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Miesto parke
degė tipis
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šiupinys
Rinkimai. Sekmadienį, kovo
3-ąją, anykštėnai, kaip ir visos
Lietuvos gyventojai, rinks vietos
valdžią. Balsavimas apylinkėse
prasidės 7 valandą ryto, baigis - 8
valandą vakaro. Anykščių rajone
yra 35 rinkiminės apylinkės, iš
viso mūsų rajone registruoti 22
623 rinkėjai.

Kurklių
mokyklos
neišgelbėjo ir
rinkimai

3 psl.

Rievės
Rytis KULBOKAS
...„Tik tada, kai galutinai
senosios tiesos nebepajėgia
paneigti kritiškai daugėjančių
įrodymų, paradigma lūžta“...

Paslaugos. Anykščių Antano
Baranausko ir Antano Vienuolio
– Žukausko memorialinis muziejus prašė Anykščių rajono tarybos didinti ekspozicijų lankymo
bilietų ir paslaugų kainas. Prašymas grįstas tuo, kad muziejus
plečia paslaugų pasiūlą bei plėtrą,
dalyvauja moksleviams skirtame
Kultūros paso projekte. Taryba
muziejaus prašymą patenkino.

16 psl.

4 psl.

Teisybę įrodinėja melu ir tam
negaili biudžeto lėšų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK) baigė tirti
Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundus prieš
UAB ,,Anykštos redakciją“.
2018 metų rugpjūčio-spalio mėnesiais (tai yra nuo to meto,
kai ,,Anykšta“ laimėjo savivaldybės informacijos viešinimo
paslaugų konkursą, pasiūliusi mažesnę paslaugos kainą nei
,,Šilelis“) VIEK gavo penkis savivaldybės skundus dėl mūsų
laikraščio ir naujienų portalo anyksta.lt publikacijų. Įdomu
tai, jog šios kadencijos rajono valdžia nuo savo darbo pradžios
2015-ųjų pavasarį iki praėjusių metų vasaros į VIEK nesikreipė nė karto, o po rudeninio skundų derliaus naujų Anykščių
savivaldybės administracijos raštų VIEK taip pat jau nebesulaukė.
Dar du savivaldybės skundai buvo parašyti Spaudos radijo
ir televizijos rėmimo fondui. Pastarieji skundai savivaldybei
naudos nedavė.

Aktyvumas. Pirmąją išankstinio balsavimo savivaldos rinkimuose dieną, vasario 27 - ąją,
Anykščių rajone balsuoti atėjo
2,25 proc. rinkėjų, ketvirtadienį
skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. 2015 metais savivaldos
rinkimuose per pirmąją išankstinio balsavimo dieną Anykščių rajone savo valią pareiškė šiek tiek
mažiau – 1,68 proc. rinkėjų.
Kinas. Trečiadienio vakarą
12-oje Lietuvos miestų, tarp kurių buvo ir Anykščiai, nemokamai pristatytas restauruotas ir
šiuolaikiniams kino ekranams
pritaikytas 1978-aisiais sukurtas
Arūno Žebriūno filmas „Riešutų
duona“.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Anykščių rajono savivaldybės administracija per kelis mėnesius
Visuomenės informavimo etikos komisijai dėl „Anykštos“ publikacijų parašė penkis skundus.
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Progimnazija turės nuolatinį vadovą
Netrukus vienu laikinuoju vadovu Anykščių rajone bus mažiau - įvyko A.Vienuolio progimnazijos direktoriaus konkursas. Tačiau vis dar trys iš 12 Anykščių savivaldybės administracijos skyrių
neturi nuolatinių vadovų. Beje, skyrių vedėjų pareigas nuo 2015-ųjų, nuo šios kadencijos valdžios
darbo pradžios, išsaugojo vienintelė Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vida Bužinskienė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Diskusija. Anykščių moterų
užimtumo ir informacijos centre
praėjusią savaitę surengta paskaita- apvalaus stalo diskusija
„Pilietiškumo pagrindai. Kokių
sprendimų reikia Lietuvai?” Anot
šio centro darbuotojų, diskusija
susilaukė tokio didelio susidomėjimo, kad nuspręsta surengti
ją dar kartą paskutinę vasario
dieną.
Sezonas. Nors prasidėjo kalendorinis pavasaris, pramogų ir
sporto centras ,,Kalita” skelbia,
kad ant kalno vis dar yra sniego,
taigi slidinėjimo sezonas, prasidėjęs pernai gruodį, tęsiasi.

