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šiupinys
Pašalino. Vyriausioji rinkimų
komisija iš kandidatų į Anykščių
rajono tarybą sąrašų pašalinų Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto atstovą Zenoną Karalkevičių
bei Darbo partijos kandidatą Stasį
Tamašauską. Šie abu vyrai nedeklaravo, jog yra teisti.
Vagystė. Anykščiuose, J.Biliūno
gatvėje, sausio 31 dieną apvogta
drabužių parduotuvė, priklausanti
konservatorių kandidatei į rajono
Tarybą Gintarei Žemaitienei. Apie
tai, kad įvyko vagystė, verslininkė
žinia pasidalijo feisbuke. Apie šią
vagystę policijos įvykių suvestinėje neskelbiama.
Taisyklės. Šią savaitę naują
vaizdo klipą „Wild“ pristačiusi
atlikėja Jazzu, kuri Anykščiuose pernai gruodį atidarė restoraną
„BasiBasi“, sulaukė skaitytojų pasipiktinimo dėl to, kas vyksta šalia jos viešojo maitinimo įstaigos.
„Jazzu restoranui eismo taisyklės
negalioja. Pastoviai riogso viena ar
dvi“, - apie ant kairiojo Šventosios
upės tako statomus automobilius
pastebėjo skaitytojas.
Smurtas. Sausio 27 dieną , apie
22.00 val., Anykščiuose, Statybininkų g., vyras (g. 1959 m.)
smurtavo žmonos (g. 1965 m.) atžvilgiu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Apdovanojimas. Anykščių kultūros centro kapelai „Grieža“ (vadovas Kęstutis Grigaliūnas) skirtas
aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimas Lietuvoje
„Aukso paukštė“.
Pokštai. Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio sulaikymas nepraslydo ir pro televizijos laidos „Dviračio žinios“ kūrėjų akis – iš šios
istorijos smagiai pasijuokė laidos
personažai. ,,Dviračio žinių” laida
rodoma per LRT.
Stotis. Anykščių savivaldybės
administracija su UAB ,,Stamena”
pasirašė 43 021 Eur vertės sutartį Anykščių siaurojo geležinkelio
stoties prekių sandėlio kapitalinio
remonto papildomiems darbams
atlikti.

Kavarskiečiai
vieni kitiems
laidė replikas

Sergejus Jovaiša Kelininkai
dažniau už
virkdo šaligatvių
Antaną Baurą
valytojas
pirko knygas bei
gėles
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Nušalintam merui Kęstučiui Tubiui
paskirtos kardomosios priemonės
Panevėžio apylinkės teismas antradienį trims mėnesiams nuo pareigų nušalino korupcija įtariamą Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį. Anykščių rajono merui taip pat skirtos ir kardomosios
priemonės – 10 tūkst. eurų užstatas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, draudimas bendrauti su tam
tikrais asmenimis bei lankytis Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastate.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Sulaikytas savo namuose

Teismo nušalintam Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui uždrausta bendrauti su grupe asmenų,
tačiau tai nereiškia, kad su jais draudžiama būti vienoje patalpoje. Vicemeras Sigutis Obelevičius
ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas sakė, jog K.Tubiui
neskambino, nes mano, kad patenka į asmenų, su kuriais merui draudžiama bendrauti, sąrašą.

Rajono tarybos dauguma liko mažuma
Ketvirtadienio, sausio 31-osios dienos Anykščių rajono tarybos posėdis - buvęs išskirtinis. Praėjus
trims dienom po Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio sulaikymo ir dviem dienom po jo nušalinimo
nuo pareigų, valdančioji rajoną dauguma subyrėjo į šipulius. Opozicija lengvai atmetė tris Tarybos
sprendimus, o jei būtų norėjusi, tikėtina, lengvai būtų sukėlusi ir visišką chaosą.

Priminsime, jog dėl įtarimų korupcija Specialiųjų tyrimų tarnyba
(STT) K.Tubį sulaikė pirmadienį
jo namuose.
Merui įteiktas panešimas apie
įtarimus dėl prekybos poveikiu.
Teisėsauga įtaria, kad savivaldybėje buvo susitarta priimti bei priimta
kyšių iš kai kurių verslo atstovų.
Verslininkams, kaip įtariama,
buvo pažadėta priimti naudingus
sprendimus, paveikiant Anykščių
rajono savivaldybės valstybės tarnautojus, kad šie sudarytų išskirtines sąlygas, naudingas jų verslui,
pavyzdžiui, dėl disponavimo žemės sklypu ar dėl paramos verslo
plėtrai.

12 psl.
asmenukė

Pagaliau
supratau...

Prisiekė naujas narys
Baigiantis
2015-2019
metų
Anykščių rajono tarybos kadencijai
prisiekė naujas rajono Tarybos narys,
socialdemokratas Juozas Juknius.
Jis Taryboje pakeitė gruodį deputato mandato netekusį Alvydą Gervinską. Laikinasis UAB ,,Anykščių
vandenys“ direktorius A.Gervinskas
Tarybos anrio mandato neteko po
to, kai Vyriausioji rinkimų komisija
gavo skundą ir nusprendė, kad ir laikinojo savivaldybės įstaigos vadovo
pareigos nėra suderinamos su Tarybos nario veikla.
A.Gervinskas buvo išrinktas pagal
LSDP sąrašą, tačiau priklausė rajoną
valdančiai daugumai, yra nušalinto
mero K.Tubio visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto labui!“ valdybos pirmininkas. O J.Juknius iškart
po priesaikos prisijungė prie opozicinės socialdemokratų frakcijos.

Vieną iš mero patarėjų - Donaldą Vaičiūną - iš pareigų nori atšaukti jį delegavusi Darbo partija, o kitas patarėjas ,,valstiečių“
deleguotas Dominykas Tutkus traukiasi savo noru, tačiau nei
vieno, nei kito nėra kam atleisti.
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Bingo!
Redakcijai vadovauju vos ne
tris dešimtmečius, bet niekaip
iki šiol nesupratau, kaip iki
rinkimų buvę dori, sąžiningi,
mieli žmonės, išrinkti į valdžią, pasikeičia kaip pasakoje
,,Drakonas žuvo, tegyvuoja
Drakonas“.
Pasirodo, esmė paprasta: nori
būti mylimas - mylėk politiką.
Paremk - ir būsi geras.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Kelininkai virkdo šaligatvių valytojas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Traukiasi. Seimo narė Aušra
Maldeikienė traukiasi iš kovos dėl
prezidento posto. Tai ji penktadienį
patvirtino portalui delfi.lt. „Sakiau,
kad turiu tikslą inspiruoti debatus,
– kalbėjo A. Maldeikienė. – Niekad nesakiau, kad eisiu iki galo.“
A. Maldeikienė teigė turėjusi tikslą
„inspiruoti debatus, kad jie atitiktų tiek Konstituciją, tiek pasaulyje
esamą situaciją, kad šaliai ateitų
vadovauti tie žmonės, kurie yra intelektualia pajėgūs“. „Savo darbą,
manau, esu baigusi ir kitą savaitę apie tai pranešiu“, – kalbėjo A.
Maldeikienė. Ji yra Mišrios Seimo
narių grupės narė. Prezidento rinkimai vyks šių metų gegužę.

Savaitės pradžioje sniego dangos storis Anykščių apylinkėse vidutiniškai buvo 26 centimetrai. Tiek sniego Anykščiuose, apskritai ir visoje Lietuvoje, seniai nėra buvę.
Gatvėse ir keliuose daužomi automobiliai, o UAB ,,Ukmergės
versmė“ iš Anykščių miesto išveža sniegą į nebeeksplotuojamą
AB,,Anykščių kvarcas“ karjerą.
Šeštadienį, sausio 26 -ąją, apie
14.30 val., Troškūnų seniūnijos Mileikiškių kaime, kelio AnykščiaiTroškūnai-Panevėžys 22,9 km.,
vyras (g. 1973 m.) vairuodamas
automobilį Audi, slidžiame kelyje
nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Tiesa, dėl
šios avarijos kaltos ne tik oro sąlygos, bet ir alkoholis - vairuotojui
nustytas 1,86 prom. girtumas.
Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Valdas Palionis ,,Anykštai“
sakė, jog tradiciškai, kai iškrenta
naujas sniegas, - padaugėja avarijų.
Tačiau policija statistikos neturi - didžioji dalis į autoavarijas
patekusių vairuotojų užsipildo deklaracijas, o apie įvykius policijai
nepraneša.

Sniego išvežimas iš Anykščių
miesto, pasak UAB ,,Ukmergės
versmė“ Anykščių padalinio vadovo Vytauto Morkūno, nėra didelė naujiena. Sniegas būdavo
išvežamas ir ankstesniais metais,
kai žiemos buvusios ir švelnesnės.
UAB,,Ukmergės versmė“ sniegą
išveža, kai gauna konkretų Anykščių savivaldybės nurodymą, o su
šia įmone savivaldybė atsiskaito
už faktiškai atliktus darbus.
Šią žiemą, kai sniego neįprastai
daug, paaštrėjo gatves valančių
kelininkų ir šaligatvius nukasinėjančių ,,Ukmergės versmė“ darbininkų kova.
Šaligatvių valytojai sniegą kasa
ant gatvių, o kelius valanti sunkiasvorė technika jį suverčia atgal ant
šaligatvių. ,,Ne tik mieste ši problema. Pavyzdžiui, skambino dar-

Graži žiema sniegą nuo šaligatvių valantiems darbininkams toli
gražu ne džiaugsmą kelia.
Autoriaus nuotr.

buotoja iš Svėdasų. Moteriškė verkė, kad tik nuvalė šaligatvį, o tuoj
gatve pralėkęs sniego valytuvas
ant šaligatvio privertė dar daugiau

sniego nei jo buvo“, - ,,Anykštai“
pasakojo UAB ,,Ukmergės versmė“ Anykščių padalinio vadovas
V.Morkūnas.

Sergejus Jovaiša dažniau už Antaną Baurą pirko
knygas bei gėles
Per 2018 metus Seimo nariai parlamentinei veiklai išleido beveik 1 mln. 317 tūkst. eurų. Vienas Seimo narys per metus parlamentinei veiklai galėjo išleisti 10 tūkst. 757 eurus. Anykštėnai
Seimo nariai parlamentinei veiklai skirtas lėšas leido skirtingai
– A.Baura panaudojo visus, o S.Jovaiša šiek tiek sutaupė.
,,Valstietis” Antanas Baura 2018
metais išleido 10 tūkst. 757 eurus,
o konservatorius Segejus Jovaiša –
9 tūkst. 729 Eur ir 60 centų pralamentinei veiklai skirtų lėšų.

Seimo etikos ir procedūrų komisijos atskaitoje nurodoma, kad
,,valstietis” A.Baura daugiausia
parlamentinei veiklai skirtų lėšų
panaudojo transporto priemonės

Atviras laiškas Anykščių
rajono merui Kęstučiui Tubiui
Šios savaitės įvykiai mane
stipriai sukrėtė. Viešoje erdvėje paskelbti faktai žemina ne tik Jūsų, bet ir visų
anykštėnų, kuriems Jūs atstovaujate, garbę ir orumą.
Tarp tų anykštėnų esu ir aš.
Mere, kviečiu Jus išsklaidyti visų mūsų abejones ir
nerimą bei gera valia pasitikrinti melo detektoriumi.
Manau, kad poligrafo išvados grąžintų rinkimę kovą į korektiškas vėžes. Nebeliktų terpės abejonėms apie provokacijas ir nesąžiningą rinkiminę konkurenciją.
Žinau, jog esate drąsus žmogus, o drąsiam ir teisiam - jokie poligrafai nebaisūs. Tikiuosi, kad mano pasiūlymas padės Jums apsispręsti, o melo detektoriaus pateikti duomenys
bus viešai paskelbti.
Pagarbiai Dalis Vaiginas,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Anykščių
rajono merus
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 131

spektras

eksploatavimui, techninei priežiūrai bei remontui – 3658 Eur. 2159
Eur Seimo nariui kainavo kanceliarinės prekės, 1677 Eur – suvenyrai.
99 Eur A.Baura iš parlamentinių
lėšų išleido knygoms pirkti.
Konservatorius S.Jovaiša taip
pat didžiąją dalį parlamentinių
lėšų išleido transporto priemonės
eksploatavimui, techninei priežiūrai bei remontui – 3923 Eur. 2400
Eur parlamentaras skyrė biuro bei

kompiuterinės technikos nuomai,
1238 Eur išleido knygoms.
Gėlėms abu Seimo nariai taip pat
skyrė skirtingas sumas. A.Baura jų
pirko už 261 Eur, o S.Jovaiša – už
458 Eur.
Seimo nariui per mėnesį su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skiriama vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio
suma.

-ANYKŠTA

VRK prašoma anuliuoti
numerių traukimo rezultatus
„Keliolika komitetų savivaldos rinkimuose numerį „3“ galėjo ištraukti neatsitiktinai – yra pagrįstų abejonių, kad rezultatai buvo klastojami”, - įtaria Lietuvos socialdemokratų partija, į tai atkreipusi Vyriausiosios rinkimų komisijos dėmesį. 3-uoju numeriu savivaldos rinkimuose
dalyvauja ir pirmadienį STT sulaikyto ir vėliau teismo sprendimu nuo
pareigų trims mėnesiams nušalinto Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio visuomeninis komitetas „Anykščių krašto labui“.
Anykščų rajono tarybos narys,
Lietuvos socialdemokratų partijos
Anykščių skyriaus pirmininkas
Dainius Žiogelis „Anykštai” sake,
kad numerių traukime pats nedalyvavęs, todėl šia tema mažai ką
galintis komentuoti. „Yra mūsų
partijų atstovai prie VRK. Partijų
numeriai buvo ištraukti Vilniuje
visai Lietuvai, o kaip numerius
traukė visuomeniniai komitetai –
nežinau. Komitetai irgi numerius
turėjo traukti burtų keliu, o kodėl
jų tiek daug ištraukė 3-ąjį numerį –
aš nežinau”, - sakė D.Žiogelis.
Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partija dėl tokios situacijos
kelia rimtas abejones.
„Partija turi duomenų, kad dalyje savivaldybių galėjo būti padaryti
pažeidimai ir VRK prašo priimtus
sprendimus anuliuoti, numerių traukimo procedūrą kartoti iš naujo.
Socialdemokratams kyla abejo-

nių dėl skaidraus rinkimų komitetų numerių traukimo Anykščių,
Birštono, Biržų, Druskininkų,
Kazlų Rūdos, Pagėgių, Lazdijų,
Skuodo, Širvintų, Ukmergės, Varėnos ir Vilkaviškio savivaldybėse.
Minėtose savivaldybėse rinkimų
komitetai ištraukė numerį „3“.
Kai kuriose iš šių savivaldybių
rinkimuose dalyvauja tik vienas
rinkimų komitetas, kurio atstovai
„ištraukė“ 3-ius numerius. Kai kurios iš šių savivaldybių yra valdomos merų, kurie šiuose rinkimuose
dalyvauja rinkimų komitetų sąrašuose (Anykščių – Kęstutis Tubis,
Druskininkų – Ričardas Malinauskas, Lazdijų – Artūras Margelis,
Pagėgiuose – Virginijus Komskis,
Širvintų – Živilė Pinskuvienė, Varėnos – Algis Kašėta) ir jų atstovai
taip pat netikėtai „ištraukė“ numerį
„3“, - rašoma kreipimesi į VRK.

