia yra tai, kaip jis
atliekamas - ieškant bendro sutarimo, įsiklausant į nuomones ar iš
jėgos pozicijų.
Visa tai didesniu ar mažesniu
laipsniu veikia visuomenę, o tai
savo ruožtu gražiai arba nelabai
gražiai atsispindi ,,internautų“
nuomonėse. Tai, žinoma, nėra
pats patikimiausias ir išsamiausias nuotaikų barometras ir Savivaldybės administracijos, Mero
bei Tarybos darbo įvertinimas,
tačiau sutikime, kad be ugnies

nebūna ir dūmų. Daryčiau išvadą, kad subalansuotas, atsakingas, komandinis, be ,,verpetų”
visų savivaldos grandžių darbas,
atsižvelgiant pirmiausia į svarbiausius visuomenės poreikius,
neabejotinai pagerintų ir visuomenės požiūrį į savivaldą bei
nevestų ,,internautų“ į ,,grieką”.
Kaip minėti dalykai savivaldoje
vienaip ar kitaip veikia rajono
visuomenę, taip ir Seimo darbas
veikia visą Lietuvą, o ten jau
interesų sankirta iš tiesų didelė Dabar bene dažniausiai įvairiose žiniasklaidos priemonėse
aptinkamas žodis ,,valstiečiai”.
Vieniems jis asocijuojasi su įvykusiomis ar vykstančiomis teigiamomis permainomis, kitiems
- tai košmaras. Nenorėčiau sakyti, kad dažnai žmonės apie kitus
sprendžia pagal savo sugedimo
laipsnį, tačiau kada pasigilini į
abiejų pusių argumentus, tai, atrodo, kad šis posakis nėra laužtas
iš piršto. Vienas iš tuo požiūriu
charakteringų veiksmų, dar labiau pagilinusių Seimo pozicijos
ir opozicijos takoskyrą, buvo Nacionalinio Saugumo ir Gynybos
komiteto atliktas parlamentinis
tyrimas dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės
institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos
politiniams procesams. Atrodytų,
kad tai normalus parlamentinis
darbas ir, jei tiriamas asmuo ar
partija yra švarūs, tai jaudintis

tikrai nėra dėl ko.
Tačiau dėl to tyrimo opozicijos
sukeltas triukšmas ir trukdymai
sakyte sako, kad tyrimas pradėtas
ne be reikalo, ir išvados tai, kaip
žinome, visiškai patvirtino.
Vėliau įvairiais keliais klajojo nuomonės, kad iš esmės tyrimas jokios naudos nedavė. Ar
iš tikrųjų? Iki šiandienos Seime
įregistruoti teisės aktų projektai,
kurie panaikins galimybę piktnaudžiauti, apibrėžiantys neteisėtai
įgyto civilinio turto konfiskavimą,
politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, lobistinę veiklą. Dar
4-5 įstatymai ar esamų pakeitimai
pasieks Seimą artimiausiu metu
ir pavasario sesijoje bus priimtas
visas paketas.
Taigi spręskime - gerai tai ar
blogai. Dabar mums beliks stebėti, kas pritars, o kas nepritars šiam
įstatymų paketui.
Nors, kaip matote, aš aiškiai
palaikau teigiamus ,,valstiečių”
daromus pokyčius, tačiau yra dalis jų žingsnių, kuriuos vertinčiau
kaip neparuoštus ar klaidas. Nors
dirbant nepavydėtinomis sąlygomis, galima būtų suprasti, kad
klysti yra žmogiška, tačiau labai
norėtųsi, kad to nebūtų.
Vėl grįžtdamas prie Anykščių
kasdienybės ir perspektyvos, tikiuosi, kad rinkėjai apgalvotai ir
atsakingai pasinaudos anksčiau
minėtomis ,,naminėmis priemonėmis” ir savo balsus atiduos už
LVŽS sąrašo kandidatus bei sąrašo lyderį Dalį Vaiginą.
Bet kurio atveju, rinkėjas, kaip
ir klientas, visada teisus.