A.Vienuolio progimnazijos direktoriaus konkursą laimėjo Anykščių rajono tarybos narė, liberalė Danutė
Mažvylienė

Anykščių savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis ir toliau laikinai vadovauja ir
Statybos skyriui.

Jurgita Banienė - taip pat dukart vedėja:
nuolatinė Švietimo skyriaus vedėja yra ir laikinoji Kutūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vadovė.

4 psl.
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KONKREČIAI

Tarybos veiklos ataskaitoje – nieko konkretaus apie
rajono Tarybos narių veiklą
Pernai 13 kartų posėdžiavusi Anykščių rajono taryba priėmė
351 sprendimą.Tiesa, posėdžiuose anykštėnų išrinktieji dalyvavo
tarsi studentai - tik devyni iš 25 Anykščių rajono tarybos narių jų
nepraleido nė vieno, skelbiama 2018-ųjų metų Anykščių rajono
tarybos veiklos ataskaitoje.
Praėjusių metų Anykščių rajono tarybos veiklos ataskaitoje
nurodoma, kad geriausiai pernai
posėdžius lankė Raimondas Balsys, Alvydas Gervinskas, Rita
Kripaitienė, Sigutis Obelevičius,
Arvidas Pajuodis, Mindaugas Sargūnas, Egidijus Šilaika, Kęstutis
Tubis, Vaidutis Zlatkus.
Penki Tarybos nariai praleido
vieną Tarybos posėdį: Algirdas
Ananka, Dalia Kazlauskienė,
Arūnas Liogė, Danutė Mažvylienė, Raimundas Razmislavičius.
Septyni Tarybos nariai praleido
du Tarybos posėdžius: Gabrielė
Griauzdaitė – Patumsienė,Vilius

Januška, Vilius Juodelis, Giedrutis Klimkevičius, Saulius Rasalas,
Alfrydas Savickas ir Dainius Žiogelis. Trys tarybos nariai praleido
keturis Tarybos posėdžius: Nijolė Barkauskienė, Donatas Krikštaponis ir DonatasTuska. Lukas
Pakeltis pernai nedalyvavo penkiuose Tarybos posėdžiuose.
Ataskaitoje skelbiama, kad
pernai aplaidžiai dirbo Anykščių
rajono savivaldybės Etikos komisija, kurios pirmininkas yra D.
Krikštaponis.
,,Ataskaita Tarybai už 2018 m.
nepateikta, Komisijos sprendimai
neviešinami, protokolai neskel-

biami”, - ataskaitoje skelbia laikinai Anykščių rajono mero pareigas einantis S. Obelevičius.
Ataskaitos Anykščių rajono
tarybai už praėjusių metų veiklą
nebuvo pateikusi ir dar viena savivaldybės nuolatinė komisija –
Antikorupcijos komisija, kurios
pirmininkas yra Anykščių rajono
tarybos narys R.Razmislavičius.
Tiesa,
praėjusį
ketvirtadienį
R.Razmislavičius Tarybai atsiskaitė, nurodęs, kad per metus komisija gavo vieną skundą.
Peticijų komisija, kurios pirmininkas yra Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis, pernai
darbo neturėjo.
Kaip ir kasmet, Anykščių rajono tarybos veiklos ataskaitoje
skelbiami tik statistiniai skaičiai.
Ataskaitoje nenurodoma, kokius
konkrečius pasiūlymus posėdžiams pasiūlė rajono Tarybos

spektras

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Razmislavičius komisijos veiklos
ataskaitą Anykščių rajono
tarybai pateikė tik vakar.
nariai, nepateikiama išsamesnė
Tarybos darbo bei priimtų reikšmingiausių sprendimų analizė.
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Miesto parke degė tipis
Anykščių naujų vėjų bendruomenės miesto parke įrengtą palapinę – tipį persekioja nelaimės. Trečiadienio vakarą palapinę
gesino ugniagesiai.
Pranešimą apie tai, kad dega tipis, ugniagesiai gavo apie 19 val.
Jiems atvykus į įvykio vietą, palapinėje smilko medžiaga, buvo uždūmintas vidus. Palapinės viduje
tebesmilko įrengta laužavietė.
Gaisro metu apdegė palapinės
vidinė medžiaga ( apie 3 m²).
Pernai rudenį tipis jau buvo
nukentėjęs nuo vandalų – tuomet
buvo supjaustyta palapinės medžiaga. Įtarta, kad tai paauglių
darbas, nors kaltininkai ir nebuvo