-ANYKŠTA

Rinkimai. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį paskelbė
kandidatų savivaldybių tarybų rinkimuose sąrašus – dėl 1502 mandatų
susirungs 13 tūkst. 685 kandidatai.
Beveik 11 tūkst. kandidatų kelia partijos ir partijų koalicijos. Visuomeninių rinkimų komitetų keliamuose
sąrašuose įrašyta 2665 kandidatai.
Partijos kelia 364, koalicijos – 14, o
visuomeniniai komitetai – 87 sąrašus. Iš viso 60-yje savivaldybių dėl
mero posto kovos 411 kandidatų, iš
jų 12 išsikėlė patys, 330 iškelti partijų ir 72 – visuomeninių rinkimų
komitetų. Daugiausiai kandidatų į
merus tradiciškai – didmiesčiuose.
Vilniuje dėl mero posto varžysis 16
kandidatų, Panevėžyje ir Klaipėdoje
– po 11, Šiauliuose – 10 kandidatų.
Kauno mieste, kur pergalė prognozuojama dabartiniam vadovui Visvaldui Matijošaičiui, registruoti septyni kandidatai į merus. Mažiausia
konkurencinė kova – Rietavo ir Šalčininkų rajono savivaldybėse, čia dėl
mero posto varžysis po tris asmenis.
Judėjimas. Prezidento posto siekiantis filosofas Arvydas Juozaitis
su bendraminčiais kuria visuomeninę organizaciją – sambūrį „Lietuva yra čia“. Šeštadienį Vilniuje
planuojamas jo narių suvažiavimas,
čia bus pristatyta ir prezidentinė
A. Juozaičio programa, komanda.
„Sueiga bus gausi – suvažiuos visa
Lietuva, tikimės virš 300 delegatų
ir svečių. Jis galutinai išryškins tris
dalykus: bus paskelbta visa apimtimi programa, mes paskelbsime
komandą pavardėmis, kurioje – žinomi žmonės“, – teigė A. Juozaitis.
„Kad suprastumėt, jog užmojis yra
rimtas, pasakysiu – herbo autorius
Arvydas Každailis bus atsakingas
už kultūrą, ilgametis architektų
sąjungos pirmininkas Leonardas
Vaitys bus atsakingas už Lietuvos
urbanistiką ir plėtrą“, – pridūrė jis.
Tymai. Nuo metų pradžios Lietuvoje užregistruota 14 tymų atvejų,
serga aštuoni vaikai ir šeši suaugę
žmonės, penktadienį pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Vaikų
amžius svyruoja nuo 10 mėnesių iki
10 metų, o suaugusiųjų – nuo 39 iki
51 metų. Didžioji dalis susirgusiųjų tymais gydyti ligoninėje. Pernai
Lietuvoje užregistruota 30 tymų
atvejų – 4 vaikai ir 26 suaugusieji.
Nežinoma, ar dauguma šių asmenų
buvo paskiepyti. ULAC skelbia, kad
vienas asmuo, susirgęs tymais, gali
užkrėsti nuo 12 iki 18 asmenų. Lietuvoje nuo tymų skiepijami 15–16
mėnesių kūdikiai ir 6–7 metų vaikai.
Nuo 2002 iki 2017 metų nuo tymų
liko nepaskiepyta daugiau nei 21
tūkst. dvejų metų vaikų.

-BNS

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Kaip reagavote
į žinią, kad STT
sulaikė
Anykščių
rajono merą
Kęstutį Tubį?
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Rajono tarybos dauguma liko mažuma
po rinkimų apskritai jų neliks“, perspektyvas ironiškai paaiškino
D.Žiogelis.
Po balsavimo paaiškėjo, kad bent
kol kas Kurklių pagrindinė mokykla nebus pertvarkyta.
Naujam ligoninės direktoriui
prireikė antrojo pavaduotojo

,,Valstiečiai“ - Algirdas Ananka, Nijolė Barkauskienė ir Raimondas Balsys - ketvirtadienį pareiškė, kad pereina į rajono Tarybos
opoziciją
(Atkelta iš 1 psl.)
,,Valstiečiai“ oficialiai pasiraukė
į opoziciją

Regina KAZLAUSKIENĖ:
- Labai gerbiu Kęstutį Tubį,
netikiu tokiais paistalais, prisiminkit, kaip buvo sudirbtas
gerbiamas Obelevičius. Kažkas
žaidžia labai negražius žaidimus.
Laikykitės, gerbiamas Kęstuti,
stiprybės.

Anykščių rajono tarybos posėdyje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos atstovas Raimondas Balsys perskaitė pareiškimą, kuriame
nurodė, kad ,,valstiečiai“ traukiasi
iš rajoną valdančios koalicijos.
,,Mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai, pranešame,
kad pasitraukiame iš valdančiosios
koalicijos, kadangi negalime kartu
dirbti su žmonėmis, kurių veiklą
tiria Specialiųjų tyrimų tarnyba ir
kurie galimai įtariami nusikalstamų
veikų atlikimu. Užtikriname, kad
pritarsime Anykščių rajono savivaldybės veiklai ir jos gyventojams
būtinų sprendimų priėmimui nedalyvaudami valdančiosios koalicijos
veikloje“, - rašoma ,,valstiečių“ pareiškime, kurį pasirašė visi trys šios
partijos atstovai rajono Taryboje R.Balsys, Nijolė Barkauskienė bei
Algirdas Ananka.
Triskart dauguma virto mažuma

Deividas PAKŠYS:
- Siūlau visiems korumpuotiems, susitepusiems, vogusiems
iš Lietuvos mokėtojų pinigų, iš
valstybės biudžeto, nors centą
per visus nepriklausomybės metus pavogusiems nukirsti po dešinę ranką!!!Spėju, pusė Lietuvos
žmonių vaikščiotų tik su viena
ranka!

Aidas BAŠKYS:
- Reagavau teigiamai, teisėsauga dirba bei viešina galimai
neskaidrius korupcinius ryšius.
Mūsų teisė žinoti ir pareiga stiprinti konstitucinę tvarką. Be kita
ko, dar daug klausimų kelia Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT)
veikla.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

savaitės citatos

Trys rajono Tarybos sprendimo
projektai buvo atmesti didele balsų persvara. Rajono Taryba atmetė
sprendimą dėl bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos plano pakeitimo, pagal kurį Kurklių S.Kairio
pagrindinė mokykla būtų pradėta
reorganizuoti į A.Baranausko pagrindinės mokyklos pagrindinio
ugdymo skyrių. Taip pat nepritarė
Anykščių ligoninės struktūros pakeitimui bei nesuteikė įgaliojimų
savivaldybės atstovui dalyvauti
visuotiniame
viešosios įstaigos
,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų susirinkime.
Visais šiais klausimais ,,už“ balsavo tik po 7 Traybos narius.
Stabiliai valdančiąją daugumą
palaikė tik posėdžiui pirmininkavęs
vicemeras S.Obelevičius, ,,tvarkietis“ Raimundas Razmislavičius
bei K.Tubio visuomeninio komiteto atstovai - Alfrydas Savickas ir
Donatas Tuska. Konservatoriai bei
nepartiniai Arūnas Liogė ir Arvidas Pajuodis skirtingais klausimais
balsavo skirtingai. Beje, A.Pajuodis
taip pat yra K.Tubio visuomenio
komiteto narys ir kandidatas į rajono Tarybą nuo šio komiteto.
Į liberalų įtaką, regis, vėl grįžo
pagal šios partijos sąrašą išrinkta
A.Vienuolio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Mažvylienė.
Kurklių mokyklai nusišypsojo
sėkmė
Mero K.Tubio skandalas buvo
ypač naudingas Kurklių S.Kairio

pagrindinei mokyklai. Reorganizacijai pasmerkta mokykla dėl politinės krizės Anykščių valdžioje turi
šansų išsilaikyti.
,,Ne mes tokią padėtį suponavome, o Seimas, Seimo dauguma./.../
Aš visą gyvenimą kovojau už kaimo
mokyklas, manot, man šis sprendimas smagus", - Tarybai aiškino vicemeras S.Obelevičius.
Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališnaka tikino, kad Kurklių S.Kairio mokykloje
būtų 100 vaikų, jei visi seniūnijoje
gyvenantys mokyklinio amžiaus
vaikai lankytų savo krašto mokyklą. Vėliau kalbėjusi mokyklos
direktorė Jūratė Kašinskienė paaiškino, kad skaičius pateikęs Kurklių
seniūnas Algimantas Jurkus kaip
reikiant ,,pripynė“ - jis suskaičiavo
ir ikimokyklinukus, ir vienuoliktokus bei dvyliktokus, kurie juk ir
teoriškai negali lankyti pagrindinės
mokyklos.
Prie nykstančios Kurklių pagrindinės mokyklos išlaikymo iš savivaldybės biudžeto reikės pridėti
apie 30 tūkst. eurų. Ir anksčiau, ir
šiame Tarybos posėdyje kalbėta,
kad jeigu Kurklių mokykla nebus
reorganizuota, rajonas patirs dar
200 tūkst. eurų nuostolį: tokia suma
rajonui bus neskiriama, nes neva tokia būsianti pritaikyta bauda.
,,Mes dvidešimt rezidentų menų
inkubatoriuje išlaikome, o mokyklos negalime paremti“, - Kurklių
S.Kairio pagrindinę mokyklą ėmėsi
ginti nepartinis Arūnas Liogė. ,,Ką tu
čia nusišneki“, - koalicijos partneriui rėžė vicemeras S.Obelevičius.
,,Ta kėdė palikimą turi...“ - į tai
ironiškai mestelėjo liberalas Lukas Pakeltis. ,,Aš savo kėdėje sėdžiu“, - be šypsenos į repliką atsakė
S.Obelevičius.
Socialdemokratas Dainius Žiogelis priminė, kad Steponas Kairys
savo lėšomis Užunvėžyje pastatė
mokyklą, o rajono valdžia gaili
paramos mažai Kurklių mokyklai.
,,Išsibėgios vaikai, o dabar žmonės
rašo net per ,,Facebook“-ą - palikit
mokyklą - mes sugrįšime“, - kalbėjo D.Žiogelis.
Kurklių pagrindinės mokyklos
direktorei J.Kašinskienei pradėjus
kalbėti apie mokyklos išsaugojimo
galimybes bei apie jos asmeninius
santykius su seniūnu A.Jurkumi
ir seniūnijos kolektyvu, Švietimo
skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė liepė direktorei nemeluoti. J.Kašinskienė sakė,
kad nemeluoja, prisiekė net Dievu.
Tačiau N.Pranckevičienė neatlyžo, atvirkščiai - smogė direktorei
,,žemiau juosmens“: ,,Tėvai sako mūsų vaikai grįžtų, jei nebūtų šitos
direktorės“, - liejosi Švietimo skyriaus darbuotoja.
,,Dabar intrigų bus mažiau, o

Po sprendimo dėl Anykščių ligoninės struktūros pakeitimo pristatymo liberalas L.Pakeltis sakė:
,,Ligoninės direktorius pabuvo du
mėnesius ir pavargo. Man gėda balsuoti už tokį sprendimą.“
Keičiant ligoninės struktūrą,
būtų įsteigtas antrasis direktoriaus
pavaduotojo etatas. S.Obelevičius
Tarybai sakė, kad ,,ligoninės vadovas tvirtina, jog papildomų lėšų
nereikės“.
Tik 7 tarybos nariai pritarė, kad
būtų keičiama ligoninės struktūra,
10 susilaikė, 4 balsavo prieš.
Priminsime, jog naujasis Anykščių ligoninės direktorius Audrius
Vasiliauskas dirba tik antras mėnuo.
Po to, kai 2018 metų rugsėjo mėnesį baigėsi ilgamečio ligoninės vadovo Dalio Vaigino kadencija, gerus
tris mėnesius ligoninei vadovavo
direktoriaus pavaduotoja Virginija
Pažerienė. Žinia, pavaduotoja pavaduotojų neturėjo...
Nežino apie profsąjungą...
Panašu, kad jeigu rajono Taryba
būtų nusprendusi įpareigoti visuotiniame VšĮ,,Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ dalininkų susirinkime
savo atstovą balsuoti už pasiūlytus
darbotvarkės klausimus, tarp kurių ir įstaigos struktūros pertvarka,
darbo būtų netekęs šioje įstaigoje
vadybininku-palydovu dirbantis rajono Tarybos narys Saulius Rasalas.
Į posėdį atvykusio VšĮ ,,Aukštaijos
siaurasis geležinkelis“ direktoriaus
Mindaugo Jucevičiaus socialdemokratas D.Žiogelis paklausė, ar
apie būsimą pertvarką informuotos
įmonės profsąjungos. Direktorius
atsakė, jog jis nėra informuotas, kad
tokia organizacija VšĮ ,,Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“ yra.
Po posėdžio ,,Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje“ dirbantis trijų
kadencijų Seimo narys, ,,siauruko“
profsąjungų lyderis Gintaras Šileikis ,,Anykšta" sakėsi esąs apakęs, mat M.Jucevičius, pasak G.Šileikio,
prašęs profsąjungos pritarimo reorganizacijai.

Net Popiežiaus komandoje
intrigų būna
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono savivaldybės tarybos narys, socialdemokratas, apie intrigas, sprendžiant svarbias rajono
problemas:
„Dabar intrigų bus mažiau, o po
rinkimų apskritai jų neliks...“
Kol viščiukai kiaušinyje, višta
irgi juos „išlaiko“

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajono tarybos narys, apie Kurklių
S. Kairio pagrindinės mokyklos
išsaugojimą:
„Mes dvidešimt rezidentų menų
inkubatoriuje išlaikome, o mokyklos negalime paremti...“
Baikit! Kiek nori seniūnė, tiek
ir valgo
Algimantas VARANAVIČIUS,
kavarskietis, apie seniūnų kadencijas:
„O nauja seniūnė pas mus bus tik
kokius 4-5 metus. Po tiek laiko ji
jau bus savo kelnaites išaugusi...“
Lyginkit su 2015 metais
Šarūnė KALIBATAITĖ, Kavarsko seniūnijos seniūnė, apie
kelių priežiūrai išleistus pinigus:
„Šiai dienai jau panaudota 2
400 eurų, kai 2017 metais kelių
valymas kainavo 600, 2016 – 300
eurų.
Nuojauta neapgavo
Kęstutis TUBIS, nuo pareigų 3
mėnesiams nušalintas Anykščių
rajono meras, paklaustas, ar domėjosi rajono Taryboje priimtais
sprendimais:
„Nesidomėjau. Žinau, kad du
klausimai, kurie buvo labai svarbūs, nėra priimti“.
Pasisveikino ar atsisveikino?

Patarėjų nėra kam atleisti
Baigiantis posėdžiui, Darbo partijos atstovas rajono taryboje Vaidutis
Zlatkus pranešė, jog merui K.Tubiui
yra parašytas ,,darbiečių“ raštas,
kuriame jie prašo atšaukti šios partijos į mero patarėjus deleguotą Donaldą Vaičiūną. D.Vaičiūnas išstojo
iš Darbo partijos ir tapo K.Tubio
visuomeninio komiteto nariu.
Vicemeras S.Obelevičius į prašymą iš mero patarėjo pareigų atleisti
D.Vaičiūną atsakė, jog nežino, kaip
elgtis, mat patarėjai yra asmeninio
politinio pasitikėjiomo pareigūnai,
juos asmeniškai priima ir atleidžia
meras. S.Obelevičius pažadėjo, jog
išsiaiškins, kaip jam elgtis su svetimais patarėjais, juolab kad ,,valstiečių‘ deleguotas patarėjas Dominykas Tutkus praėjusią savaitę pats
parašė parteiškimą išeiti iš darbo,
tačiau šio pareiškimo nėra kam vizuoti.

-ANYKŠTA

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius, apie
tai, kokiu tikslu į jo kabinetą užėjo meras Kęstutis, prieš jį išsivedant STT pareigūnams:
„Pasisveikino – ir viskas“.
Džiaukitės, juk kuriama nauja
darbo vieta
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, liberalas,
apie Anykščių ligoninės direktoriaus prašymą įsteigti dar vieną
pavaduotojo etatą:
„Ligoninės direktorius pabuvo
du mėnesius ir pavargo. Man gėda
balsuoti už tokį sprendimą“.
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Visam laikui sugrįžo į gimtąjį
Svėdasų kraštą...
Vytautas BAGDONAS

darbo metodikos, mokslinių tyrimų
organizavimo klausimais, sudarė,
moksliškai suredagavo ir parengė
spaudai mokslo darbų, mokslinių
straipsnių ir pranešimų. Iš viso profesiniais kultūros, švietimo ir kitais
klausimais yra parašęs daugiau kaip
400 straipsnių, informacijų, knygų recenzijų, buvo kelių dešimčių
leidinių autorius. Ne kartą skaitė
pranešimus aktualiomis bibliografams ir bibliotekininkams temomis
Lietuvos ir užsienio šalių auditorijose, tarptautinėse konferencijose
ir simpoziumuose, tokių pranešimų
velionio biografijoje buvo priskaičiuojama gerokai per šimtą. 1989
metų vasarą respublikos bibliotekininkų suvažiavimas, įvertinęs
profesinę kvalifikaciją ir organizacinius gebėjimus, Vytautą Rimšą
išrinko Lietuvos bibliotekininkų
draugijos pirmininku, jis atkūrė
1931 metais įkurtą ir sovietmečiu
uždraustą draugiją, paklojo struktūros pamatus, daugelyje miestų ir
rajonų inicijavo šios visuomeninės
organizacijos skyrius, šio veiklaus
svėdasiškio dėka buvo atvertos
durys Lietuvos bibliotekininkų
bendradarbiavimui su kolegomis iš
viso pasaulio. 1992 metais Vytautas
įkūrė Lietuvos skaitymo asociaciją
ir buvo išrinktas jos prezidentu.
Profesinė ir visuomeninė Vytauto
Rimšos veikla ne kartą buvo aukštai
įvertinta. 1994-2000 metais jis tapo
UNESCO Švietimo instituto (Paryžius) Raštingumo plėtros tinklo industrinėse valstybėse nariu ir buvo
įrašytas į pasaulinį informacinį
rejestrą. 1969 metais apdovanotas
Kultūros ministerijos ženklu „Už
puikų darbą“, 1972 metais už darbą skleidžiant visuomenėje knygą
įteiktas UNESCO tarptautinių kny-

gos metų organizacinės komisijos
atminimo ženklas. Už nuopelnus
Lietuvos Respublikos bibliotekininkystei 2002 metais V. Rimšai
suteiktas Lietuvos bibliotekininkų
draugijos garbės nario vardas. Per
keturias dešimtis darbo metų jam
buvo įteikta gausybė padėkos raštų,
diplomų, atminimo ženklų.
Verta paminėti ir jo nuopelnus
gimtajam Svėdasų kraštui: 2007 metais jis kartu su keletu bendraminčių
subūrė kraštiečius ir įkūrė Svėdasiškių draugiją „Alaušas“. Nuo 2016
metų vasaros pradėjus kas mėnesį
leisti laikraštį „Svėdasų varpas“,
tapo redkolegijos pirmininku ir vienu aktyviausių laikraščio rašinių ir
nuotraukų autorių. Vytautas parengė ir 2012 metais išleido solidžios
apimties ( net 440 puslapių) knygą
„Svėdasai. Praeitis ir dabartis“, buvo
jos sudarytojas, mokslinis redaktorius ir bendraautoris.
Knygos pratarmėje jis rašė: „Skiriu visiems visiems mieliems Svėdasų krašto žmonėms – ir tiems, su
kuriais vaikystės ar paauglystės me-

tais teko žaisti, bėgioti, kaimynystėje gyventi ar mokytis, ir tiems, su
kuriais ne kartą teko susitikti, bendrauti ir spręsti kasdienius gyvenimo ar darbo klausimus, ir tiems,
kurių dar neteko pažinti, bet žinau,
kad jie taip pat yra šio nuostabaus,
nepakartojamo ir itin man brangaus
Vaižganto krašto dori žmonės...“
2017 metų liepos 30-ąją, minint
Muziejaus 30-metį, Kunigiškiuose
garbingo 80-mečio proga buvo pasveikinti ir pagerbti trys kraštiečiai
jubiliatai: aktorius Ferdinandas Jakšys, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininkas Algimantas Indriūnas ir Vytautas Rimša.
Prieš tai jubiliatų trijulė buvo pagerbta ir Svėdasuose.
Dar daug kūrybinių sumanymų,
ateities planų puoselėjo Vytautas.
Ketino parengti ir išleisti knygos
„Svėdasai“ antrąją dalį, Puoselėjo
viltį parašyti prisiminimų knygą,
užtai ir kaupė asmeninį foto archyvą. Ir dar daug apie ką mąstė,
svajojo. Tiktai ji, nelemtoji mirtis,
nutraukė visas svajones...