JŪSŲ
RŪPESČIAIMANO
TIKSLAI!
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 89

dingo
Dingo šunys Gečionių kaime.
Aviganio kalytė juodos spalvos,
bei mažas šiurkščiaplaukis juodai
rudas šunelis.
Tel.: (8-610) 05138, (8-610) 05181.

dovanoja
1,5 mėn. šuniukus.
Tel. (8-658) 35014.

siūlo darbą
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.

Tarptautinių pervežimų įmonė
UAB „Anykščių ratas“
ieško
Transporto vadybininko (-ės)
ir Buhalterio (-ės).
Siūlomas konkurencingas atlyginimas, komandinis darbas
su šauniu kolektyvu, karjeros
perspektyvos.
Daugiau informacijos tel.
(8-610) 00543.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis
progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.
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RINKIMAI

Mušti, užgrūdinti ir nepalūžę liberalai
Anykščių liberalų lyderis, kandidatas į Anykščių rajono merus, 33-ejų metų Lukas Pakeltis rinkiminę
kampaniją pradeda nuo ... atsiprašymo. 2015-aisiais Anykščių liberalai tiesioginiuose rajono mero rinkimuose rėmė nepartinį Kęstutį Tubį, kuris ir buvo išrinktas rajono vadovu.
Rinkėjams reitinguojant liberalų kandidatų į rajono Tarybą sąrašą, L.Pakeltis surinko pastebimai daugiau pirmumo balsų nei meru išrinktas K.Tubis. Kaip vėliau klostėsi K.Tubio santykiai su liberalais, turbūt
visi atsimena. Po pusantrų metų bendro darbo, baigiantis 2016-iesiems, Savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas Saulius Rasalas bei liberalų deleguotas mero patarėjas Kęstutis
Indriūnas pareiškė, jog su K.Tubiu dirbi nebegali, ir pasitraukė iš pareigų.
L.Pakeltis sako, kad jis savo
rinkėjams jaučiasi atsakingas, jog
2015-aisiais į rajono valdžią padėjo ateiti K.Tubiui. Jis pripažįsta,
kad prieš ketverius metus ir jam, ir
jaunai liberalų komandai trūko politinio įžvalgumo. Na ir užsispyrimo liberalams tada trūko: K.Tubis
2015-aisiais labai norėjo būti liberalų kandidatu į merus, pretendento atkaklus noras, žygiai to meto
liberalų vadovybėje taip pat turėjo
įtakos partijos skyriaus apsisprendimui.
„Nemaža mano atsakomybė,
kad 2015 metais pamyniau savo
principus ir pasidaviau spaudimui
kelti K.Tubio kandidatūrą į merus.
Gailiuosi, kad patikėjau, jog jam
rūpi mūsų idėjos. Deja, labai greitai išryškėjo, kad mes jam buvome
tik platforma ir įrankis. K.Tubiui
komandos nereikėjo ir nereikia. Jo
komandinio darbo supratimas labai
paprastas: „Aš duodu komandas, jūs
– vykdote“. Siauresniame rate jis šią

formuluotę drįsdavo pasakyti ir garsiai. Būdami kartu rajono valdžioje
su K.Tubiu gyvenome kaustomi
vidinių demonų, kai mūsų iškeltas,
stipriai palaikytas meras faktiškai
iš karto po rinkimų nusisuko nuo
daugumos idėjų ir darbų, kuriuos
mes buvome numatę, ir išsikėlė vienintelį tikslą – pasistatyti pilį. Nesutiko, net raginamas profesoriaus,
pažymėti tarnybinį automobilį, įvesti GPS kontrolę transportui ir pan.
Pretenzijos atėjusiai dirbti komandai prasidėjo nuo pat pradžių, pvz.,
jo, kaip vadovo, autoritetui kenkia,
kad patarėjas nesinešioja bloknoto užrašams... Diskusijos nevyko,
mus „statė prieš faktus“. Kiek buvo
įmanoma priešintis – priešinomės,
bandėme kalbėti argumentų kalba,
bet laikui bėgant situacija tik aštrėjo.
Pakvipus korupcija, mums reikėjo
apsispręsti: ar prarasti garbę ir orumą ir tapti aklais K.Tubio užgaidų
vykdytojais, ar trauktis iš valdžios.
Turiu pripažinti, kad 2015 metais