nustatyti.
Anykščių miesto parke tipis
pernai buvo pastatytas Anykščių
naujų vėjų bendruomenei laimėjus prekybos tinklo ,,Maxima”
konkursą ,,Mes – bendruomenė”
ir gavus 8 tūkst. eurų piniginį prizą.
Šalia palapinės taip pat įrengtas
netradicinis daržas, kuriame bendruomenė žada auginti daržoves.
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Anykščių naujų vėjų bendruomenė vylėsi, kad šis tipis taps simboline bendruomenės susibūrimo vieta.

Savivaldybė įsigijo balsavimo kabinų
Artėjantiems rinkimams Anykščių rajono savivaldybės administracija įsigijo naujų balsavimo kabinų.
Viešąjį pirkimą tiekti balsavimo
kabinas laimėjo UAB „Klion“,
užsiimanti automobilių atsarginių
dalių bei eksploatacinių medžiagų
prekyba bei autoremonto paslaugomis.
Už 26 įsigytas balsavimo kabinas Anykščių rajono savivaldybė
UAB ,,Klion” sumokės 5720 Eur.

Vyriausioji rinkimų komisija
primena, kad slapto balsavimo kabinos turi būti įrengtos taip, kad
rinkėjui būtų patogu užpildyti rinkimų biuletenį tiesiogiai, niekieno
nevaržomam, užtikrinant slapto
balsavimo principą.

mis, pakankamai šviesios ir patogios sėdint arba stovint užpildyti
rinkimų biuletenį, jose turi būti
staliukas ar kitokia atrama ir rašiklis, bent viena kabina, pritaikyta
rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų biuletenį sėdint kėdėje
ar neįgaliojo vežimėlyje, - tokios,
kad rinkėjas negalėtų matyti greta
esančioje kabinoje kito rinkėjo pildomo biuletenio, be užuolaidų ir
įrengtos taip, kad rinkimų komisijų

nariai ir stebėtojai galėtų matyti, ar
rinkėjas neatlieka neteisėtų veiksmų, tačiau negalima būtų matyti,
kokias žymas biuletenyje rinkėjas
daro. Bent viena balsavimo kabina
turi būti su užuolaida.
Šiemet vyks treji rinkimai –
kovo 3 dieną - savivaldybių tarybų, gegužės 12 dieną - Respublikos Prezidento ir gegužės 26 dieną
rinkimai į Europos Parlamentą.

Tyrimas. Esama įrodymų, kad
Izraelis reaguodamas į 2018 metų
protestus Gazos Ruože įvykdė
nusikaltimų žmoniškumui, nes
snaiperiai taikėsi į aiškiai atpažįstamus vaikus, sveikatos apsaugos
darbuotojus ir žurnalistus, rodo
ketvirtadienį paskelbtas Jungtinių
Tautų remiamas tyrimas. „Izraelio
kariai įvykdė tarptautinių žmogaus
teisių ir humanitarinės teisės pažeidimų. Kai kurie iš šių pažeidimų
gali prilygti karo nusikaltimams
ar nusikaltimams žmoniškumui“,
– pareiškime nurodė JT nepriklausomos protestų okupuotoje palestiniečių teritorijoje tyrimo komisijos
pirmininkas Santiago Cantonas.
Pasak tyrėjų, Izraelio kariai tyčia
šaudė į civilius per palestiniečių
demonstracijas, kurių metų žuvo
189 žmonės. Žmogaus teisių tarybos įgaliota komisija nurodė, kad
kariuomenės snaiperiai koviniais
šoviniais nušovė ar pašovė daugiau
kaip 6 tūkst. žmonių, tarp kurių yra
„realios grėsmės“ nekėlusių civilių.
Izraelis kaltinimus atmeta.

kos akmens tapybos ekspoziciją
pernai aplankė 10 240 lankytojų,
J. Biliūno memorialinį muziejų –
3682 lankytojai, B. Buivydaitės
memorialinį muziejų – 997 lankytojai, Siauruko muziejų – 17 518
lankytojų, Šeimyniškėlių piliakalnio istorinį kompleksą – 4.022
lankytojai.

Nors Medžių lajų tako kompleksą pernai aplankė maždaug 17 000
žmonių, edukacinėje programoje
šiame kompleske dalyvavo tik 1
811 lankytojų.
Iš viso pernai Anykščių muziejaus edukacinėse programose dalyvavo 15 616 dalyvių.