kavimą. Ir ši dėmė užtėkšta ne
mechanizmas. Politikai nepasitiki
ant kokio verslininko ar meniSTT, rinkėjai nepasitiki STT ir
ninko džemperio, o ant buvusio
politikais.
statutinio pareigūno munduro.
Sakot, rinkėjai pasitiki STT?
Sąžiningumas, tvarka, vagių
Tačiau kaip tada paaiškinti, jog
gaudymas buvo itin mėgstamas ir
2015-aisiais po sulaikymo ir
pagrindinis K.Tubio ,,arkliukas“.
kelis mėnesius trukusio ikirinkiDabar šis ,,arkliukas“ purvinas...
minio skandalo Dalia Štraupaitė
Visi Lietuvos politikų sulaikybuvo išrinkta Visagino mere?
mai su įkalčiais iki šiol baigėsi ...
Teisiniai nušalinto Anykščių
šnipštu. Praktiškai visi sulaimero procesai iki rinkimų nesikytieji išsilaižė žaizdas ir grįžo
baigs, K.Tubis dalyvaus tiesiogiten, kur buvo. Gal tik Eligijaus
niuose rajono mero rinkimuose
Masiulio atvejis - maloni išimtis.
būdamas įtariamas apysunkio
Jis vis dar nenuteistas, bet seniai
nusikaltimo padarymu. Laijau nebe politikas. Šiaip sau
mėti jam šiuos rinkimus dabar
niekas dabar E.Masiulis.
jau tikrai sunku. Manau, net ir
Dažnai žmonės tampa Šiaip
nebeįmanoma. Bet ką aš žinau...
Sau Niekuo... Prasigeria, ,,prasiD.Štraupaitė juk rinkimus Visaginarkašina“... Natūralu, kad virš
ne laimėjo...
politikų kabo tas pats, tik didesPrieš tai rašiau, kad bijojau,
nis bendaržmogiškasis Damoklo
jog K.Tubis bus išrinktas antrai
kardas.
kadencijai.
...„Sąžiningumas, tvarka, va- Tad dabar lyg
Esi
moralinis
gių gaudymas buvo itin mėgsta- ir turėčiau
degradas
mas ir pagrindinis K.Tubio ,,ar- džiaugtis. Bet
- jukš iš
mano nuokliukas“. Dabar šis ,,arkliukas“ taikos - kaip
viešojo
purvinas“...
gyvenimo.
Knysliuko, į
Tačiau
parduotuvę
kriminagrąžinusio
lizuotose istorijose neturėtų būti
balionėlius? Kai pardavėja
jokių alternatyvų. Kaltas - sėdi,
jo paklausė, kodėl grąžinąs
nekaltas - taip pat sėdi, bet
balionėlius, Knysliukas atsakė:
minkštai, šiltai, jaukiai.
,,nedžiugina". Tad va ir maDabartinė mūsų teisinė
nęs šis skandalas nedžiugina.
sistema ar politikams taikoma
Vienas dalykas laimėti rinkimus
metodika, regis, yra vientisas
rinkėjams įrodžius, kad tu ar
griovimo, pasitikėjimo naikinimo
tavo mėgstamas kandidatas yra

gėris, kitas dalykas - pergalė kito
suniokojimo kaina.
Sakysit, pats K.Tubis kaltas,
pats ėmė pinigus. Sutinku. Bet
jeigu ėmė... O jei neėmė? Teisingumą neva vykdo teismai, bet
žmonės žmones nuteisia gerokai
anksčiau ir gerokai griežčiau
nei teismas, paskelbęs sprendimą.
K.Tubio istorijoje matau
kelis esminius niuansus - jei jis
pralaimės rinkimus, o paskui
bus išteisintas, nusišauti turės
sankcijas jam sulaikyti davęs pareigūnas. Dar blogiau,
jei dabartinis meras laimės
rinkimus ir po to bus nuteistas.
Tokiu atveju, kolegos rinkėjai,
išsišaudyti turėsite jūs, visi iki
vieno. Kas už įtariamuoju tapusį
merą balsuos? Tie, kurie netiki,
jog jis kaltas, taigi nepasitiki
šalies teisine sistema, arba tie,
kuriems viskas ,,dzin“. Sutikit,
kad nepasitikėjimas sistema
arba abejingumas nėra patys
geriausi argumentai valdžios
rinkimuose.
STT ir K.Tubio istorijos moralas labai tinka ir jam pačiam
- meras nepamatuotai drąsiai
kitiems kabino vagių ir aferistų etiketes, o čiukčių liaudies
išmintis sako - neklijuok etiketės
kitam, nes tuščias butelis grįš
bumerangu.
K.Tubio skandalas akivaizdžiai
yra nenaudingas vicemerui, kan-

didatui į merus, konservatoriui
Sigučiui Obelevičiui, nors įtariu jis galvoja, kad naudingas. ,,Švarus“ K.Tubis turėjo geriausius
šansus laimėti tiesioginius mero
rinkimus. Tokiu atveju, pirmasis
kvietimo į koaliciją iš K.Tubio
būtų sulaukęs S.Obelevičius.
Po skandalo dabartiniam
merui laimėti rinkimus lieka
mažai šansų, tokio pat dydžio
ir S.Obelevičiaus galimybės
išsaugoti vicemero portfelį. Ar
dėl to, kad K.Tubis nušalintas,
S.Obelevičius prie mero posto
nors kiek pats priartėjo - labai
abejočiau... Bent jau argumento, išskyrus - ,,vienu žaidėju
mažiau“, nesugalvoju.
Pagal apklausų atlikėjų formuluotę - ,,jei rinkimai vyktų kitą
sekmadienį“ - drąsiai sakyčiau,
kad liberalai, socdemai ir ,,valstiečiai“ be vargo suformuotų
Tarybos daugumą, o meru būtų
išrinktas kažkurios iš šių partijų
vedlys. Kuris nežinau - iki artimausio sekmadienio dar beveik
para.
O iki rinkimų dar ne vienas
sekmadienis. Per mėnesį galime
ne tik naujo STT desanto, bet ir
rusų desanto ar žaliųjų žmogeliukų sulaukti.
P.s. Kalbos apie nusišovimą
yra tik pavargusio autoriaus
nesveikos fantazijos, darbo vėlų
vakarą pasekmė...

Koks trapus ir nenuspėjamas kartais būna likimo siūlas, kaip
netikėtai gali užgęsti žmogaus gyvybė... Sausio 27-osios vakarą
mokslininkas, bibliotekininkas, bibliografas, pedagogas, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, laikraščio „Svėdasų
varpas“ redkolegijos pirmininkas Vytautas Romualdas Rimša
tradiciškai elektroniniu paštu daugeliui pažįstamų, draugų, kolegų išsiuntinėjo ką tik naujai išleisto laikraščio 2 (32) numerį. O
jau kitos dienos rytmetį visus jį pažinusius apskriejo skaudi žinia
apie netikėtą Vytauto mirtį.
Niekad nepailstantis, kunkuliuojantis energija, kupinas kūrybinių sumanymų, apie ramų poilsį negalvojantis svėdasiškis pralaimėjo kovą su sunkia liga, medikai jau niekuo negalėjo bepadėti...
Sausio 30-ąją Vytautas Romualdas Rimša iš Vilniaus amžinojo
poilsio sugrįžo į gimtąjį Svėdasų
kraštą ir atgulė miestelio kapinėse,
šalia savo tėvų. Į paskutinę kelionę velionį palydėjo ne tiktai artimieji, giminės, bet ir gausus būrys
buvusių bendradarbių, bibliotekų
darbuotojų, mokslininkų, kraštotyrininkų, literatų, suplūdo į kapines
ir svėdasiškiai, kuriems Vytautas
buvo gerai pažįstamas, toks artimas, mielas ir brangus...
Vytautas Romualdas Rimša
(įprastai vadinamas Vytautu) gimė
1937 m. balandžio 26 d. Svėdasų valsčiaus Sausalaukės kaime.
Užbaigęs Svėdasų vidurinę mokyklą ( dabar Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija), mokėsi
Vilniaus bibliotekininkystės technikume, tapo bibliotekininku. Vėliau studijavo Vilniaus universiteto
Istorijos-filologijos fakultete, čia
įgijo mokslinio bibliotekininkobibliografo specialybę. Darbavosi
įvairiose bibliotekose, ilgiausiai –
Lietuvos Nacionalinės M.Mažvydo
bibliotekos Mokslo tyrimų skyriaus
vedėju. Kaip reiklus, sumanus, par-

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Manot, šiandien Kęstutį Tubį
pulsiu? Nesulauksit! Kritikuosiu
tada, kai jis vėl tvirtai atsistos
ant kojų, kai vėl valdys rajoną,
kai vėl priiminės sprendimus.
Jeigu kada nors jis dar rajoną
valdys...
Esu įsitikinęs, kad K.Tubio
perrinkimas meru antrai kadencijai būtų visų Anykščių nelaimė.
Sakot, žurnalistas neturėtų būti
angažuotas? Sorry, aš taip pat
žmogus. Man kartais taip pat
būna šalta, sūru ir pikta... Kartais aš net tą debilišką ,,sorry“
parašau, nors man pačiam šis
žodis skamba kaip keiksmažodis...
K.Tubį sulaikė. Mandra
formuluotė - ,,prekyba poveikiu“
- verčiama į žmonių kalbą reiškia
elementarų, vulgarų kyšinin-

eigingas specialistas Kultūros ministerijos buvo paskirtas vadovauti
Vilniaus A.Mickevičiaus viešajai
bibliotekai, tačiau, atsisakęs tapti kompartijos nariu, direktoriaus
kėdę prarado. Sėkmingai studijuodamas neakivaizdžiai aspirantūroje,
parengė disertaciją. Tačiau savojo
mokslinio darbo negynė, nes atsirado absurdiškų „kaltinimų“ dėl
pokario klasių kovos metais jų šeimą ištikusios tragedijos, bandymų
„pripaišyti“ ryšius su partizanais
bei kitokių politinių motyvų.
Tačiau ir netapęs mokslų daktaru nuo mokslinės veiklos nenutolo: tyrinėjo bibliotekininkystės,
lektologijos, skaitymo sociologijos
istorijos, profesinės kalbos terminijos raidos ir norminimo, kalbos
kultūros, bibliotekininkystės tyrimo darbų koordinavimo, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ir jų
pasiruošimo mokslinei veiklai bei
kitas profesines problemas, parengė
šalies bibliotekininkystės problemų
tyrimų ir eksperimentų metodiką,
dalyvavo keliose tarptautinėse bibliotekininkystės tyrimų programose,
paruošė gausybę leidinių bibliotekų

Prisiminus vaikystę... Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje
įrengtoje senovinėje klasėje į mokyklinį suolą atsisėdo Vytautas
Rimša. Šalia jo – kraštietis mokslininkas, doc., dr. Juozas Lapienis ( 2017 m. vasara).
Simonos BAGDONAITĖS nuotr.
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Kavarskiečiai vieni kitiems laidė replikas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusią savaitę savo ataskaitas seniūnijų gyventojams ir rajono valdžiai pristatė Svėdasų, Kavarsko ir Troškūnų seniūnai.
Audringas renginys buvęs Kavarske, kur po seniūnės Šarūnės
Kalibataitės ataskaitos vieni kavarskiečiai uždavinėjo klausimus
svečiams, o kiti saviškiams bei rajono valdžiai laidė replikas.

Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis (kairėje) Kavarsko seniūniją vadino
Anykščių aruodu.
Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, administracijos direktorius Audronius
Gališanka ir pastarojo pavaduotojas savo pasisakymus pradėjo nuo
mero Kęstučio Tubio sulaikymo
istorijos. S.Obelevičius tikino,
kad žino tik tiek, kiek spauda rašo.
A.Gališanka aiškino, jog ,,lankėsi
STT pareigūnai, bet administracija
dirba savo darbus“. O R.Blazarėnas
tikino, jog ir į renginį Kavarske
pavėlavo dėl to, kad jam tądien
teko aiškintis STT pareigūnams.
,,Mane taip užpuolė, kad ir aš šiandien turėjau bendrauti su tam tikromis struktūromis“, - Kavarske sakė
R.Blazarėnas.
Vėliau ,,Anykštos“ kalbinamas,
jis sakė nieko nekomentuosiąs,
teigė, kad STT tikrinanti ne jo kuruojamą viešųjų pirkimų sritį. ,,Jie
į savivaldybę dabar eina kaip į darbą“, - paklaustas, kuriuo laiku jis
aiškinosi STT pareigūnams, atsakė
R.Blazarėnas.
Tik kiek daugiau nei pusmetį
Kavarsko seniūnijai vadovaujanti
Š.Kalibataitė apžvelgė per 2018
metus nuveiktus darbus, demografinę padėtį, papasakojo apie šventes ir renginius seniūnijoje, taip
pat pristatė ir kitų metų seniūnijos
veiklos planą.
S.Obelevičius, kavarskeičiams

pasakodamas apie rajono valdžios
darbą, rodė tas pačias skaidres, kurias iki nušalinimo kitose seniūnijose demonstravo meras K.Tubis.
Vicemeras aiškino, kad kiekvienais metais savarankiškoms savivaldybių funkcijoms atlikti skiriamos vis mažesnės lėšos, tačiau
rajonas sugeba mažinti skolas, o
valdžia atlieka gyventojamas svarbius darbus. Jis Kavarske grįžo
prie Kurklių pagrindinės mokyklos
klausimo, aiškindamas, jog, jei ši
mokykla nebus reorganizuota, rajonas praras 300 tūkst. eurų.
Ankstesniuose
renginiuose,
kai į seniūnų ataskaitas važinėjo
ir meras K.Tubis, buvo beriama
daug kritikos šalies valdžiai. O
į Kavarską atvykęs Seimo narys
,,valstietis“ Antanas Baura šį kartą
net neturėjo progų pasiginčyti su
vietos valdžia, nes kritikos šalies
valdžiai nebuvo. Tiesa, A.Baura
kalbėjo pačioje renginio pabaigoje, pasidžiaugė, jog auga pensijos,
socialinės išmokos ir kita. Už šį
pasidžiaugimą savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka
Seimo narį subarė: ,,Nereikia čia
politikuoti“, - Seimo narį pamokė
valdininkas, tiesa, ne viešai.
S.Obelevičius, žadėdamas tęsti pradėtą bešeimininkių pastatų
griovimą, pažėrė aforizmą: ,,Ko

Kavarsko seniūnės Šarūnės Kalibataitės atsakaitos klausėsi ir Kavarsko kelbonas dr.Nerijus Vyšniauskas.
nespėjo Landsbergis nugriauti,
mes pabaigsime“.
Savivaldybės
administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis sakė, jog ,,Kavarskas - tai Anykščių aruodas“.
Pasak V.Velikonio, Anykščių rajono ūkininkai kasmet gauna apie
18-19 mln. eurų teisioginių ES
išmokų, o pernai dar gavo ir apie
milijoną eurų kompensacijų už negautas pajamas.
Vienas vyriškis, jau kalbant rajono valdžiai, garsiai replikavo (nors
gal tiksliau būtų sakyti - rėkavo).
Prie jo prisėdo ūkininkas Romualdas Kubaitis ir globėjiškai patarė
nusiraminti.
Klausimus valdžiai ėmus užda-

vinėti kavarskiečiui Algimantui
Varanavičiui, kelios moteriškės
iš salės ėmė kalbėtoją užgaulioti.
Tos pačios moteriškės šūkavo ir
kalbant į Kavarską gyventi grįžusiam Valentinui Vaitoniui, kuris
ilgus metus dirbo Utenos miesto
seniūnu.
A.Varanavičius kėlė klausimus
ir dėl gatvių asfaltavimo, ir dėl
šaligatvių priežiūros, ir dėl, jo įsitikinimu, brutaliai rekonstruojamo miesto centre esančio pastato:
,,Ačiū naujai seniūnei. Jau buvęs
seniūnas Algirdas per daug užsisėdėjo. 10 metų reikia nsutatyti terminą. O nauja seniūnė pas mus bus
tik kokius 4-5 metus. Po tiek laiko
ji jau bus savo kelnaites išaugusi“,

Šiųmetė veiklos ataskaita Kavarsko seniūnei Šarūnei Kalibataitei (kairėje) - pirmoji jos karjeroje.