MOZAIKA
Panamoje viešintis popiežius
paragino atmesti „visų pavidalų
korupciją“
Panamoje viešinti popiežius Pranciškus, sakydamas kalbą diplomatų
bendruomenei, ketvirtadienį paragino politinius lyderius atmesti „visų
pavidalų korupciją“.
Į pasaulinį jaunųjų katalikų suvažiavimą trečiadienį atvykęs pontifikas sakė, kad turintieji valdžią turėtų
„savo gyvenimu demonstruoti, kad
viešoji tarnyba yra sąžiningumo ir
teisingumo sinonimas bei visų pavidalų korupcijos priešingybė“.
Kalbėdamas vyriausybės ministrams ir diplomatams per renginį Panamos užsienio reikalų ministerijoje
Pranciškus sakė, kad jauni žmonės
reikalauja didesnio politikų pasišventimo.
„Jie raginami gyventi paprastai ir
skaidriai, aiškiai jaučiant atsakomybė už kitus ir mūsų pasaulį“, - pabrėžė Šventasis Tėvas.
Jaunimas reikalauja įsipareigojimo vykdyti „politiką, veikiančią,
kad kurtų didesnio skaidrumo kultūrą“, sakė jis.
Princo Charleso labdaros
fondas nebepriima „Huawei“
aukų
Britų princo Charleso įsteigtas
labdaros fondas paskelbė nebepriimantis aukų iš Kinijos telekomunikacijų milžinės „Huawei“.
Šis sprendimas tapo dar vienu
smūgiu įmonei, kovojančiai su įtarimais dėl kibernetiniam saugumui
keliamos grėsmės.
Fondo „Prince’s Trust“ ketvirtadienio pareiškime sakoma: „Atsižvelgdami į visuomenės susirūpinimą šiuo metu nepriimame naujų
aukų iš „Huawei“.“
Fondas, kuris buvo įsteigtas 1976
metais padėti palankių sąlygų netu-

rintiems jaunuoliams, nurodė, kad
ateityje bet kokių aukojamų lėšų
kilmę tikrins jo etiško lėšų rinkimo
komitetas.
Praėjusią savaitę Oksfordo universitetas paskelbė sustabdantis
„Huawei“ skiriamas tyrimų dotacijas ir aukas.
„Huawei“ gina savo pasaulinio
masto siekius ir tinklą, Vakarams
būgštaujant, kad Kinijos telekomunikacijų milžinė iš tikrųjų gali būti
Pekino saugumo aparato „Trojos
arklys“.
Šiemet bendrovė susidūrė su daugybe rimtų iššūkių – Kanadoje buvo
suimta jos finansų vadovė, o Vašingtonas ir jo sąjungininkai mėgina izoliuoti „Huawei“ nuo pasaulio rinkų.

buvau gana naivus. Negalvojau,
kad vietinėje politikoje gali būti tiek
užkulisinių žaidimų, tiek intrigų ir
melo. Nesupratau, jog aplink tiek
daug žmonių, kurie dėl savo ar savo
artimųjų darbo vietų tave išduos net
nemirktelėję.
Sutinku, kad iškėlę K.Tubio kandidatūrą nuvylėme rinkėjus, kurie
mumis pasitikėjo. Tačiau man ne
gėda pripažinti savo klaidų. Gėdingiau būtų klaidų nematyti, apsimesti,
jog viskas yra gerai. Esu kaltas dėl
savo tuometinio neįžvalgumo, tačiau
sutikit, kad niekada Jūsų sąmoningai
nesistengiau apgauti.
K.Tubio neįvertinimas – mano
ir visų Anykščių liberalų klaida.
Bet būkim sąžiningi ir atsakykim į
klausimą – kiek laiko mes privalome mokėti už klaidas? Už svetimas
klaidas... Už K.Tubį? Už Eligijų
Masiulį?
Mes dabar kitokie nei 2015-aisiais. Mes mušti, užgrūdinti ir nepalūžę. Liberalų komanda neišsilakstė,