Kontrolė. Mokesčių inspektorių
griežčiau kontroliuoti verslininkai
pernai į biudžetą sumokėjo 28,8
mln. eurų, arba 49 proc. daugiau
mokesčių nei 2017 metais. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI)
teigimu, didesnio dėmesio 2018
metais sulaukė statybų, viešojo
maitinimo, naudotų automobilių ir
jų detalių prekybos bei remonto,
mėsos produktų gamybos ir prekybos įmonės. Iš statybos įmonių
surinkta 10,5 mln. eurų daugiau,
iš naudotų automobilių prekybos ir
remonto – 11,6 mln. eurų, iš viešojo
maitinimo – 6,2 mln. eurų, iš mėsos
gamintojų ir prekybininkų – beveik
0,5 mln. eurų daugiau mokesčių.

Mirtis. Vasario 27 dieną, apie
13.00 val., namuose Viešintose,
Televizijos g., rastas vyro (g. 1949
m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas
mirties priežasčiai nustatyti.

apie 18.30 val., Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaime, Mokyklos
g., namuose vyras (g. 1999 m.)
smurtavo tėvo (nustatytas 2,10
prom. girtumas) (g. 1972 m.) atžvilgiu, sukeldamas fizinį skausmą. Po įvykio vyras pasišalino,
nesurastas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Smurtas. Vasario 26 dieną,

Paieška. Gautas moters (g.

1979 m.), gyvenančios Kurkliuose, Kavarsko g., pareiškimas, kad
vasario 26-osios ryte iš namų į
mokyklą išėjo ir iki šiol negrįžo
nepilnametė dukra (g. 2005 m.).
Merginos bruožai: plaukai tamsūs,
iki pečių, su lankeliu ant galvos,
smulkaus kūno sudėjimo, ūgis
1.62 cm, apsirengusi žalios spalvos striuke. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Bankas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei
vietos akcininkų valdomo Šiaulių
banko grynasis pelnas pernai siekė 53,065 mln. eurų – 71,8 proc.
daugiau nei 2017 metais, kai jis
buvo 30,89 mln. eurų. Banko grupė pernai uždirbo 52,638 mln. eurų
grynojo pelno – 63,8 proc. daugiau
nei 2017-aisiais (32,127 mln. eurų),
teigiama Šiaulių banko 2018 metų
veiklos ataskaitoje.

Balsavimo kabinos turi būti

atskirtos viena nuo kitos pertvaro-
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Populiariausias – Arklio muziejus
Pernai muziejų padalinius aplankė 80 590 lankytojų, skelbia
Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko
memorialinis muziejus.
Daugiausia lankytojų sulaukė
Arklio muziejus – jį aplankė 45
342 žmonės. Mažiausiai lankytojus domino L.ir S.Didžiulių sodyba

– muziejus – čia per metus užsuko
660 lankytojų.
A.Baranausko klėtelę, A. Vienuolio namą-muziejų ir S. Petraš-

Temidės svarstyklės

gijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Muštynės. Vasario 25 dieną,
apie 11.07 val., parduotuvėjebare Kavarske,Tumo- Vaižganto
g., vyrą (g. 1957 m.), gyvenantį Kavarske, Pergalės g., sumušė
iš matymo pažįstamas vyras (g.
1978 m.). Vyras dėl dešinės kojos
blauzdikaulio lūžio paguldytas į
Anykščių ligoninės traumatolo-

Pilotas. Pakistanas penktadienį paleis sučiuptą Indijos pilotą,
pareiškė ministras pirmininkas
Imranas Khanas per bendrą abejų
parlamento rūmų posėdį ketvirtadienį. Šis žingsnis gali sumažinti
drastiškai išaugusią įtampą tarp
branduolinį ginklą turinčių kaimynių, pakursčiusią nuogąstavimus
dėl visapusiško karinio konflikto
galimybės. „Darydami taikos gestą
rytoj paleidžiame Indijos pilotą“, –
sakė I. Khanas kitą dieną po to, kai
indų aviacijos pulkininko leitenanto
Abhinandano Varthamano lėktuvas buvo numuštas per Pakistano
ir Indijos oro mūšį virš ginčijamo
Kašmyro regiono. Naujasis Delis
trečiadienį patvirtino, kad po oro
mūšio buvo numuštas jos naikintuvas ir dingo jo pilotas. Premjeras
sakė trečiadienį mėginęs perduoti
Indijos vyriausybės vadovui Narendrai Modi žinią, kad nori deeskaluoti įtampą. I. Khanas nenurodė,
kaip Indija atsakė į šią jo iniciatyvą. Premjeras taip pat pakartojo
siūlymą Naujajam Deliui sėsti prie
derybų stalo, pažymėjęs, jog tai yra
vienintelis būdas išspręsti visus nesutarimus.
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-BNS

IŠ ARTI

???