- naująja seniūne pasidžiaugė ir buvusiam seniūnui A.Gansiniauskui
,,užmetė“ A.Varanavičius.
Apie gatvių priežiūrą kalbant
V.Vaitoniui, nuolatinės replikuotojos šūkavo, kad ir pats buvęs Utenos seniūnas nesąs šventas, neva
jis sniegą iš savo teritorijos nešąs
į valdišką teritoriją ir piląs jį ant
kelio...
Kalbėdama apie kelių valymą,
seniūnė Š.Kalibataitė sakė, kad
,,šiai dienai jau panaudota 2400
eurų“, kai 2017 metais kelių valymas kainavo 600, 2016- 300 eurų.
Seniūnės ir rajono vadovų teigimu,
kuo daugiau lėšų išnaudosi kelių
priežiūrai žiemą, tuo jų mažiau
liks vasaros darbams - kelių žvyravimui ir greideriavimui.
Baigiantis renginiui, prabilo
Kavarsko senjorų klubo pirmininkė Aldona Svirskienė, linkėdama
kavarskeičiams kantrybės: ,,Kai
dar dirbau vykdomojo komiteto pirmininke, Sportininkų gatvė
buvo įtraukta į asfaltuotinų gatvių
sąrašą. Kantriai laukėm. Dar palauksim. Sėkmės jums sunkiuose
darbuose“.

užjaučia

Netektie šventa, širdin
įliek ramybės dangišką
dalelę, skausmus ramink,
palengvink mums vargingą, skaudų žemės kelia....
Dėl mylimo tėvelio, senelio Jono Savicko mirties, nuoširdžiai užjaučiu
dukrą Vidutę ir anūkus.

Kavarskiečiai aktyviai klausinėjo rajono valdžios ir tarpusavyje
keitėsi replikomis.

Kavarsko senjorų klubo pirmininkė Aldona Svirskienė kraštiečiams aiškino, kad reikia turėti kantrybės.

Pusseserė Genovaitė
Savickaitė
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Nevyriausybinės organizacijos – ne paramos gavėjai,
o potencialūs valdžios partneriai

Socialdemokratų partijos kandidatų sąraše į rajono Tarybą
šeštuoju numeriu įrašytas Anykščių rajono vietos veiklos grupės
Vietos plėtros strategijos administravimo vadovas Jurijus Nikitinas sako, kad sprendimas kandidatuoti į rajono Tarybą nebuvo spontaniškas: „Noriu savo žinias ir patirtį, įgytą per ilgametį
darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimu, taip pat
tiesiogiai dalyvaujant kaimo plėtros procesuose pritaikyti ir savivaldoje“.

J. Nikitinui būsimi savivaldos
rinkimai – ne naujiena. Jis, kaip
nepartinis kandidatas, dalyvavo ir
praėjusiuose rinkimuose. „Po anų
rinkimų įstojau į Socialdemokratų
partiją.
Yra dvi priežastys, kodėl rinkausi šią partiją – visų pirma, pasitikiu
ir tikiu mūsų skyriaus pirmininku,
kandidatu į merus Dainiumi Žiogeliu. Tai – konkretus, reiklus sau
ir kitiems žmogus. Dainius visada
įsigilina į sprendžiamas problemas, nieko nedaro paviršutiniškai.
Manau, jog šios savybės stokoja

dažnas politikas. Kita priežastis,
dėl ko aš esu šioje partijoje, yra
ta, kad man svarbios visos socialdemokratų deklaruojamos vertybės – lygios galimybės, socialinis
teisingumas, solidarumas, taip pat
tai, jog ši partija atstovauja mažai ir vidutiniškai uždirbantiems
žmonėms“, – „Anykštai“ sakė
kandidatas į rajono Tarybą.
Su bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis J.
Nikitinas dirba nuo 2003-ųjų. „Esu
Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo valdybos narys, tai man leidžia
iš arti matyti procesus, vykstančius
šiame sektoriuje ir nacionaliniu
lygmeniu. Vietos valdžia visada
privalo skirti dėmesio bendruomenėms ir kitoms NVO (nevyriausybinėms organizacijoms), klausimas
tik, ar to pakanka? Anykščiuose
trūksta didesnių projektų, į kuriuos
būtų įtrauktas šis sektorius. Aišku,
yra kaimo bendruomenės, kurios
turi daugiau galimybių, kaip, pvz.,

LEADER programa. Bendruomenės, kaip organizacijos, gyvuoja
ciklais, tai lemia ir lyderių kaita,
ir demografiniai, ir kiti veiksniai.
Joms reikia nuolatinio palaikymo:
taip, pastatas, stogas yra gerai,

tačiau svarbu ir nuolatinis konsultavimas, palaikymas, didelių
nacionalinių, tarptautinių projektų inicijavimas ir vykdymas. Ne
vienerius metus Anykščių miesto
bendruomenė ir vietos jaunimas
kalba, kad reikia įkurti atvirą jaunimo centrą, rajono bendruomenėse tikrai yra neišnaudotų galimybių
plėsti atvirų jaunimo erdvių skaičių. Mano nuomone, NVO nėra
tiesiog paramos gavėjai, tai yra
potencialiai stiprūs partneriai, su
kuriais kartu galima atlikti didelius
darbus“, – apie savo veiklos sritis
ir didesnį NVO įveiklinimą kalbėjo J. Nikitinas.

Išklausau,
išgirstu ir
darome kartu

Reikia pripažinti, kad Anykščių
rajono bendruomenės turi gana
gerą infrastruktūrą – sutvarkytus
ir įvairioms veikloms pritaikytus
bendruomenių namus, organizuojamos stovyklos, koncertai,
mokymai, tačiau ką daryti, kad
tie sutvarkyti pastatai neliktų
tušti, katastrofiškai kaimų vietovėse mažėjant žmonių? „Nykimo
procesas apima ne tik Anykščius
– provincijoje žmonių mažėja visoje šalyje ir Europoje, visuomenė senėja. Aišku, yra išimčių, kai
jaunos šeimos vis dėlto atvyksta
gyventi į kaimą, tokių pažįstu tikrai nemažai.
Aš ir pats su šeima jau 9 metus gyvenu Skiemonių seniūnijos
Pūstalaukių kaime, kur nėra nei
parduotuvės, nei asfalto, nei gatvė apšviesta... Kaip į provinciją
pritraukti jaunus žmones? Svarbu
turėti tinkamai išvystytą švietimo
infrastruktūrą, sudaryti palankias
sąlygas dirbti, saugiai ir patogiai
pasiekti darbo vietą. Mūsų visuomenė sensta, o tai reiškia, kad paslaugų vyresniems žmonėms reikės
vis daugiau ir daugiau. Juk tai yra
potencialios darbo vietos provincijoje, taip pat niša nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą
ir kitas veiklas“, – apie Anykščių
rajono perspektyvas kalbėjo J. Nikitinas.

Labai svarbu su žmonėmis atvirai kalbėtis
Anykštėnas Juozas Juknius Anykščių rajono tarybos nariu Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše buvo išrinktas 2011 - 2015
metų kadencijai, o susiklosčius aplinkybėms, jos nariu vėl tapo ir
šią besibaigiančią kadenciją.
Rajono gyventojai puikiai prisimena, kad 2011 – 2015 metų
laikotarpis buvo ypač produktyvus – anykštėnų išrinktieji tuomet
priėmė eilę sprendimų Anykščius
vystant kaip kultūrinio turizmo
kraštą, įgyvendinta daugybė svarbių projektų – nutiestas kairysis
Šventosios upės krantas, Anykščių šv.Mato bažnyčios bokšte
atidaryta apžvalgos aikštelė, ska-

tinant vietos verslą, mieste atidaryta daugybė naujų kavinių.
J.Juknius pastebėjo, kad ankstesnės valdžios suplanuoti projektai per pastaruosius ketverius
metus buvo sustoję, Anykščių rajonas sulaukė mažiau investicijų.
„Bendraudamas su žmonėmis,
dažnai išgirstu jų užduodamą
klausimą – kodėl rajono valdžia
dirba sau ir nemato vietos gyven-

tojų, su jais mažai kalbasi?
Mano, kaip Anykščių rajono
tarybos nario, tikslas – išklausyti žmonių lūkesčius, juos išgirsti
ir žmonių norus paversti realiais
darbais, nors jie būtų ir visai nedideli“, - sakė J.Juknius, pastebėjęs, kad dėmesys žmogui – ypač
svarbi Lietuvos socialdemokratų
partijos vertybė.
J.Juknius džiaugiasi, kad Lietuvos socialdemokratų partijos
Anykščių skyriaus kandidatų būryje – labai ryškios ir skirtingos
asmenybės.
„Jaunimas - su savo idėjomis,
mes, vyresnės kartos politikai, su

savo patirtimi. Visa tai sujungus,
konkretūs darbai ir sprendimai
bus ypač efektyvūs“, - socialdemokratų komandos privalumus
įžvelgė J.Juknius.
Anykščiai – žemdirbiškas kraštas, o J.Juknius – patyręs šios srities specialistas, daugybę metų
dirbęs gyvulininkystės srityje.
J.Juknius atkreipė dėmesį, kad
Anykščių rajonui ypač aktuali
melioracijos problema, todėl labai
svarbu, kad Anykščių rajono taryboje dirbtų žmonės, išmanantys
apie žemės ūkį, galintys šiomis
temomis diskutuoti ir su atsakingomis valstybės institucijomis.

Labai svarbu į Anykščius sugrąžinti jaunimą
Į Anykščių rajono tarybą Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja – inspektorė
Audronė Zdanevičienė kandidatuoja Lietuvos socialdemokratų
partijos sąraše. Iki šiol politikoje nedalyvavusi A.Zdanevičienė
teigia, kad pasirinkti, kurios partijos gretose ji norėtų atstovauti
Anykščių rajono gyventojams, pasirinkti nebuvo sudėtinga.
„Man priimtina Lietuvos socialdemokratų partijos programa.
Matau, kad socialdemokratams
svarbiausia vertybė yra žmonės, jų galimybė oriai gyventi
bei dirbti savame krašte“, - sakė
A.Zdanevičienė.
A.Zdanevičienė sakė, kad prisijungti prie socialdemokratų ją pa-

stūmėjo ir kiekvieną dieną darbe
matomas jos viršininkas Dainius
Žiogelis, kuris yra Lietuvos socialdmeokratų partijos Anykščių skyriaus pirmininkas.
„D.Žiogelis yra puikus vadovas
ir žmogus, turintis daug savybių,
kurios praverstų jam stojus prie
Anykščių rajono savivaldybės

vairo. Tai – žmogus, kuriam labai
svarbios socialdemokratinės vertybės, jis tiesiog tuo ir gyvena“,
- gerų žodžių kolegai negailėjo
A.Zdanevičienė.
Anykščiuose gimusi ir augusi,
kartu su vyru Rimvydu, kuris yra
verslininkas bei medžiotojų klubo
„Elma“ vadovas, dukrą Kristiną ir
Tomą užauginusi A.Zdanevičienė
pasakojo, kad jos vaikai gyvena ir
dirba kituose Lietuvos miestuose.
Jie mielai, kaip ir daugelis kitų jaunų anykštėnų, sugrįžtų savo ateitį
kurti Anykščiuose. A.Zdanevičienė
teigia, kad tai – realu.
„Labai svarbu skatinti Anykš-

čiuose naujų darbo vietų kūrimąsi.
Įvairių mokesčių peržiūrėjimas,
investicijų ir projektų valdymo srities stiprinimas duotų apčiuopiamų
rezultatų“, - įsitikinusi A. Zdanevičienė.
Kasdieniniame savo darbe veterinarijos gydytojos išsilavinimą
turinti A. Zdanevičienė ypač daug
bendrauja su rajono seniūnijų gyventojais, todėl puikiai pažįsta
kaimo žmonių problemas bei lūkesčius ir yra įsitikinusi, kad jų
atstovas Anykščių rajono taryboje
neabejotinai pasitarnautų priimant
vienokius ar kitokius su kaimu susijusius sprendimus.

Skatinsime jaunųjų anykštėnų verslumą, remsime gyventojų
įdarbinimą.

Efektyviai prižiūrėsime savivaldybei priklausančias gatves ir
šaligatvius, kelius ir pakeles.

Išplėsime automobilių parkavimo vietų skaičių gyvenamuosiuose rajonuose, tai skatinsime ir remdami privačias iniciatyvas.

Kartu su Jumis pasieksime, kad Anykščiuose būtų gera
gyventi, o ne tik sugrįžti!
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 116

2019 m. vasario 2 d.

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.
Stebuklingas stalelis
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Namibo dykumos karalystė
12:55 Davidas Attenborough.
Gyvojo pasaulio šviesa
13:50 Puaro N-7. Katė tarp balandžių
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 Tapatybės vagilė N-14
00:35 Faras ir kaimietė
06:20 Dienos programa.
06:25 “Tomas ir Džeris” (k)
06:55 “Žvėrelių būrys”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”

07:45 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 Kiškių mokykla
10:30 Muzikinė kaukė (k).
13:00 Sniego diena
14:50 Asteroidas. Lemiamas
susidūrimas N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 Kaip diena ir naktis N-7
23:50 Eskobaras. Kruvinas rojus
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 “Sužvejok dingusią žuvį”
13:30 “Gerbėja” N-7
15:20 “101 dalmatinas” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:30 “Svetimas kūnas” N-14
00:10 “Geri metai” N-7 (kart.)
06:30 Lietuvos galiūnų čempionato
atrankinis etapas (k).
07:30 “Keturios stichijos” (k)

08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
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 Čepas meta. Realybės šou
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris Skycop.
19:30 Žandaras veda N-7.
21:20 “Antrininkas” N14
22:30 “Kortų namelis” N14
23:35 Nėra kur bėgti (k) N14
01:25 Stebėtojų lyga (k) N14
06:50 “Būrėja” (k)
07:25 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
08:25 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:25 “Tėvas Motiejus” N-7
10:45 “Būrėja” (k)
11:20 “Būrėja”
11:55 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:25 “Merės Berės patiekalai”
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
22:55 Kaulų kolekcininkas N-7
01:10 Beverli Hilso policininkas
3 N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.