nors progų ir „pasiūlymų“ buvo. Sutikim, kad su K.Tubiu eiti į rinkimus
yra patogiau ir saugiau nei su manimi. Tačiau absoliuti dauguma liberalų liko mano komandoje. Dabar
esu saugus. Pasitikėjimas komanda
paskatino dalyvauti tiesioginiuose
Anykščių mero rinkimuose. Su manimi eina tie žmonės, kurie manimi

pasitiki ir kuriais aš pasitikiu. Žinau,
kad manęs jie neišduos. Geriausias
laikas išdavystėms jau praėjo...“, –
kalbėjo Lukas Pakeltis, kandidatas į
Anykščių rajono merus.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš
LRLS rinkiminės sąskaitos. Užsak.
Nr. 88

Nuoširdžiai dėkoju Anykščių ligoninės Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos poskyrio
gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už rūpestingą gydymą.
Taip pat dėkoju vyr. seselei, visoms slaugytojoms ir visam mus aptarnaujančiam personalui.
A. Petkevičienė iš 13 palatos

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

2018-ieji buvo ketvirti
karščiausi metai per stebėjimų
istoriją
Pastarieji ketveri metai pasauliui
buvo karščiausi per visą stebėjimų
istoriją, o 2018-ieji buvo ketvirti
karščiausi, rodo duomenys, kuriuos
ketvirtadienį paskelbė JAV tyrimų
grupė „Berkeley Earth“.
Temperatūra 2018 metais buvo
maždaug 1,16 Celsijaus laipsnio
aukštesnė už vidutinę temperatūrą
antroje XIX amžiaus pusėje, nuo
1850-ųjų iki 1900-ųjų. Šis laikotarpis dažnai naudojamas kaip atskaitos
taškas tikslams dėl pasaulio temperatūros.
„Vidutinė pasaulinė temperatūra
2018 metais buvo mažesnė nei 2015aisiais, 2016-aisiais ir 2017-aisiais,
bet didesnė nei visais kitais ankstesniais stebėtais metais iki 2015-ųjų“,
– sakoma ataskaitoje.
JAV vyriausybė paprastai taip
pat atlieka panašią analizę, bet dėl
biudžeto aklavietės nulemto dalinio
federalinių įstaigų uždarymo jos kol
kas nėra.

-BNS

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, III aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono pradžia – 2019 m. vasario 11 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.
Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. vasario 15 d. 10 val.
Parduodamo turto apžiūra – 2019 m. vasario 6–8 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo
apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko
pavedimu, į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 (dešimt)
eurų. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija
vyks Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab.
Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir
turto skyriaus vedėja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, audrone.savickiene@anyksciai.lt.
Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.
Užsak. Nr. 87

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

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

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.
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Visoje Lietuvoje - mišką su
žeme ar išsikirtimui. Gali būti su
bendrasavininkais, malkinis.
2000 - 10000 Eur/ha.
Padedame sutvarkyti dokumentus.
Atsiskaitome iškart.
Tel. (8-600) 29417.

Brangiai perkame

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

Superkame automobilius.

Nekilnojamasis turtas

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą
žaliavą biokurui.
Tel. (8-677) 20998.