Ką manote
apie
siūlymą
įvesti
Anykštėno
kortelę, kuri
suteiktų įvairių
nuolaidų rajono
gyventojams?
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Kurklių mokyklos neišgelbėjo
vidmantas.s@anyksta.lt
ir rinkimai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Vakar, ketvirtadienį, vyko eilinis Anykščių rajono tarybos posėdis. Didžioji dalis šiam posėdžiui
pateiktų sprendimų - švietimo įstaigų direktorių 2018 metų veiklos įvertinimų bei užduočių 2019iesiems metams tvirtinimas. Tačiau bent jau vienoje vietoje - tvirtinant savivaldybės administracijos
ir administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos 2018-ųjų metų veiklos ataskaitą - rajono
valdantieji ir opozicija vėl galėjo pasitikrinti jėgas.

savaitės citatos
Kur du stos, visados daugiau
padarys
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, atsakydamas ,,Anykštai“, kodėl Etikos
komisijos posėdyje savivaldybei
atstovavo net du teisininkai:
,,Paskutinę dieną, pasikeitus
suplanuotų darbų eigai, atsirado galimybė į posėdį atvykti ir
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos skyriaus teisinkui.
J. Vilio kontoros teisininko nuspręsta taip pat neatšaukti.“
Kinų kalbos mokėsi ar žolę
perdažė?
Audronius
GALIŠANKA,
apie tai, kodėl per įstatymais
numatytus terminus neatsakė į
,,Anykštos“ klausimus:
,,Vyko Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus specialistų aktyvus pasirengimas Kinijos
Liaudies Respublikos Pengžou
miesto delegacijos vizitui ir darbas įgyvendinant programą.“
Juk ne upėje sėdit...

Zita KAPRAKIENĖ:
- O ką, vargšeliams pensininkams būtų šiokia tokia parama,
daugiavaikėms mamoms, našlaičiams...

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Tegul Anykščiuose pastato
prekybos centrus ,, Maxima”,
,,Lidl”, ,,Iki” ,,,Rimi” ir turėsit
nuolaidų kaip visi Lietuvos žmonės. Kokių dar nuolaidų reikia,
ar čia priešrinkiminis triukas ?

Adas GABRILAVIČIUS:
- Puiki idėja, niekam dėl to
blogiau nebūtų!

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Tvirtinant Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos metinę veiklos ataskaitą, pozicijos ir opozicijos balsai pasiskirstė po lygiai.
Autoriaus nuotr.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos ir administracijos
direktoriaus A.Gališankos ataskaita rajono Tarybos posėdyje
buvo patvirtinta tik per ,,Marytės
plauką“. 11 Tarybos narių balsavo
,,už“, taip pat 11- buvo prieš arba
susilaikė. Ataskaita patvirtinta
tik dėl lemiamu tapusio laikinojo
Anykščių mero, konservatoriaus
Sigučio Obelevičiaus balso.
Šiomis dienomis A.Vienuolio
progimnazijos direktorės konkursą laimėjusi Danutė Mažvylienė
kartu su kitais liberalais balsuodami susilaikė, o tai beveik tas pat,
kaip ir balsavimas prieš. Susilaikė
ir vienintelė posėdyje dalyvavusi
,,valstietė“ Nijolė Barkauskienė.
Visi 5 rajono Taryboje esantys socialdemokratai taip pat nebalsavo
už ataskaitos patvirtinimą.
Tarybos posėdyje nedalyvavo
,,valstiečiai“ Algirdas Ananaka ir
Raimondas Balsys bei konservatorė Dalia Kazlauskienė.
Veiklos ataskaitoje A.Gališanka
apžvelgė nuveiktus darbus bei nemaža dėmesio skyrė administracijos darbuotojų apklausos rezultatams aptarti. Pasak A.Gališankos,
apklausos rezultatai rodo, kad daugumai administracijos darbuotojų
darbas patinka, ateityje jo keisti
nežada. Darbuotojams, pagal apklausos duomenis, patinka ir administracijos vadovų vadovavimo
stilius: ,,darbuotojai laisvai gali
reikšti nuomonę ir idėjas ir jiems
už tai nieko negali būti“, - kaip
gera dirbti savivaldybėje, dėstė
A.Gališanka. Jis kalbėjo, kad pernai valdininkų mokymams išleista
18 tūkst. eurų, kai ankstesniais
metais šioms reikmėms buvo skirta tik po 5-6 tūkst. eurų.
Pernai savivaldybės administracija gavo 679 gyventojų skundus,
neatsakė į 4. ,,Sveikas darbuotojas
- geras darbuotojas“, - šūkiu po-