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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 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.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7 (kart.).
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 penktadienis (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 Vyras su krepšiu N14
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”..
06:25 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Vampyrų akademija” N-7
00:05 “Kaulai” N-14

07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
11:15 “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 Mobilusis N-7
22:55 Miestas (k) N14
01:15 “Antrininkas” (k) N14
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja” (k)
10:30 “Akloji”
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 Meilės guru N14.
22:45 “Karalienė Izabelė” N14
00:25 Midsomerio žmogžudystės XIV. Praeities mirčių aidas
N-7
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06:05 Bravo! 2 (kart.).
07:15 ARTi. Veidai. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Pažinimo džiaugsmas.
Juodosios skylės: paslaptys ir
atsakymai
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 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
15:35 Šventadienio mintys. (kart.).
16:00 Projektas Pi.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus
(Benediktinių) bažnyčia.
17:05 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Saliamonas Banaitis.
19:30 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
21:45 Kitas rakursas. Skambina
Jan Krzystof Broja.
23:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15 Žemynų atskirti 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 “Lapė statybininkė” (kart.)
11:15 “Bjaurusis ančiukas” (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 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai
per pusvalandį”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Nuotakų stovykla” N-7
20:00 “Liūtas ir kiškis”
20:15 “Maša ir lokys”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Vera. Slaugė iš Berlyno”
N-7
22:45 “Auroros Tygarden detektyvai. Bėdos dėl vaiko” (kart.) N-7
00:20 “Nuotakų stovykla” N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Gepardai. Lenktynės dėl
valdžios” (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 “Įspūdingiausios atostogų
vietos”

11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Svečiuose drambliai” 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 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:05 “Paktas 2” S (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Sofija Vytautaitė“.
07.55 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7
13.00 „Bitininkas“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
17.15 Skinsiu raudoną rožę.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Inspektorius Luisas.
Didysis darbas“ N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Inspektorius Luisas.
Didysis darbas“ N-7
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas Morsas“ N-7
00.45 „Gurovo bylos. Trys dienos“ N-7
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PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“. (kart.).
07:20 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:45 Grizis ir lemingai
07:50 Džeronimas 3
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:45 Susipažink su mano pasauliu. Kenas ir japoniški būgnai
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia. (kart.).
13:20 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas. (kart.).
13:50 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:15 Dauntono abatija 2 N-7
(kart.).
15:10 Susipažink su mano
pasauliu. Gėlių mergaitė
Maneuneu iš Polinezijos
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. Sidabro ežero

paslaptis N-7
23:10 Istorijos detektyvai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Liūtas ir kiškis” (kart.)
06:45 “Maša ir lokys” (kart.)
07:05 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Vera. Slaugė iš Berlyno”
12:55 “Mano mažasis ponis”
(kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Kūlverstukas”
20:20 “Senas žaisliukas”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Valentinos bučinys” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
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
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė”
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-7
23:00 “Įsikūnijęs blogis” S
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
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.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 . Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
01.05 „Albanas“ 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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 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 “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”
14:55 “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 Šalutinis efektas N14
00:40 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” (kart.) 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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Ore” N-14
23:55 “Kaulai” N-14

00:50 “Iš Los Andželo į Vegasą”
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 57 keleivis N-7
22:45 Mobilusis (k) N-7
00:35 “Gyvi numirėliai” N14
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja” (k)
10:30 “Akloji”
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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija
4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 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.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Paskutinė karalystė 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 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”
14:55 “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 Invazija N14
00:35 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”.
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Pagrobimas” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Pagrobimas”
N-14
23:55 “Kaulai” N-14

00:55 “Iš Los Andželo į Vegasą”
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 Auka N14
22:50 57 keleivis (k) N-7
00:30 “Gyvi numirėliai” N14
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja” (k)
10:30 “Akloji”
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
17:30 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
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ninkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Bekas 6. Gunvaldas N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudystės XIV. Ovalios žmogžudystės
N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“. (kart.).
07:00 Pažinimo džiaugsmas.
Juodosios skylės: paslaptys ir
atsakymai
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Susipažink su mano
pasauliu. Gėlių mergaitė
Maneuneu iš Polinezijos (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
13:55 Mokslo ekspresas. (kart.).
14:10 Laisvę rokui! (kart.).
15:10 Susipažink su mano
pasauliu. Liucia keliauja atgal į
praeitį
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
18:45 Svajonės apie Naująjį
pasaulį. Europiečių emigracijos
istorija. Vartai užsiveria
19:40 Kultūros diena.
20:00 Europos ledo ritulio
Čempionų lygos finalas.
Geteborgo „Frölunda Indians“ –

Miuncheno „Red Bull“.
22:40 Antradienio detektyvas.
Komisaras ir jūra N-14
00:10 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”. Lietuva. 16 s.
06:30 “Kūlverstukas” (kart.)
06:50 “Senas žaisliukas” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Svajonių ūkis” (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Valentinos bučinys” (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Skrybėliuotė”
20:20 “Šokanti liepsnelė”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Valentinos bučinys” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
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
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė”
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”
21:00 “Stounas” N-14
23:10 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14
00:05 “Daktaras Hausas” N-14
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 „Sandoris” N-7.
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė”
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 „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
01.05 „Albanas“. N-7.
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21:00 Bekas 6. Steinaras N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudystės
XIV. Miegantys po žeme N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras“. 2015“. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
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. Liucia keliauja atgal į praeitį
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Saliamonas Banaitis.
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:45 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:15 Svajonės apie Naująjį
pasaulį. Europiečių emigracijos
istorija. Vartai užsiveria (kart.).
15:10 Susipažink su mano pasauliu. Luigis ir uraganas
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 Kultūros diena.
19:25 FIBA Čempionų lyga.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Bairoito
„Medi Bayreuth“.
21:25 FIBA Čempionų lyga.
Fuenlabrados „Montakit“ –
Panevėžio „Lietkabelis“.
23:30 Laisvės kaina. Disidentai.

N-7 (kart.).
00:35 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Skrybėliuotė” (kart.)
06:50 “Šokanti liepsnelė” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Valentinos bučinys” (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Ožiukas, kuris mokėjo
skaičiuoti iki dešimties”
20:15 “Kregždžių skardis”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Mano vyro vestuvės” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:55 “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 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
08.00 „Sandoris” N-7.
09.00 „Gurovo bylos. Medžioklė”
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 „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“ N-7
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2019 02 07
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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 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 Ponių rojus 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” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 Gynybos kodas N14
00:10 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
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”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”.
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”. 2018. 22 s.
22:00 “Tiksinti bomba” N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “Iš Los Andželo į Vegasą”
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 Sukrečiantis skrydis N-7
23:05 Auka (k) N14
00:50 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja” (k)
10:30 “Akloji”
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.
Sorbonos paslaptis N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14

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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija
4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Taikinys Nr. 1 N-14
01:25 Štutgarto kriminalinė policija
4 N-7 (kart.).
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 Valanda su Rūta (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 Amerikietis žudikas N14
23:05 Blogas poelgis N14
00:40 Šmėklos 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.)
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 NKL čempionatas. Šakių
“Vytis” - Telšių “Telšiai”.
20:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
22:00 Baudėjas N14
00:25 Sukrečiantis skrydis (k) N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “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 Gran Torino N14
01:40 Midsomerio žmogžudystės
XIV. Šventas tikėjimas N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ian Maksin ir „Vilnius Guitar
Trio“ koncerte „Come Together“
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3

00:30 Midsomerio žmogžudystės
XIV. Elnio naktis N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
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. Luigis ir uraganas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
13:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
14:20 „Į raketą sėsčiau...“ . (kart.).
15:10 Padirbta, vogta – parduota!
Pelningos meno klastočių aferos
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
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. Veidai.
19:15 Luc Besson. Portretas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
22:00 Josifas Brodskis – Lietuva.
23:00 Anapus čia ir dabar.
23:45 Mokslo ekspresas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ožiukas, kuris mokėjo

skaičiuoti iki dešimties” (kart.)
06:45 “Kregždžių skardis”
(kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Mano vyro vestuvės”
N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Benas Tenas” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Ką pasakė Kakė
Makė?”.
20:15 “Batuotas katinas”.
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Meilė ant ledo” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”. 14 s.
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. 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 “Bjauriausi darbai pasaulyje” kart.) N-7

14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė”
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”
21:00 “Maksimali bausmė” N-14
23:00 “Naša Raša” N-7
00:00 “Eurolygos rungtynės.
Barselonos “FC Bascelona” Kauno “Žalgiris”.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
08.00 „Sandoris” N-7.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ 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 „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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08:20 Garsiau. Muzikinė laida.
(kart.).
08:45 Padirbta, vogta – parduota!
Stambaus masto apgavystės.
Pelningos meno klastočių aferos
(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 Luc Besson. Portretas
(kart.).
15:10 Padirbta, vogta – parduota!
,,Meistras iš Ispanijos“ ir jo stulbinamos antikinių skulptūrų kopijos
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 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. Niko šventovės ir Šiuridžio pilis
19:50 Pasaulio kultūros paveldo
objektai Japonijoje. Gašo Dzukuri
kaimai ir Hirošimos taikos memorialas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016“.
22:10 Vilniaus miesto šokio
teatras „Low Air“ festivalyje
„Midsummer Vilnius 2018“.
23:00 Blogas auklėjimas S
00:45 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Batuotas katinas”. (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
08:35 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:35 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Meilė ant ledo” N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Benas Tenas” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Gerbiamas miškinis”
20:10 “Medžioklė”
20:25 “Kaip tai nutiko?”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Auklė pagal iškvietimą”
N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. 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
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Džekas Ryčeris” N-14
00:45 “Maksimali bausmė” N-14
(kart.)
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Čempionai.
07.30 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Sandoris” N-7.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. 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.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7
00.00 „Gluchariovas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Hani ir Nani 3
08:30 Karinės paslaptys. Ved.
Deividas Jursevičius.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Ypatinga misija. Rykliai
puola
12:55 Metų laikai. Žiema
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. I pusfinalis.
23:45 Maiklas Džeksonas N-7
01:10 Taikinys Nr. 1 N-14 (kart.).
06:20 Dienos programa.
06:25 “Tomas ir Džeris” (k)
06:55 “Žvėrelių būrys”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:45 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ponas Bynas”
09:25 Monstrų biuras
11:15 Pelenės istorija.
Gražiausios dainos N-7
13:00 Piteris Penas

15:10 Policininkas su puse N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Monstrų universitetas
21:20 Šnipas ne savo noru N-7
23:10 Pirmieji metai. Pasitikime
protėvius! N14
01:05 Amerikietis žudikas (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 “Įpėdiniai” N-7
13:20 “Karštos galvos” N-7
15:00 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:45 “LTeam” žiemos olimpinis
festivalis.
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Aplink pasaulį per 80
dienų” N-7
21:55 “Tyli naktis” N-14
00:00 “Tai reiškia karą” N-14
06:15 “Varom!” (k) N-7
07:30 “Vaikai šėlsta” (k)
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 Haskių kelias
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” N-7
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal”
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Amžiaus nusikaltimai”
N-7
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Neptūnas.
19:30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji.
22:00 Smurto istorija N14
23:55 Penktadienis tinkle N14
01:40 “Ekstrasensų mūšis” (k)
N-7
06:50 “Akloji”
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
08:20 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7
11:05 “Akloji” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
14:15 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena Dorn.
Susitarimas N14
23:00 Projektas X S
00:40 Gran Torino (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Pirmosios operos
Lietuvoje „Elenos pagrobimas“
koncertinis atlikimas.
13:35 ARTS21. (kart.).
14:00 Bravo! 2
15:15 Mokslo ekspresas.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Kredo: demokratas.
Dokumentinis filmas, skirtas prezidento K. Griniaus 150-osioms
gimimo metinėms.
19:15 Vilniečiai. Antanas Dilys.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Įkyrusis Fredas N-14
22:40 Zbignievo Levickio jubiliejinis koncertas.
00:15 Dabar pasaulyje.
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”
09:00 “Mažosios kerėtojos”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Gerbiamas miškinis”
(kart.)
11:10 “Medžioklė” (kart.)

11:25 “Kaip tai nutiko?” (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 “Nekenčiu Valentino dienos” N-7
20:00 “Lazda gelbėtoja”
20:25 “Mažylių girlianda”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Auroros Tygarden detektyvai. Paskutinė scena prieš
mirtį” N-7
22:50 “Auklė pagal iškvietimą”
N-7 (kart.)
00:35 “Nekenčiu Valentino dienos” N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Svečiuose drambliai”
(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 “Kuprotieji banginiai. Kodo
įminimas”
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7

16:00 “Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms”
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Iksmenai 2” N-7
00:45 “Kryžminė ugnis” N-14
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Barbora
Umiastauskaitė-Žagarietė”.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Adomo obuolys. N-7.
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7.
13.00 „Šeimininkė” N-7
15.20 „Pasaulio turgūs. Atėnai”.
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Birutė MažeikaitėRamanauskienė”.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“( 79 tęs.;
80). 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. Odesa“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Vasario 3 d., sekmadienį, 14 val. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36) Žanos Miniotaitės (violončelė) ir Andrej
Teterič (fortepijonas, Baltarusija).
Renginys nemokamas.
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Veneta Veršulytė: ,,Svarbu, su kuo antrą kartą į tą pačią upę bristi“
Liberalų sąjūdžio kandidatė į Anykščių rajono tarybą Veneta Veršulytė - šaškių - strateginio žaidimo
- meistrė. Tačiau gali atrodyti, jog ji 2015-aisiais visgi padarė klaidingą ėjimą. Regis, patogias Anykščių
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pareigas ji iškeitė į savivaldybės administracijos direktoriaus postą, kuriame išsilaikė tik kiek daugiau nei pusantrų metų. Šias pareigas kartu su liberalais - savo pavaduotoju Sauliumi Rasalu bei mero Kęstučio Tubio patarėju Kęstučiu
Indriūnu - ji paliko triukšmingai trenkusi durimis. V.Veršulytė merą kaltino autokratiniu valdymu, o
K.Tubis bandė teisintis ir kaltinti, kad V.Veršulytės, K.Indriūno ir S.Rasalo veikla savivaldybėje buvusi
neskaidri.
Grįžtant prie klaidingo ėjimo - V.Veršulytė tikina, kad niekuomet nesigailėjo, kad ėjo vadovauti administracijai. Šis sprendimas, darbas jai suteikė daugiau patirties, tiek politinės, tiek bendražmogiškosios.
Beje, su V.Veršulyte kalbėjomės praėjusį sekmadienį, likus dienai iki mero K.Tubio sulaikymo. Tad
šiame interviu ji negalėjo remtis paskutinėmis dienomis į viešumą išplaukusiais faktais.
-Jūs nebuvote, ir dabar nesate partinė. Kurios politinės jėgos
atstovai Jus 2015-aisiais pakvietė
vadovauti savivaldybės administracijai?
-Vieną darbo dieną į mano kabinetą atėjo liberalas Lukas Pakeltis ir
paklausė, ar man šitas kabinetas nėra
per mažas? Nustebau, kai Lukas pasiūlė tapti administracijos direktore.
Kitas žmogus, kuris atvažiavo, buvo
konservatorius Sigutis Obelevičius.
Tik vėliau susipažinau ir su išrinktu
meru Kęstučiu Tubiu. Taigi, siūlymas
tapti direktore buvo bendras - ir liberalų, ir konservatorių.
-Regis, mero K.Tubio konflikte
su jo komanda Jūs nebuvote ašinė
figūra. Ne į Jus mero strėlės buvo
nukreiptos. Kodėl atsistatydinote
kartu su S.Rasalu ir K.Indriūnu?
- Kelias aštriais akmenimis grįstas
buvo nuo pat darbo pradžios. Pirmasis K.Tubiui užkliuvo S.Rasalas,
paskui - K.Indriūnas. Nevengė jis
mūsų visų paengti, bet vyrams kliuvo
stipriau. Daug ką sugerdavome, kad
neišeitų į išorę. Gal darėme klaidą,
apsimesdami viena komanda. Bet juk
pradžioje galvoji, svarstai, keli klausimą, ar ne pats esi kaltas? Gal kažką
ne taip darai? O kai suvoki, jog na tikrai esi adekvatus – matai, kad nėra
šansų, ką nors pakeisti. Greitai tapo
aišku, kokia situacija, kaip įsivyrauja
autoritarizmas, kad tik viena nuomonė tegali būti teisinga. Taip, aš buvau
paskutinis žmogus, kuris pasakė:
viskas, dedame tašką. Juk ir paskui
- atsimenate, jog dėl manęs,, mėtėsi“
- Veneta gerai dirba, gali ir likti. Konservatoriai imitavo, jog mane bando
sulaikyti, nors jie nieko nedarė. Gal
vienintelis Sergejus Jovaiša buvo
suinteresuotas bandyti tą situaciją suvaldyti. Bet akivaizdžiai mačiau, kad
vicemeras, konservatorių skyriaus
pirmininkas Sigutis Obelevičius nie-

kaip nenorėjo nieko spręsti ir jam tai
buvo labai patogu.
-Kaip manote, kodėl? Juk, atrodytų, vicemeras turėjo būti suinteresuotas, kad Jūs liktumėte
komandoje?
-Nežinau. Galiu tik daryti prielaidas. Esu nepartinė, dalis konservatorių mane gerai vertino, galbūt jie
mane būtų kvietę į partiją. Galbūt
S.Obelevičius bijojo konkurencijos
partijoje, gal aš šiaip jam nepatinku.
-Kodėl einate į savivaldos rinkimus? Kam Jums to reikia?
-Ir Lukas, ir Saulius įkalbinėjo tęsti pradėtus darbus. Juk turime gerų
idėjų, turime baigti įgyvendinti tai,
kas pradėta. Ilgai dvejojau... Mat kai
pamatai ,,virtuvę“ iš arti - kyla daug
abejonių. Manau, pakankamai sustiprėjau, manau, dabar geriau susigaudau, atsirenku, kur grūdai, o kur pelai.
Žinau, kad savivaldybių lygmenyje
socialinės sferos veiklos horizontai
neišsemiami. Man priimtinos ir kitose sferose keliamos L.Pakelčio idėjos. Kalbant apie ideologiją - nebuvau
žmogus, turėjęs labai aiškią politinę
kryptį. Nacionaliniu mastu palaikiau
konservatorius ir liberalus, bet savivaldos lygmeniu tos nacionalinės
idėjos yra silpnai juntamos, daugiau
tikėjimo ir pasitikėjimo konkrečiais
žmonėmis, jų kompetencijomis, jų
profesionalumu. Juk vietoje matai
konkretų žmogų, o ne jo partijos lyderį, kas jis bebūtų. Pasižiūrėkime, juk
ir Anykščiuose tiek socialdemokratų,
tiek valstiečių tarpe yra daug žmonių,
su kuriais galima bendradarbiauti.
-Kada pradėjote gailėtis, kad
ėjote į administracijos vadovus?
-Niekada nesigailėjau. Ir niekad
nesudvejojau, kad susitvarkysiu su
savo darbu. Pasitikėjau žmonėmis,
kurie dirbo administracijoje, mačiau

komandą. Mačiau žmones, kurie gali
daug padaryti.
Geras vadovas neturi smulkmeniškai išmanyti kiekvienos sferos
nuo A iki Z. Jis turi turėti supratimą
apie bendrą valdymą, o toliau jau
kitų žmonių kompetencijų klausimas. Svarbu tokius žmones turėti
šalia. Prieš eidama į administracijos
direktorius, dvejojau tik dėl asmenybių: K.Tubio iki tol gyvenime niekur,
jokiomis aplinkybėmis nebuvau sutikusi. Buvau girdėjusi tik atsiliepimus
apie jį, beje, dažniausiai neigiamus ar
kritiškus, ir tai man kėlė nerimą. Kita
priežastis, kodėl abejojau, - koalicijos partneriai buvo konservatoriai, o
aš turiu savo nuomonę apie lankstų
S.Obelevičiaus stuburą. Tačiau sprendimą imtis vadovauti administracijai
priėmiau kaip iššūkį, kaip naują gyvenimo etapą.