Brangiai superkame

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

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

MIŠKUS

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

Automobiliai
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a
sklypu. Naujas stogas, plastikiniai
langai. 8500 Eur.
Tel. (8-683) 91121.   
Naujos statybos nebaigtą įrengti
namą Anykščių m. Privestos komunikacijos.
Tel. (8-679) 80037.
Nebrangiai gražią ir jaukią sodybą Anykščių r.
Tel. (8-609) 59321.
Tvarkingą, šiltą 3 kambarių butą
Anykščių m. Mūrinis namas, gera
vieta.
Tel. (8-602) 30754.
Tvarkingą 2 kambarių butą
Anykščių mieste. Gera vieta, patogus aukštas.
Tel. (8-698) 51269.
Kuras
Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Alksnio, klevo, pušies, ąžuolo
malkas. Turi ir sausų. Pristatymas
nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas kaladėmis, skaldytas,
medienos atraižas pakais ir supjautas.
Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.
Sausos malkos.
Tel. (8-662) 25588.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
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.
Pjuvenų briketus. Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.
Kita
Deguonies, angliarūgšties, mikso balionus (naujo tipo, europiniai,
50 l, 300 barų). Atveža.
Tel. (8-675) 37964.
Veršelio skerdieną puselėmis.
Tel. (8-624) 18666.
Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ
DALYS.

Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

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
Kokybiškos durys ir kiti gaminiai iš natūralaus medžio pagal
individualų užsakymą.
Tel. (8-612) 19001,
el. p. info@medzioformule.lt
Valo sniegą individualių namų,
sodybų, įstaigų kiemuose, teritorijose. Nuvalo takus, privažiavimus. Jei reikia, išveža sniegą.
Tel.: (8-686) 59473, (8-606) 11211.
Profesionalūs
santechnikos
darbai. Šildymas, vandentiekis,
kanalizacija. Kieto kuro ir dujinių
katilų montavimas.
Tel. (8-679) 59495.

Anykščiai, Gegužės g. 22.
Tel. (8-638) 04766.

Virina automobilių slenksčius,
dugnus, duslintuvus. Senjorams
nuolaidos.
Tel. (8-699) 65148.

Asmeninis skelbimas,
jeigu jame tik vienas žodis ir
telefono numeris, antradienio
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“
redakcijoje - Vilniaus g.29,
Anykščiai.
Tel. (8-686) 33036.

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

Geni sodus, susmulkina, sutvarko šakas. Pjauna pavojingai
augančius medžius.
Tel. (8-644) 41260.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Įdėklai - gamina, montuoja. Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Naudoja
0,5mm, 0,8mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant
Jūsų
nekilnojamąjį turtą be jokių rūpesčių! Išsamios
konsultacijos,vertinimas, atvykimas į
vietą. Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius! Nekilnojamojo turto
agentūra „21 Amžius“.

Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

Matininkas Žilvinas Strolia 2018-11-06 atliko žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 3484/0003:197, esančio Viešintų k., Viešintų sen., Anykščių
r., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu
gretimo žemės sklypo, kad. Nr.3484/0003:283, savininką dėl bendros
sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: S.Dariaus ir S.Girėno g. 13, LT-29116
Anykščiai, tel. (8-605) 80239, el.p. zilvinasstrolia1@gmail.com
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Timotiejus, Titas, Rimantas,
Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė supranta cenzūros įvedimo svarbą

Laikraščiuose paskaičiau Nuoširdžiai susimąsčiau :
,,Taip. Cenzūra būtina.
Demokratijos gana!“

sausio 27 d.
Angelė, Jogundas, Jogundė,
Natalis, Ilona, Anelė.

Vatnikų sukta politika Kurstyt tokią žiaurią kritiką.
Leisti negražius gandus,
Kad esą geriau nebus.

sausio 28 d.
Tomas, Gedautas, Nijolė,
Leonidas, Manfredas.

mėnulis

Argi apie tai svajojom,
Kai Trispalvėm sienas klojom?
Ar nedirbom iš širdies?
Laukėm – greitai pagerės...

sausio 26-27 d. pilnatis,
sausio 28 d. delčia.

anekdotas

Mūs vaikai greta gyvens,
Net anūkai čia pasens.
Jiems paliksime namelį,
Trąšų daržą ir pirtelę.