žiūrį į administracijos darbuotojų
prevencinį sveikatos patikrinimą
atskleidė administracijos vadovas.
Jis pasidžiaugė, kad Anykščių savivaldybės administracija turi paskyras ,,Facebook“-e., ,,Instagram“-e
ir ,,Twitter“-yje.
Konservatorė, jauniausia rajono
Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė
gavo progą pabūti laikinąja rajono vadove. Tiesa, labai trumpai.
Laikinai mero pareigas einantis
vicemeras Sigutis Obelevičius dėl
galimo interesų konflikto turėjo
nusišalinti nuo kelių sprendimų
priėmimo, tad reikėjo laikinojo
primininkaujančio Tarybos posėdžiui, kuris laikinai pakeistų laikinąjį rajono vadovą.
Ankstesniame Anykščių rajono
tarybos posėdyje Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos
reorganizavimui į A.Baranausko
pagrindinės mokyklos pagrindinio
ugdymo skyrių sėkmingai pasipriešinusi Tarybos opozicija ketvirtadienį jau tik imitavo mokyklos
gynybą. Opozicijos balsai išsibarstė, o socialdemokratas Dainius
Žiogelis nedalyvavo balsavime,
motyvuodamas tuo, kad baigė šią
mokyklą ir jos naikinimui negali
pritarti. D.Žiogelis tik paprašė, kad
ir pavertus mokyklą skyriumi, būtų
paliktas S.Kairio vardas. Anykščių
liberalų lyderis Lukas Pakeltis šio
klausimo svarstymo apskritai nesulaukė, nes dar nepasibaigus posėdžiui iš jo išėjo.
Mokyklų pertvarkos klausimu
pasisakė ir nuo pareigų nušalintas
meras Kęstutis Tubis. Jis kvietė
Tarybos narius ,,atsiriboti nuo asmeniškumų“ ir ragino negrįžti į
tuos laikus, ,,kai karalių vaikai turėjo po kelis repetitorius.“
Kurklių S.Kairio pagrindinė mokykla į pagrindinio ugdymo skyrių
bus pretvarkoma nuo ateinančių
mokslo metų. Po pertvarkos darbo

neteks keli darbuotojai, tarp jų ir
mokyklos direktorė Jūratė Kašinskienė.
Taryba tvirtino rajono mokyklų
bei darželių 2018 metų veiklos
vertinimus. J.Kašinskienės veiklą
buvo siūlyta vertinti tik patenkinamai, bet balsavimu jos veikla įvertinta gerai. Po šio balsavimo kitų
mokyklų vadovės paplojo.
Prieš tvirtinant J.Kašinskienės
veiklos rezultatus, kalbėti buvo
pakviesta šios mokyklos valytoja Lina Kazlauskaitė. Kurklietė
aiškino, kad direktorė sumažino
valytojų skaičių ir padidino joms
skirtus tvarkytinus plotus. ,,Ateina
su nuotaikų kaita. Jeigu jos nuotaika bloga - ieško voratinklių, muselių“, - direktorės darbu piktinosi
valytoja.