-Ką turite omenyje? Toną ar terminologiją?
-Viską kartu. Buvo kalbama tokiu tonu ir žodžiais, kad pašnekovas
tikrai patikėtų, jog kalbama nuoširdžiai. Manau, meras neapsimetinėjo,
jo raiška buvo natūrali, jam įprasta. O
koks rezultatas?
Projektai stringa. Garsusis Tilto
gatvės projektas visai sustojo, nebeįvyksta net viešųjų pirkimų konkursai. Aišku, kainos rinkoje išaugo ir
statybinių medžiagų, ir darbų. Turint
tą pačią suplanuotą pinigų sumą, po
kelerių metų įgyvendinti projektą jau
yra neberealu. Bet kita stringančių
projektų priežastis - niekas nebenori
turėti reikalų su Anykščių savivaldybe. Diktatas, kompetencijų trūkumas.
Darbuotojai vykdo nurodymus, nes
bijo dėl savo darbo vietos ar turi kitų
priežasčių bijoti. Didelė dalis žmonių,
kurie galėjo ką nors naudingo rajonui
padaryti, išėjo. Buvo komanda. Į kurį
skyrių bepažiūrėsi, buvo specialistai.
Bet geriausieji išsibėgiojo. Ir labai
greitai.

-Ar bristumėte į tą pačią upę dar
kartą?
-Nežinau. Dabar turiu daugiau patirties, rimčiau sverčiau, žiūrėčiau,
kas kartu ateina į koaliciją. Atidžiau
vertinčiau personalijas. Čia juk savivalda, čia nedaug ideologinių dalykų.

-Beje, o pačios riešiukai antrankių nenuspausti? Juk meras
K.Tubis dėl Jūsų veiklos kreipėsi į
prokuratūrą...
-Vieną kartą mane kvietė į prokuratūrą, į viešojo intereso gynimo skyrių.
Uždavė keletą klausimų, papasakojau, kokia buvo bendra situacija. Pakalbėjome - ir viskas tuo pasibaigė.
Pažiūrėkit į atsisveikinimo su savivaldybės administracijos ar savivaldybės
įmonių ir įstaigų darbuotojais istoriją. Visos istorijos buvo kriminalizuotos. Visi iš eilės turėjo sėdėti... Kodėl
S.Rasalas dėl viešųjų pirkimų labiausiai kliuvo? Gal jis nevykdė kažkokių
nurodymų? Gal nedarė kažko, kaip
nurodyta? Gal nesuprato užuominų?

-Administracijos vadovas nėra
politikas. Iš esmės - jis tik mero ir
tarybos sprendimų vykdytojas?
-Niekad su tuo nesutiksiu. Kita
vertus, vykdant K.Tubio nurodymus,
kildavo klausimų ne tik dėl sprendimų teisingumo, bet ir dėl jų teisėtumo. Nemanau, kad savivaldybėje turi
būti vienintelė tiesa. Privalo vykti
diskusijos, sprendimų įvertinimai. Aš
daugeliu atveju balansavau, nors patyriau daug psichologinio smurto. O
vyrams - ir S.Rasalui, ir K.Indriūnui,
ir kitiems, dirbusiems savivaldybėje,
agresijos patirti teko gerokai daugiau.
Mero kalbos buvo baisios ir man
buvo gėda visame tame procese dalyvauti.

-Liberalai kandidatu į merus šį
kartą kelia L.Pakeltį. Ar galite palyginti L.Pakeltį ir K.Tubį?
-Nepykit, bet klausimas nėra korektiškas. Visiškai skirtingi žmonės.
Tiesiog negaliu jų lyginti. Lukas turi
gebėjimą girdėti žmones, jo visai kitoks pasaulio suvokimas. Jis supranta, kad reikia pasitikėti specialistais,
žino, kad jis tuo pat metu negali būti
ir architektas, ir ekonomistas, ir stalius. Darbinės patirtys, išsilavinimas,
amžius, vidinė kultūra... L.Pakeltis
apskritai neturi savybių, kurios jį galėtų sieti su K.Tubiu. Mano ėjimas į
rinkimus su liberalais yra paramos
Lukui ir visai komandai įrodymas.
Nesiderėjau dėl vietos sąraše, nesi-

Pagal išsilavinimą - žurnalistė ir socialinės politikos
specialistė Veneta Veršulytė sako, kad liberalų sąraše
kandidatuodama į Anykščių
rajono tarybą rodo pasitikėjimą ir palaikymą Luko Pakelčio komandai.
derėjau ir dėl postų. Atėjau į sąrašą
todėl, kad tikiu komanda ir, būdama
kartu, demonstruoju jiems paramą.
-Kokia prasmė balsuoti už liberalus? Apskritai kuriems galams
eiti į rinkimus, juk rajono vadovai teigia, kad lėšų, kurias jie gali
skirstyti, rajono biudžete praktiškai nėra?
-Visiška nesąmonė. Kyla ir administravimo klausimas - kaip mes
gebame lėšas paskirstyti pagal sritis,
kaip jos skiriamos ir valdomos net
ir pavaldžiose įstaigose. Apie rajono
biudžetą aš juk žinau iš vidaus, iš vidinės virtuvės. Yra pinigų, tik klausimas
- kokie prioritetai. Matau, kad socialinėje politikoje yra neišsemtų veiklos
klodų. Neturime paslaugų, kurias galėtume turėti. Užimtumo politika... Jei
prioritetas pilis, tada taip, tada pinigų
kitoms sferoms nebeužteks... Bet jei
prioritetas būtų vaikai - mes turėtume
visai kitokią biudžeto struktūrą. Jei
prioritetas būtų parama jaunam verslininkui ar užimtumo programai, taip
pat būtų kitaip. Jeigu gali padėti kurti,
padėti įdarbinti žmones - gali turėti
visai kitokius rezultatus. Mes nemažai jau buvome pradėję darbų daryti,
bet daugelis novatoriškų idėjų buvo
tiesiog nugesintos. Einame baigti nebaigtų darbų,vadovaudamiesi naujomis, šiam laikotarpiui adaptuotomis
idėjomis.

Politinė reklama. Bus apmokėta
iš LRLS rinkiminės sąskaitos.
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„Huawei“ ekrano remontui – nuolaidos net iki 35 proc.
Išmaniųjų įrenginių remonto servisas „Smart Master“ skelbia gerą žinią „Huawei“ telefonų savininkams. Dabar daugelio šio gamintojo modelių ekranų taisymas čia atliekamas net iki 35 proc. pigiau.

„Telefonų gedimų pasitaiko įvairių, tačiau vienas dažniausių yra įskilęs ekranas.
Ypač žiemos metu – slysta ne tik kojos,
bet ir telefonai iš rankų. Reaguojame į šias
tendencijas ir kurdami pasiūlymus savo
klientams. Šiuo metu suklusti turėtų „Huawei“ telefonų savininkai – daugeliui šio
gamintojų telefonų ekrano keitimui galioja ypač didelės nuolaidos“, – sakė Evaldas
Viselga, „Smart Master“ vadovas.
„Smart Master“ servisų ilgai ieškoti nereikia – jie įsikūrę kiekviename iš beveik
70-ties „Tele2“ salonų visoje Lietuvoje.

Kuriems modeliams galioja nuolaida?
Visuose „Smart Master“ centruose
ekrano keitimo paslaugai iki 35 proc. nuolaida taikoma net 6 „Huawei“ telefonams:
„Huawei P20“, „Huawei P20 Lite“, „Huawei P20 Pro“, „Huawei P Smart“, „Huawei Mate 20 Lite“ bei „Huawei Mate 20
Pro“.

„Vykdydami šią akciją norime paskatinti vartotojus įrenginių remontą atlikti
tik originaliomis detalėmis ir tik autorizuotuose servisuose. Tokiu būdu bandome pakeisti nusistovėjusį požiūrį, jog
ekranų remontas originaliomis detalėmis
yra brangus“, – pasakojo E. Viselga.

Išmaniems įrenginiams – tik išmanus taisymas
Pasak „Smart Master“ servisų vadovo,
yra ir kita priežastis, kodėl vykdoma tokia
akcija – šiuolaikinių išmaniųjų remontui
reikalinga profesionali ir inovatyvi priežiūra. Tai ne tik originalios detalės, bet ir
jas parenkantys šios srities ekspertai, sugebantys profesionaliai įvertinti telefono
gedimą ir pritaikyti geriausią remonto
sprendimą.
„Vartotojams svarbu žinoti, kad atlikus
remontą neautorizuotoje taisykloje, telefono garantija nebegalios, be to, jei po
remonto gedimas atsiras vėl, už pakarto-

tinį taisymą teks mokėti dar kartą. Atlikus
remontą „Smart Master“ centre, telefono
garantija liks galioti, o jos neturint, taisymui bus suteikiama 90 dienų serviso garantija“, – sakė E. Viselga.
„Smart Master“ servisų profesionalai
ne tik pakeis įrenginio ekraną ar sutaisys
kitą gedimą, tačiau papildomai patikrins ir
visus esminius parametrus: ryšį, įrenginio
jutiklius, ekrano jautrumą, kamerą. Tai yra
daroma tam, kad telefonas klientui būtų
atiduodamas nepriekaištingos būklės.
Tai dar ne viskas. Jei taisymo išlaidų
nepadengia garantija ar draudimas – „Tele2“ klientams visuose „Smart Master“
servisuose yra suteikiama galimybė atsiskaityti dalimis.
„Smart Master“ klientai remonto
metu nelieka be ryšio
Norėdami klientams padėti išvengti
nepatogumų, kol jų įrenginys yra taisomas, „Smart Master“ meistrai, jei tik turi

galimybę, pasiūlo jiems pakaitinį telefoną. Tačiau prie jo ilgai pratintis nereikia
– išmanusis savininkui grąžinamas itin
greitai – per 2–5 darbo dienas nuo jo pridavimo remontui.
Klientams sukurta ir itin patogi internetinė svetainė www.smartmaster.lt.
Joje, sugedus įrenginiui, galima patikrinti
preliminarią taisymo kainą, sužinoti artimiausio priėmimo salono adresą, o vėliau

ir sekti atliekamų darbų statusą. Be to,
svetainėje galima rasti ir naudingos informacijos, kaip prižiūrėti bei apsaugoti savo
įrenginius.
„Smart Master“ servisuose galima
taisyti visus „iPhone“, „Samsung“, „Huawei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“,
„Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ įrenginius
bei mygtukinius „Nokia“ telefonus.
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Nušalintam merui Kęstučiui Tubiui
paskirtos kardomosios priemonės

Radijo stoties „Nykščiai“ ir
laikraščio „Šilelis“ bendrasavininkis Darius Čypas nemato nieko blogo remdamas
politikus.
(Atkelta iš 1 psl.)
„Meras laikinai sulaikytas tuoj
po galimos nusikalstamos veikos
padarymo, taip nutraukiant galimai daromas apysunkes korupcines
nusikalstamas veikas ir sustabdant
galimą neteisėtą įtaką savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojams bei didelės žalos darymą viešiesiems interesams“, – pirmadienį
per spaudos konferenciją Panevėžyje sakė STT Panevėžio valdybos
viršininkas Žydrūnas Krampalcas.
Nurodoma, kad K.Tubis sulaikytas savo namuose po to, kai
galimai paėmė kyšį. Kyšio dydis
nėra įvardijamas. Neįvardijamas ir
asmuo, kuris šioje byloje yra antras
įtariamasis. Teigiama, jog tai ,,nėra
viešas asmuo“. Nusikalstama veika
galėjo būti padaryta praėjusių metų
gruodį ir šių metų pradžioje.
K.Tubis buvo sulaikytas nuo pirmadienio ryto iki antradienio pavakario. Naktį jis praleido areštinėje.
Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja
ir kontroliuoja Panevėžio apygardos
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus
prokurorė Dalia Markauskienė.

K.Tubio visuomeninio komiteto vadovas Alvydas Gervinskas neslepia, kad reikalų
su STT turi ne dėl savo tiesioginio darbo.
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, K.Tubio visuomeninio rinkimų komiteto narys
Ramūnas Blazarėnas. ,,Anykštai“
jis sakė nieko nekomentuosiantis,
teigė, kad STT tikrina ne jo kuruojamą viešųjų pirkimų sritį.
STT pareigūnai tikrino dokumentus ir Nacionalinės žemės tarnybos
Anykščių skyriuje bei Anykščių
menų inkubatoriuje – menų studijoje.
Pranešimuose spaudai nurodoma,
kad atliktos kratos ne tik valdiškose
įstaigose, bet ir privačių asmenų
butuose.
Patys sau pritaikė
kardomąsias priemones
Po mero K.Tubio nušalinimo jo
pareigas perėmė vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius.
Trečiadienį ir S.Obelevičius, ir
A.Gervinskas, ir R.Blazarėnas
,,Anykštai“ sakė, jog K.Tubiui
neskambino, nes aiškino esą įsitikinę, kad jie patenka į asmenų,
su kuriais merui draudžiama bendrauti, sąrašą. Tačiau vėliau pats
K.Tubis ,,Anykštai“ atskleidė, kad
S.Obelevičiaus šiame sąraše nėra.