Niekas mūsų neparklupdys!
Kaip gulėjome, taip ir gulėsime!
***
- Ponia Petraitienė nebekalba su
savo vyru.
- Kodėl ne?
- Ji savo vyro prašė plastinei
operacijai šimto eurų, tačiau šis
atkišo tūkstantį…
***
Dar senovėje kaimo žmonės
pastebėjo: jei gimsta trynukai, tai
bent du iš jų būna tos pačios lyties.
***
Turite kalbos defektų? Mikčiojate? Jums padės imunocelistonatriochlorhidrokarbonatas. Teiraukitės šio naujo medikamento
visose vaistinėse!
***
Motina moko dukrą:
– Vyrą reikia rinktis labai atidžiai ir atsargiai. Štai, pavyzdžiui,
tavo tėvas, auksinių rankų žmogus. Sugedo skalbimo mašina –
pataisė. Sugedo šaldytuvas – pataisė. Sugedo klozetas – pataisė.
Tai štai atmink, jei surasi gyvenime į jį panašų, bėk kuo toliau, nes
niekada neturėsi nė vieno naujo
daikto.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Bet valdžia - aukštai. Jai matos Drumsčia vandenį ypatos.
Visokiausi žurnalistai,
Žmonių teisių aktyvistai.

NNN redaktorei nežinant
,,Bitės dirba! Nevagia ir nemeluoja“, - rašoma Anykščių mero
Kęstučio Tubio visuomeninio
komiteto reklaminiame buklete.
Meras artėjantiems rinkimams pasirinko bitininko įvaizdį, o jo rinkiminė kampanija
rengiama,pasitelkus bičių veiklos
pavyzdžius.
Bičių šeimynų gyvenimas įdomus ir pamokantis, žodžiu, mero
rinkiminė kampanija turėtų būti
graži. Tiesa, iš vaikiškų piešinukų
įsivaizduojame, kad ežiukai valgo
obuolius, kuriuos transportuoja
užsivėrę ant spygliukų. Deja. tai
nėra tiesa. Ežiai ryja visokias kirmėles, lervas, peles ir varles.

Bitės kažką įtaria!

Ir gerosios bitės nėra tokios jau
šventos. Senoji bičių motinėlė,
kai avilyje pasidaro sudėtingos
gyvenimo sąlygos, surenka ,,chebrą“ - apie trečdalį avilio bičių ir nešdinasi lauk. Spiečius išeina
,,ne tuščiomis rankomis“ - ima
medaus, kiek paneša. Spiečius
iš avilio išsineša apie 2 kilogramus medaus. Moraliniu požiūriu
toks iš koalicijos išeinančių bičių
elgesys gal ir nėra laikytinas vagyste, pačios juk tą iš avilio išgabenamą medų prieš tai ir surinko. Na lyg ir kraitį, dalį pasiima.
Tačiau teisiniu požiūriu iš avilio
išeinančių ir turtą išsinešančių
bičių poelgis gali būti laikyti-

nas nusikalstama veika. Aišku,
traktavimas kiekvienu konkrečiu
atveju priklausytų nuo konkrečių
prokurorų, teisėjų ir advokatų.
Visgi manytume, kad teiginys,
jog ,,bitės – nevagia“ galimai
nėra tikslus ir teisingas.
Ar tik negaus Vyriausioji rinkimų komisija skundo, jog politikai
rinkiminei kampanijai naudoja
galimai tikrovės neatitinkančią
bei sąmoningai iškreiptą informaciją apie bites ir nepatikrintus, abejotinus faktus. Juolab kad
didysis mąstytojas Mikė Pūkuotukas (pats Mikė Pūkuotukas!)
yra pastebėjęs, jog ir bitės kažką
įtaria.

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

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

-11

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“

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