Antanas BAURA, Seimo narys, apie Šventosios užtvanką:
,,Šitoje vietoje sėdėjimas ir
nieko nedarymas yra nepateisinamas.“
Visuomeniniais pagrindais
turėtų rinkti šiukšles?
Alfrydas SAVICKAS, Anykščių rajono tarybos narys, apie
seniūnaičių veiklą:
,,Seniūnaitis galėtų rūpintis
aplinkos apsaugos klausimais,
šiukšlinimo problemomis.“
Agituojate už Kavarsko
Katiną?
Daiva GASIŪNIENĖ, Panevėžio miesto vyriausioji architektė, apie rinkimus:
,,Kuo daugiau dėmesio šūkiams
- tuo mažiau jėgų darbui.“
Valdininkų žmonėmis
nelaikote?

užjaučia

Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame
Algirdą KAŽDAILĮ, mirus brangiam broliui.
Užuojautos žodžius Jums
taria UAB „Anykščių
vandenys“ kolektyvas

Jurijus NIKITINAS, Anykščių vietos veiklos grupės vadovas, apie žmonių santykį su rajono biudžetu:
,,Matėme, kai vyko seniūnijų ar
biudžeto pristatymas mieste, žmonių beveik nebuvo.“
Tai skalpelį pilve užmiršti, tai
ne tą koją nupjauni...
Kęstutis JACUNSKAS, gydytojas chirurgas, apie patirtį:
,,Kaip ir kiekviename darbe,
kurį pradedi, kol esi naujokas, būna sunku, bet laikui bėgant prie
jo pripranti.“

IŠ ARTI
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Progimnazija turės nuolatinį vadovą
(Atkelta iš 1 psl.)
Kaip ir buvo prognozuota, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos
direktoriaus konkursą laimėjo šios
mokyklos direktoriaus pavaduotoja,
Anykščių rajono tarybos narė, liberalė Danutė Mažvylienė. Konkurse
dalyvavo dvi pretendentės.
Po to, kai D. Mažvylienė bus paskirta į šias pareigas, turės trauktis iš
rajono Tarybos, o ją valdžioje turėtų
pakeisti mero Kęstučio Tubio sūnėnas, pirmasis ,,už brūkšnio“ likęs

rievės

Rytis KULBOKAS
Šią savaitę viešąją erdvę sudrebino žinia – rašytojas, dramaturgas, režisierius, Nacionalinės premijos laureatas Marius
Ivaškevičius turi aiškintis
policijai dėl išsakytos minties
radijo laidoje - „Išstūmėme
daug lenkakalbių, išstūmėme,
išžudėme žydus“. Be abejo, šis
sakinukas tik trumpa ištrauka iš
viso rašytojo pasisakymo.
Rašytojas paskelbė, kad jis
privalo pasiaiškinti dėl to,
„koks buvo šių Jūsų išsakytų
žodžių tikslas, mintis, esmė“.
Sukrečianti žinia. Valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos
narė, kuri privalo užtikrinti
piliečių laisves ir teises, bet
kuris žmogus gali būti tampomas teisėsaugos vien todėl, kad
kažkam, kuriam nors tipui ar jų
grupei, nepatiko mintis. Jie gali
teikti pareiškimą ir reikalauti
bausti nusidėjėlį. Kaip sovietmečiu – „liaudis reikalauja“.

liberalas, verslininkas Gediminas
Kutka.
Šios Tarybos kadencija baigsis balandžio mėnesį. Sprendimas
dėl D.Mažvylienės paskyrimo
A.Vienuolio progimnazijos direktore greičiausiai bus pateiktas tik kovo
mėnesio rajono Tarybos posėdžiui.
Tarybos nario mandato ji greičiausiai atsisakys dar iki to posėdžio,
tačiau ar D.Mažvylienę Taryboje galintis keisti politikas iki kadencijos
pabaigos spės tapti Tarybos nariu nėra aišku.
Kol kas laikinai A.Vienuolio proJuo baisiau, kad tai nebėra
naujiena, jau turime precedentų, kai neįtinkantį autorių reikalaujama vos ne nulinčiuoti, jam
net palinkima nueiti į mišką, susirasti medį ir „nusiteisti“, nes
jis „neteisingai“ interpretuoja
istoriją, maža to – jis drįsta
klausti ir ieškoti! Baisus nusikaltimas! Žymusis sovietmečio
disidentas Aleksandras Solženicinas, išgarsėjęs sovietinius
pamatus sudrebinusiu kūriniu
„Gulago archipelagas“, pats
patyrė gulago „džiaugsmus“,
nors buvo apdovanotas keliais
ordinais už drąsą Antrojo
pasaulinio karo mūšiuose. Už
ką jis atsidūrė lageryje? Kaip
vertina patys rusų, neatstovaujančių „oficialiajai“ istorijai,
istorikai, - už tai, kad galvojo.
Paprasčiausiai kažkoks politrukas pasiuntė būsimąjį disidentą
į lagerį, nes galvoti, klausti (net
jei mintys dėstomos asmeniniame laiške) draudžiama. Reikia
vykdyti: tiesa pasakyta - partija
žino geriau.
Ar ne prie to paties einame?
Ar reikia po to stebėtis, kodėl
tiek teismų Lietuva pralaimi Europoje? Sprendimai ar
sąvokos neatitinka tarptautinių
apibrėžimų? Neužtikrina žmogaus teisių apsaugos?
Istorija vargu ar gali būti
vadinama mokslu, nes tikrosios, tokios, kokia ji yra,
galbūt niekada nežinojome ir
nesužinosime. Turime kažkokių
lūkesčių ir asmeninių motyvų nulemtą supratimą, kuris
istoriją vaizduoja tokią, kokią
kažkas nori matyti. Natūralu
- pati žmogaus prigimtis taip
diktuoja, o ypač kai istorija