Krėtė valdiškas įstaigas ir
gyvenamuosius būstus

Trečiadienį Kęstutis Tubis
susitiko su savo komanda

Tiek STT, tiek tyrimą kontroliuojanti Panevėžio apygardos prokuratūra nėra linkusios atskleisti
smulkesnių tyrimo detalių. Tačiau
panašu, kad galimai nusikalstama
veikla siejama su K.Tubio visuomeninio rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto labui“ finansavimu.
Antradienį kuriam laikui buvo
dingęs K.Tubio visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto labui“
valdybos pirmininkas Alvydas
Gervinskas. Vėliau kalbėdamas su
,,Anykšta“ jis neslėpė, jog buvo apklaustas STT pareigūnų.
Laikinasis UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius A.Gervinskas,
,,Anykštos“ paklaustas, ar STT
pareigūnai tiria jo darbinę veiklą,
leido suprasti, kad tyrimas su darbu nėra susijęs. ,,Nieko aš negaliu
komentuoti. Patys žinote. Jie buvo
,,Anykščių vandenyse“, niekur jie
manęs nesivežė, aš visur pats važiavau“, - ,,Anykštai“ sakė K.Tubio
visuomeninio rinkimų komiteto
,,Anykščių krašto labui“ valdybos
pirmininkas.
Į STT darbuotojų klausimus ilgai atsakinėjo ir Anykščių rajono

Trečiadienio vakarą nušalintojo
mero K.Tubio visuomeninio rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto
labui“ nariai rinkosi į Anykščių
kavinę ,,Viola“. Paaiškinti situacijos savo bendražygiams atvažiavo
pats K.Tubis.
Pasak mero patarėjo bei K.Tubio
visuomeninio komiteto nario Donaldo Vaičiūno, įtariamuoju tapęs
K.Tubis anaiptol nėra palūžęs, susitikime su bendražygiais jis kvietė
komitetą būti vieningą ir ryžtingą.
Su vicemeru bendrauti
nedraudžiama
Ketvirtadienį, jau po rajono Tarybos posėdžio, ,,Anykšta“ telefonu pakalbino nušalintąjį Anykščių
rajono merą K.Tubį. Meras ramiai,
tiesa, ne ypač išsamiai, atsakinėjo į
žurnalisto klausimus. Pateikiame
Jums šį interviu.
-Kaip jaučiatės?
-Pakankamai gerai, įvertinat situaciją.
-Žinau, kad trečiadienį susitikote su savo visuomeninio komiteto nariais. Kokios komiteto

nuotaikos?
-Susirinko komiteto nariai. Aš
tikrai nieko blogo nesu padaręs.
Jei kažkoks neaiškus išsireiškimas
buvo - tai pareigūnai išsiaiškins.
Elgėsi jie pagarbiai, padoriai. Kaip
priklauso. Tiesa išaiškės. Aš tikrai
nesu nieko padaręs. Nesu paėmęs
kyšio. Nesu jo reikalavęs.
-Turit nuojautų, kodėl tada šitaip atsitiko?
-Nuojautas aš laikausi sau. Komentuoti nieko negaliu, nes esu
pasirašęs dėl ikiteisminio tyrimo
duomenų neatskleidimo.
-Kur praleidote tą naktį, kai
buvote sulaikytas?
-Kur buvau patalpintas.
-Panevėžyje?
-Panevėžyje.
-Buvusiems pareigūnams taikomos kitokios sulaikymo taisyklės nei paprastiems žmonėms?
-Visiems vienodos taisyklės, tik
aš buvau vienas.
-Kaip į šią situaciją reagavo
žmona?
-Šeimai yra skaudu, nenoriu, kad
ji komentuotų. Šeimai yra skaudu,
džiaugiuosi, kad jie mane palaiko.
Labai daug žmonių palaiko, žino,
kad aš tikrai visą gyvenimą dirbau
sąžiningai valstybei, o ne kitaip.
-Turite jau žinių, kaip vyko
šiandienos Anykščių rajono Tarybos posėdis? Juk galėjote net
stebėti tiesioginę transliaciją. Ar
domėjotės tuo, kas šiandien vyko
Taryboje?
-Nesidomėjau. Žinau, kad du
klausimai, kurie buvo labai svarbus, nėra priimti. Tai vėliau gali
turėti rimtų finansinių pasekmių
rajonui. Labai gaila dėl Kurklių
mokyklos, nes rajonas dėl to turės
didžiulius finansinius nuostolius.
Labai gaila, kad tas sprendimas
nepriimtas (turimas omenyje rajono tarybos posėdyje atmestas
sprendimas dėl Kurklių mokyklos
reorganizavimo, - red. pastaba).
-Jūsų visuomeninio komiteto
vadovas Alvydas Gervinskas,
savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas ir vicemeras
Sigutis Obelevičius ,,Anykštai“
sakė, jog jie mano, kad jums su
jais negalima bendrauti, tai jie
jums ir neskambina. Kaip su
savivaldybės atstovais bandysite
susisiekti? Ar bandysite?
-Tik teisėtais būdais. Aš bendrausiu su savo pavaduotoju, o ne
su administracija. Su pavaduotoju
- galima. Su kuo negalima - su tuo
ir nebendrausiu.
-Kaip vyko susitikimas kavinėje? Tie, su kuriais Jums negalima bendrauti, Jums atvykus
išėjo iš patalpų?
-Ne. Aš pasakiau viešai, su kuo
negaliu bendrauti, ir nebendravau.
Vienoje patalpoje aš su jais galiu
būti, advokatas išaiškino. Aš stovėjau toliau nuo jų. Negaliu bendrauti akis į akį su jais. Aš su jais
nebendravau ir kiti žmonės matė,
kad nebendravau.
-Apeliaciją dėl kardomosios
priemonės rašysite?
-Tarsiuosi su advokatu. Nesvarbu, kad aš teisininkas, bet klausau
advokato patarimų, jis vertina situaciją be emocijų. Apgalvosiu jo
siūlymus ir priimsiu sprendimą.
-Buvo pranešta, kad meras sulaikytas savo namuose. Padariau

išvadą, kad Vilniaus rajone, bet
tai galėjo būti ir Viešintų seniūnijos Žliobiškio kaimas...
-Aš visą savaitę gyvenu Viešintų
seniūnijos kaime, o savaitgalį parvykstu pas šeimą.
-Kur šiuo atveju Jus pareigūnai surado - Vilniaus rajone ar
Viešintų seniūnijoje?
-Kadangi tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, aš negaliu apie tai
šnekėti.
Pareiškimo tekstas suderintas
su advokatu
Penktadienį nušalintas Anykščių meras Kęstutis Tubis išplatino
pranešimą, kuriame aiškina, jog jis
esąs nekaltas ir aiškina, jog galimai
buvo įvykdyta provokacija.
,,Man kyla pagrįstų abejonių,
ar tai nėra kažkurių suinteresuotų
žmonių ar jų grupių siekis visomis
įmanomis priemonėmis pašalinti
jiems grėsmę keliantį ir visiškai
nepatogų konkurentą“, - rašoma
nušalinto mero pranešime.
Šiame pranešime atskleidžiama,
kad STT ir prokuratūros tyrimas
yra susijęs su bankiniu pavedimu,
kitaip tariant, kyšis, apie kurį rašoma pranešimuose, buvęs elektroninio pavidalo. ,,Tačiau ir šiandien
aš nebijau niekam į akis pasakyti,
kad man metamo įtarimo esmė, esą
į mano organizuojamo politinio judėjimo ,,K.Tubio sąrašas ,,Anykščių krašto labui“ sąskaitą asmuo
pervedė paramą, o aš neva pažadėjau atlikti kažkokius neidentifikuotus veiksmus“, - dėstoma K.Tubio
pranešime, kurį pasirašo ir jo komiteto nariai.
Komitetą parėmusių asmenų
sąrašas skelbiamas viešai, taip pat
skelbiama ir kieno aukos nebuvo
priimtos.
Mero K.Tubio paklausėme, ar
to galimo provokatoriaus pavardė
(tarp rėmėjų arba tarp tų asmenų,
kurių aukos yra atmestos) yra paskelbta viešai. Nuo pareigų nušalintas rajono vadovas ,,Anykštai“
sakė, jog pareiškimo turinio nekomentuosiąs, nes nenorįs sutrukdyti
ikiteisminiam tyrimui. Pasak jo,
pareiškimo turinys suderintas su
advokatu, todėl K.Tubis esąs įsitikinęs, kad tiek žinių, kiek paskelbė
pareiškime, galėjo paskelbti.
,,Nykščių“ ir „Šilelio“
bendrasavininkio auka nebuvo
priimta
Vyriausioji rinkimų komisija
skelbia, kad nuo pareigų nušalinto
mero K.Tubio sąrašas ,,Anykščių
krašto labui“ iki penktadienio gavo
6990 eurų paramos.
O UAB ,,Bangė“ bei trijų fizinių
asmenų (Aušros Pakarklės, Daivos
Gudavičienės ir Audriaus Bitino)
aukos nebuvo priimtos.
Azerbaidžane dirbantis profesorius A.Bitinas, praėjusiuose rinkimuose į Anykščių rajono Tarybą
ėjęs su Liberalų sąjūdžiu, kaip ir
nušalintasis meras K. Tubis, bandė K.Tubio visuomeninį rinkimų
komitetą „Anykščių krašto labui“
paremti 300 eurų, D.Gudavičienė
ir A.Pakarklė - po 1000 eurų, UAB
,,Bangė“ - 300 eurų.
Pastarosios įmonės vadovė yra
Rasa Čypienė, UAB,,Sodrugestvo
Baltija“ vadovo bei Anykščių

rajono žiniasklaidos priemonių
-,,Nykščių“ ir ,,Šilelio“ bendrasavininkio Dariaus Čypo žmona.
Radijo stoties „Nykščiai“ ir laikraščio „Šilelis“ bendrasavininkis
„D.Čypas ,,Anykštai“ sakė, jog net
nežinąs, kad pinigai grįžę į jo žmonos įmonės „Bangė“ sąskaitą. ,,Paprašė - parėmiau. Nežinojau, kad
įmonė negali pervesti pinigų. Dabar paremsiu kaip fizinis asmuo“,
- išsaiškinęs, kad auka grįžo, dėstė
D.Čypas.
Gausiausiai rėmė pats Tubis
Į K.Tubio sąrašo rinkiminę sąskaitą didžiausią sumą įnešė pats
K.Tubis - 2000 eurų.
Komiteto valdybos pirmininkas Alvydas Gervinskas paaukojo
1400 eurų, Agnius Abraškevičius
- 1000 eurų. 500 eurų įnešė Gintautas Mažeika, po 300 eurų Audronius Gališanka, Rimantas Juodelis ir Arvidas Pajuodis, po 200
eurų - Audronė Savickienė, Egidijus Matiukas, Ramūnas Blazarėnas
ir Arvydas Valiulis, po 100 eurų
Daiva Žiogienė, Algirdas Gansiniauskas ir Sigita Mačytė Šulskienė, 50 eurų - Alfrydas Savickas, po
20 eurų Algirdas Pupkis ir Laura
Pliskauskienė.
Visuomeninio rinkimų komiteto valdybos pirmininkas
A.Gervinskas ,,Anykštai“ aiškino,
kad ,,Bangės“ auka nepriimta todėl, kad įstatymai draudžia bendrovėms būti rinkiminių kampanijų remėjais.
A.Bitinas, pasak A.Gervinsko,
atliko pavedimą, o paskui paprašė
jam grąžinti lėšas, o A.Pakarklės ir
D.Gudavičienės aukos nepriimtos
dėl techninių dalykų. Panašu, kad
šios abi K.Tubio sąrašą norėjusios
paremti moterys yra ne anykštėnės,
ir panašu, kad abi jos gydytojos.
A.Gervinskas tvirtino šių moterų
nepažįstąs ir nežinąs, kaip jas surasti. Nes jeigu žinotų, paprašytų
patikslinti pavedimus, kad pinigai
įkristų į sąskaitą.
Vitalijus Gailius ragina politikus
nekomentuoti panašių situacijų
Seimo narys, buvęs FNTT vadovas Vitalijus Gailius, ,,Anykštos"
paprašytas komentaro apie situaciją, sakė: ,,Yra nekaltumo prezumpcija. Nė vienas žmogus negali būti įvardytas nusikaltėliu, kol
nėra galutinio teismo sprendimo su
galutine, neskundžiama nutartimi.
Bet koks politikų kišimasis į teismo procesą, baudžiamojo proceso
komentavimas yra nepriimtinas ir
manau, kad politikai to neturėtų
daryti. Tokias pačias taisykles aš
taikau ir sau.“
Per rinkimus bus įtariamuoju
Kaip minėjome, K.Tubis Panevėžio apylinkės teismo sprendimą
dėl kardomųjų priemonių jam skyrimo gali skųsti Panevėžio apygardos teismui. Tačiau paprastai jau
ir pirmosios instancijos teismas
kardomąsias priemones politikams
skiria labai pamatuotai.
Istoriškai ikiteisminiai tyrimai
trunka mėnesių mėnesius, tad
greičiausiai iki kovo 3-iosios dienos K.Tubis liks įtariamuoju. Šis
statusas jam neturėtų būti kliūtis
dalyvauti tieisoginiuose Anykščių
rajono mero rinkimuose.
2015-aisiais Visagino merė Dalia Štraupaitė tiesioginiuose mero
rinkimuose dalyvavo turėdama įtariamosios statusą ir tuos rinkimus
ji laimėjo.
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Demokratijos užtikrinimo pagrindas yra partijos,
o ne kiti trumpalaikiai politiniai dariniai

36-erių metų Raimondas Balsys - dviejų kadencijų Anykščių
rajono tarybos narys, ūkininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Anykščių skyriaus pirmininko pavaduotojas, kandidatų sąraše į rajono Tarybą įrašytas 2 numeriu. „Nors rinkimai –
pažadų metas, nesu linkęs dalyti nepamatuotų pažadų, žmonėms
galiu pažadėti tik tai, ką žinau, jog realiai galiu įgyvendinti, – kalbėjo R. Balsys.
Vieną iš efektyviausiai veikiančių Anykščių rajono ūkių įkūręs ir
sėkmingai veiklą vykdantis ūkininkas, paklaustas, kodėl ir vėl ruošiasi nerti į vietos politikos vandenis,
kalbėjo: „Pagrindinis motyvas –
užtikrinti, kad ir toliau būtų tęsiami
pradėti darbai, nenutrūktų rajono
vystymasis. Kitas motyvas – nesame tiek patenkinti esama padėtimi,
kad galėtumėm nuleisti rankas ir
išsiskirstyti. Jeigu pirmosios kadencijos pabaigoje teko daugiau
kalbėti apie darbų užtikrinimą, tęstinumą, kadangi tikrai jautėsi, jog
projektai sėkmingai įgyvendinami,
nebuvo tokių didelių problemų,
kurios aktualios šios kadencijos
pabaigoje. Dabar pagrindinis iššūkis – strateginiai savivaldybės
administracijos skyriai, neturintys
vadovų, be kurių stringa projektų
įgyvendinimas, nepakankama informacijos sklaida, kartais atrodo,
kad dažnai norima nutylėti apie
savivaldybės nesėkmes. Tad mano
pagrindinis tikslas ir yra prisidėti
prie tokios susidariusios padėties
gerinimo“.
Paklaustas, kas gi nutiko Anykščiuose, kad itin jaučiamas specialistų trūkumas, kad, pradėję eiti
vienas ar kitas pareigas, žmonės
jas meta ir palieka mūsų miestą, R.
Balsys svarstė: „Manau, pirmiausia reikėtų labiau vertinti tuos gerai
dirbančius žmones, nes Savivaldybė tikrai nepasižymi ypač geromis
sąlygomis aukščiausios kvalifikacijos darbuotojams, tikrai nėra didelių specialistų eilių, laukiančių,
kada gi galės užimti vieną ar kitą
postą. Atmosfera savivaldybėje
taip pat atbaido tuos profesionalius
savo sričių žinovus veržtis dirbti
į Anykščius. O kai nėra tinkamų
žmonių, tai matome, jog darbai,
projektai stringa“.
Palyginęs pirmąją rajono Tarybos nario kadenciją su antrąja, R.
Balsys kalbėjo: „Darbo prasme,
gal didelių pasikeitimų neįžvelgiu.
Tada buvo vienos problemos, dabar yra kitos. Aišku, neramina esama padėtis – dirbi vienaip, kai savivaldybės administracijoje dirba
visa profesionali komanda, dirbi
kitaip, kai tos komandos nėra. Juk
jei nėra kvalifikuoto specialisto,
nėra kompetencijos spręsti problemas, ieškoti galimybių naujiems
projektams, galvoti, kaip į rajoną
pritraukti kuo didesnes investicijas.
Negali vienos srities pavaduojantis
specialistas išspręsti kitos srities,

kito skyriaus problemų“.
Turintis patirties žemės ūkio
srityje R. Balsys sako, kad ūkininkų problemų sprendimas – labiau
valstybinės politikos reikalas. Kur
savivaldybė galėtų pasitempti - tai
užtikrinti ūkininkams reikalingą
infrastruktūrą, gerinti rajono kelių
būklę ir melioracijos įrenginių,
griovių priežiūrą. Reikia pripažinti, kad bandoma spręsti šias
problemas, nors nėra labai geri to
rezultatai, bet tikrai bandoma. Taigi, padėtį vertinčiau pakankamai
gerai, palyginti su kitomis sritimis“,- teigė R. Balsys.
Anykščiai pasirinko eiti turizmo,
turizmo infrastruktūros gerinimo
keliu, labai daug orientuojamasi į
atvykstančiuosius į mūsų rajoną,
taigi, ar gera kryptis pasirinkta,
teiravomės pašnekovo: „Manau,
kryptis pasirinkta gera, blaškytis nereikia. Turim suprasti, kad
netapsim mes stambiu pramonės
centru. Tik gal rezultatas nėra taip
aiškiai jaučiamas eilinio Anykščių
gyventojo. Skambėt skambam, bet
materialinė išraiška, t.y. nauda,
kokia gaunama iš turizmo, galbūt
nėra pakankama. Kraštas gražus: gražus jis turistams, gražus –
mums patiems, bet reikia pasiekti,
kad turizmas užtikrintų ekonominę
grąžą“.
Eiliniam rajono gyventojui, kuriam svarbu čia ir dabar gauti medicininę priežiūrą, kuriam svarbu,
kad jo vaikų mokykla nebūtų 20
kilometrų nutolusi nuo namų, pagaliau, kad šiukšlės iš kiemo būtų
išvežtos ne tada, kai maišai virs per
šiukšliadėžių kraštus – kaip turime
užtikrinti, kad šie „patogumai“ jam
netaptų prabanga? Svarstydamas
iškeltą problemą, R.Balsys pabrėžė: „Aš esu vienareikšmiškai „už“,
kad Anykščių ligoninė būtų išsaugota, kad ji nevirstų tik slaugos namais. Pastarąją kadenciją Anykščių
ligoninė buvo po padidinamuoju
stiklu – nuolat buvo kalbama, kaip
ten blogai, konfliktai tarp buvusio
ligoninės vadovo ir mero veikia
neigiamai visą įstaigos veiklą. Tai
tikrai negerina ligoninės paslaugų
kokybės, o tik supriešina žmones.
Nors Anykščių ligoninė yra vienas didžiausių rajono darbdavių,
bet jei tokia situacija susiklostytų,
reikia pripažinti – geri specialistai
darbą visada gaus, bet kiekvienam
anykštėnui reikalingos ligoninės
teikiamos paslaugos, kurios būtų
kaip įmanoma arčiau ir patogiau
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pasiekiamos“, – kalbėjo R. Balsys.
Prakalbus apie LVŽS asmenybes, R. Balsys paminėjo LR Seimo narį Antaną Baurą: „Tai labai
nuoširdus žmogus. Su juo visada
malonu bendrauti, jo emocijos
visada tik teigiamos, tai jaučiam
tiek mes, partijos nariai, tiek į jį
besikreipiantys žmonės. Taip pat
norėčiau išskirti jo diplomatines
savybes. Jis su visais randa bendrą
kalbą bei būdus, kaip pajudinti tam
tikras problemas. Gal tik svarstant
itin reikšmingus projektus, pavyzdžiui, pilies statybas, nebeužteko ir
A. Baurai kantrybės ir diplomatiškumo...“
Paklaustas, kodėl, būdamas jaunas žmogus, bet jau turintis politinės patirties, atsisakė siekti rajono
mero posto, R. Balsys sakė: „Prieš
kiekvienus rinkimus būna svarstymas. Tai jau tapo norma – kiekvieną kartą partijos nariai iškelia
ir siūlo mano kandidatūrą, o man
tenka svarstyti ir dėlioti pliusus bei
minusus. Tačiau šį klausimą vis atidedu ateičiai . Aš turiu nemažą ūkį,
turiu daug visuomeninės veiklos,
nebaigtų įgyvendinti idėjų, todėl
suprantu, kad mero pareigoms negalėčiau atsiduoti 100 procentų, o
jeigu nesu tikras, kad savo darbą
padarysiu maksimaliai gerai, nesiimu jo. Maksimumo siekiu visose
gyvenimo srityse. Bet šiam postui
nesakau „ne“. Tokie planai ateityje
galėtų tikrai tapti realybe.
R. Balsys Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungai priklauso 8 metus.
O paklaustas, kas lėmė, kad jis pasirinko šią partiją, pašnekovas teigė: ,,Pasirenkant partiją lėmė dvi
aplinkybės. Pirma, analizuodamas
partijos programą aš įžvelgiau jos
nuostatas, jos deklaruojami siekiai
labiausiai atitinka savivaldybių interesus – tai, pavyzdžiui, savivaldos stiprinimas, regionų atskirties
mažinimas, plėtra. Kitas motyvas
– pirmininko A. Bauros kvietimas
ir jo, kaip žmogaus, autoritetas.
Paprastai žmonės, pabuvę val-

džioje, savo reitingus ir reputaciją
praranda, o kalbant apie A. Baurą
– nesvarbu, kokia partija buvo valdžioje, kas valdė Lietuvą, - jis rajone visada buvo vienas geriausiai
vertinamų politikų“.
Į klausimą, kaip vertina dabartinį Anykščių „valstiečių“ partijos
kandidatą į merus, buvusį Anykščių ligoninės vadovą Dalį Vaiginą, R. Balsys sakė: „Teko nuo
pat pradžių dalyvauti svarstant
kandidatus į merus, tai kai kandidatu buvo pasiūlytas D. Vaiginas,
įvertinus visas aplinkybes ir patį
žmogų, aš vienareikšmiškai palaikiau šią mintį. Ir tam turėjau svarių
argumentų: ilgametė vadovavimo
patirtis, puikus diplomatas, stiprių
visuomeninių organizacijų lyderis.
Man nekilo klausimų dėl jo gebėjimų vadovauti, dėl lyderio savybių.
Man, dažnai bendraujančiam su

daugeliu įstaigų, įmonių vadovų,
apie D. Vaiginą yra susidaręs labai
gero vadovo įspūdis“.
Paklaustas, ką pasakytų tiems
rinkėjams, kurie dar nėra apsisprendę, už ką kovo 3-iąją balsuoti, R. Balsys teigė: „Norėčiau pakviesti žmones palaikyti Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungą, kadangi tai yra ta politinė jėga, kuri
savo pažadus vykdo ir yra atsakinga prieš rinkėjus. Matome ir valstybiniu lygmeniu, kaip sprendžiamos problemos, kurių eilę metų
niekas nesiėmė spręsti. Daugelis
sprendimų gal ir nėra populiarūs,
bet jie – reikalingi. Esu tikras, kad
ir rajono lygmeniu mūsų sąrašas,
gavęs realią galimybę daryti įtaką
priimamiems sprendimams, savo
pažadus vykdys ir darys sprendimus, kurių reikia Anykščių rajonui
ir gyventojams“.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 117

Skelbimai

MOZAIKA
Floridoje atsivėrusi įgriuva
padėjo aptikti banko link iškastą
tunelį

Indijos mieste kilo panika dėl
pasirodžiusio leopardo

Floridoje kelių darbininkai, šią
savaitę iškviesti dėl atsivėrusios
įgriuvos, nustebo nustatę, kad jos
priežastis buvo įtartinas tunelis,
vedantis netoliese esančio banko
link.
Federalinis tyrimų biuras (FTB)
paskelbė nuotraukų, kuriose matyti
siauras požeminis tunelis, vedantis
link banko „Chase“ skyrių Pembruk Painse, maždaug už 32 km į
šiaurę nuo Majamio.
Policijos ir FTB pareigūnai buvo
iškviesti antradienio vakarą, kelininkams suvokus, kad kanalizacijos šulinio dydžio įgriuva susidarė
dėl tunelio.
Kasant toliau buvo rastas primityviai įrengtas apie 56 metrų ilgio
tunelis, vedantis iš miškelio į banko skyrių.
Tunelio plotis buvo pakankamas
vienam žmogui šliaužti pilvu.
Federalinis tyrimų biuras savo
"Twitter" žinutėje nurodė, kad incidentą tiria kaip "mėginimą įvykdyti banko apiplėšimą".

Indijos šiaurinėje Pandžabo valstijoje esančiame Džalandharo mieste ketvirtadienį buvo kilusi panika
dėl leopardo, kuris klaidžiojo ir
puldinėjo gyventojus, kol buvo sutramdytas raminamaisiais vaistais.
Žvėris, daugiau kaip šešias valandas slampinėjęs 800 tūkst. gyventojų turinčio miesto gatvelėmis
ir skersgatviais, parbloškė ir apkandžiojo keturis žmones.
Internete išplatintuose vaizdo
įrašuose matyti minios, stebinčios,
kaip leopardas puldinėja žmones,
šokinėja per sienas ir nustumia nuo
kopėčių vyrą, bandžiusį ištiesti tinklą jam sugauti.
Laimei, visi užpulti žmonės rimtų sužeidimų išvengė. Dauguma jų
buvo atėję pasižiūrėti leopardo, o
tada nukentėjo jam beviltiškai bandant ištrūkti iš miesto.
Kai kuriuose pranešimuose sakoma, kad žmonės, norėdami nubaidyti žvėrį į netoliese esančius atvirus laukus, svaidė į jį akmenis.
Pandžabo valstijos laukinės gamtos apsaugos pareigūnai sakė, kad
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leopardas atklydo iš netoli esančios
Himačal Pradešo valstijos kalnų.
Galiausiai žvėris buvo užspeistas
vienuose namuose ir sutramdytas
raminamaisiais, sakoma žiniasklaidos pranešimuose.
Teismas leido bažnyčiai
pasilikti Hitleriui skirtą varpą
Vokietijos apeliacinis teismas trečiadienį atmetė vieno žydo skundą
dėl miesto tarybos sprendimo palikti Adolfui Hitleriui skirtą varpą
bažnyčios varpinėje.
Koblenco žemės teismas trečiadienį paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą atmesti
Holokausto aukų neįvardinto giminaičio skundą, esą šis varpas yra
„pajuoka ir pasityčiojimas iš Hitlerio teroro aukų“.
Herksheimo parapijos taryba pernai nusprendė išsaugoti prieštaringai vertinamą nacių laikų bažnyčios
varpą, ant kurio išlikęs svastikos
ženklas ir užrašas „Viskas Tėvynei – Adolfas Hitleris“. Taryba taip
pat pranešė ketinanti šalia varpinės
pakabinti paaiškinimo lentelę, kad
varpas paliktas kaip „susitaikymo
varomoji jėga ir paminklas prieš
smurtą bei neteisingumą“.
Koblenco teismui šio paaiškinimo pakako ir jis pareiškė, kad miestas neketina menkinti Holokausto.

-BNS

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Gamina virtuvės, prieškambario
baldus, spintas slankiojančiomis
durimis.
Tel. (8-639) 41625.
Valo kaminus, krosnių angas.
Atlieka įvairius remonto, santechnikos darbus.
Tel. (8-644) 41260.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5mm,
0,8mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Virina automobilių slenksčius,
dugnus, duslintuvus. Senjorams
nuolaidos.
Tel. (8-699) 65148.

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.
Karkaso montavimas, gipso
kartono montavimas, glaistymas,
dažymas, laminato klojimas, dailylenčių kalimas, plytelių klijavimas,
betonavimas.
Tel. (8-676) 48336.

Pavojų keliančių medžių
pjovimas,
genėjimas, surišimas.
Tel. (8-692) 75903.
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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. vasario 7 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8- 657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie
butų pirkimą Anykščių mieste
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla vykdo projektą
„Tvarus ūkininkavimas“ (Nr.14PM-KU-17-1-01531-PR001)
ir kviečia į mokymus ūkininkus, jų partnerius ir visus,
norinčius kelti kvalifikaciją pagal vykdomų mokymų temas.

Anykščių r. organizuojami NEMOKAMI
žemdirbių mokymo kursai:
2019.02.05

9.00-16.00 val.

Ūkinės veiklos finansų vadyba
(8 ak. val., kodas 396134412)

Adresas: Liudiškių g. 18, Anykščiai,
Viešbutis „Nykščio namai“

Registracija ir informacija: 8 622 47950 arba el.paštu:
projektai@alantostvm.lt
Mokymų metu aprūpinsime dalomąja medžiaga, rašymo
priemonėmis, pietumis.

siūlo darbą
Buhalteriui (-ei) tvarkyti ūkininko
apskaitą.
Tel. (8-652) 69920.

Reikalingas traktorininkas. Darbas
miške (MTZ + savikrovė priekaba).
Tel. (8-687) 24197.

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama Savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo
butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės
adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2
zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių butai su visais patogumais Anykščių mieste.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga
pateikti iki 2019 m. vasario 18 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės
puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (paskelbta 2019-01-29) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23,
Anykščiai, 102 kabinete.
Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 108

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

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

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

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Brangiai perkame

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

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

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

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

Superkame automobilius.

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

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

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

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Gyvuliai

Mokame 6% ir 21% PVM.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Kita

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą
žaliavą biokurui.
Tel. (8-677) 20998.
Elektronikos
laužą,
įvairias
plokštes, mikroschemas, rėles,
magnetinius paleidėjus, skaičiavimo - matavimo techniką, kompiuterius, įvairias jungtis, kontaktus,
oscilografus, dažnometrius.
Tel. (8-606) 84377.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Naujos statybos nebaigtą įrengti
namą Anykščių m. Privestos komunikacijos.
Tel. (8-679) 80037.
Sodybą Anykščių r. Troškūnų
sen. Smėlynės kaime, yra 1 ha
žemės su namų valda. Kaina
5555 Eur, už papildomą kainą yra
dar 2,5 ha žemės (koordinatės
55.571209, 24.922536).
Tel. (8-678) 84319.
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.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas kaladėmis, skaldytas,
medienos atraižas pakais ir supjautas.
Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

Malkas kaladėmis (skaldytos).
Atraižas pakais (supjautos).
Tel. (8-621) 53555.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Sausos malkos.
Tel. (8-662) 25588.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ
DALYS.

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

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.
Pjuvenų briketus. Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Beržines ir kitų lapuočių malkas.
Turi sausesnių. Veža kaladėmis,
skaldytas iki 9 erdv. m., miškavežiu 30 erdv. m.
Tel. (8-648) 84052.
AKCIJA. Granulės 8 mm (saulėgrąžų lukštų) - 125 Eur/tona. Gali
pristyti įvairiais kiekiais. Perkant 2
tonas ir daugiau - pristatymas nemokamas.
Tel.: (8-685) 01316,
(8-650) 39145.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 3 d. (sekmadienį) prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome
palaukti. Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10,
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25,
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55,
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10,
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30,
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50,
Anykščiai 16:00 ūk.turgus,
Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.

dovanoja
Gerą tvirtą sofą.
Tel. (8-647) 83499.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
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Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320,
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Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
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Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00,
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
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Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3200 egz.					
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Rytys, Rytis, Vandenė,
Valdemaras, Kandidas, Valdonė,
Valdas, Orintas, Orinta, Oreta,
Oretas.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė drauge su Sąrašu aprauda STT pareigūnų
paliktas žaizdas

Tyko STT už krūmų,
Stebi veiklą pareigūnų.
Seka jų budri akis,
Ką už ančio kiša Jis.

vasario 3 d.
Oskaras, Blažiejus, Radvilas,
Radvilė, Blažys, Asta.
vasario 4 d.

Kratomas Anykščių miestas,
Pusnimis aukštom apriestas.
Purtomas net inkubatorius Menas blaškosi po patvorius.

Andriejus, Vydmantas, Arvilė,
Joana, Andrius, Vidmantas.

mėnulis

Beldžias net į NŽTĖ,
Kur nepralenda katė.
Sklaidomi sklypų planai Dieve, baigėsi durnai.

vasario 2 -3 d. delčia,
vasario 4 d. jaunatis.

anekdotas
Prieš spektaklį, kai užgeso
šviesos, pasigirdo sunerimęs balsas:
- Ar šiuose namuose yra gydytojas?
Kai šviesos vėl užsidegė, atsistojo keli vyrai. Senyva moteris
prie savęs prisitraukė dukterį ir
tarė:
- Gerai, ar tarp jūsų yra vienišų ir norinčių vesti jauną ir žavią
žydaitę?
***
Katės, kaip ir moterys, myli
ausimis. Būtent todėl katinai taip
ir rėkia.
***
Artėjo padėkos diena ir šeima
gavo atvirutę, kurioj buvo pavaizduota maldininkų šeima, einanti į bažnyčią. Senelis parodė
atvirutę anūkams, sakydamas:
- Matote, kaip vaikams patinka
eiti į bažnyčią su tėveliais…
- O taip, - atsiduso Mikutis, –
tačiau kam tas tėvelis nešasi šautuvą?

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Girgžda durys beždžionyno,
Generolą surakino...
Partijose sujudimas Vėl prasideda žaidimas.
Jėzusmarja, kas čia daros,Ėmė ir nuvirto caras:
Nei raudoti, nei giedoti,
Nei už Tubį agituoti.

NNN redaktorei nežinant
Kęstučio Tubio visuomeninis
rinkimų komitetas ,,Anykščių
krašto labui“ šiomis dienomis
turėjo ypač daug progų reaguoti į
nūdienos aktualijas, todėl komiteto
,,Facebook“-o paskyroje ėmė atsirasti pareiškimų.
Po mero K.Tubio sulaikymo
komitetas subtiliai pareiškė: ,,Visuomeninis rinkimų komitetas
„Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“ visiškai atsiriboja
nuo žiniasklaidoje pasirodžiusios
informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ir su juo susijusių

Gal STT ,,Facebook“-o neskaito?

aplinkybių.“
Žiniasklaida informaciją gavo iš
STT, na dar šiek tiek ir iš prokuratūros. O pati žiniasklaida, kokia
ji bjauri bebūtų, savarankiškai ikiteisminių tyrimų neskelbia ir kratų
neorganizuoja.
Taigi, perfrazuojant komiteto
idėją apie atsiribojimą, išeitų, kad
politinis darinys atsiriboja nuo
STT ir prokuratūros... Deja, bet
STT ir prokuratūra kol kas nuo komiteto neatsiriboja.
Gal
šios
institucijos
,,Facebook“-o neskaito?

***
Kunigas kala tvorą. Šalia stovi
berniukas ir nenuleidžia nuo jo
akių.
- Tu tikriausiai nori tapti staliumi, mažyli, - sako kunigas.
- Ne, man paprasčiausiai įdomu, ką sako kunigai, kai pataiko
plaktuku į pirštą.
***
Moteris tempia du pilnutėlius
krepšius. Vyras:
- Sunku, mieloji?
- Taip.
- Tai pailsėk minutėlę, juk mes
niekur neskubam.

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

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

oras
+2

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

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