gimnazijos direktoriaus pareigas
eina kitas pavaduotojas Egidijus Šilaika, kuris dėl laikinų pareigų turėjo
atsisakyti Anykščių rajono tarybos
nario mandato. Nuolatinio direktoriaus A.Vienuolio progimnazija
neturi nuo praėjusių metų vasaros,
kai buvusi mokyklos vadovė Jurgita
Banienė tapo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vedėja.
Beje, J.Banienė dabar yra dviejų
administracijos skyrių vedėja. Ji vadovauja ne tik Švietimo skyriui, bet
yra ir Kultūros, turizmo ir komuni-

kacijos skyriaus laikinoji vedėja. Po
šio skyriaus suformavimo jam kurį
laiką laikinai vadovavo Audronė
Pajarskienė, vėliau buvo skelbtas
nuolatinio vedėjo konkursas, bet
neatsirado pretendento, atitinkančio
konkurso reikalavimus.
Dviem administracijos skyriams
vadovauja ir Virmantas Velikonis jis nuolatinis Žemės ūkio skyriaus
vedėjas bei laikinasis Statybos skyriaus vedėjas. Pastarojo skyriaus vedėjo konkursas skelbtas kelis kartus,
bet pretendentų taip ir neatsirado.
Ligi šiol Architektūros ir urba-

nistikos skyriaus vedėjo - rajono
vyriausiojo architekto paieškos taip
pat buvo bergždžios - šias pareigas
laikinai eina Vida Jakniūnienė.
Nuolatinių vadovų neturi ir Viešintų bei Andrioniškio seniūnijos.
Viešintų seniūno nepavyksta paskirti
jau treti metai.
Šiais metais nuolatiniu UAB
,,Anykščių vandenys“ vadovu po
konkurso, kuriame dalyvavo vienintelis pretendentas, paskirtas Alvydas
Gervinskas. UAB Anykščių komunalinis ūkis tebevadovauja laikinasis
vadovas Linas Pravilionis.

politizuota. Tie patys įvykiai
sąjungininkų kariuomenė tokia
gali būti interpretuojami kardididelė ir gausiai juos pranoksnaliai priešingai.
ta skaičiumi. Kariuomenės
Pavyzdžiui, vienoje laidoje
priekyje buvusiems lietuviams,
apie Žalgirio mūšį kalbėjo
kurie ir šarvų padorių nelabai
karo istorikas iš kitos šalies,
turėjo, smogė elitų elitas – genet nesuprantantis lietuviškai.
riausioji regione sunkioji, bePasak jo (deja, bet pavardės
veik šarvavimo piką pasiekusi
to istoriko prisiminti negaliu),
rinktinė kryžiuočių kavalerija.
jis kalbėjo, kad apie šį mūšį iš
Lietuviai buvo pasmerkti dar
esmės liudija tik vienas šaltinis
iki susidūrimo su ja, klausimas
– lenkų istorijos „tėvo“ Jano
tik - kaip sugebėjo atsilaikyti
Dlugošo pasakojimas. Beje,
net valandą? Po to atsitrauši istorija parašyta praėjus
kiančius lietuvius ėmę persekeliasdešimčiai metų po mūšio,
kioti riteriai tiesiog pakliuvo į
pats J.Dlugošas tuomet, kai
spąstus, kai per vėlai pamatė,
vyko Žalgirio mūšis, dar net
kiek iš tiesų sąjungininkų
nebuvo gimęs. Ką pastebėjo
kariuomenės dar laukė mūšio
tas karo istorikas? Lenkai pa– kariuomenės nevaldomusakojime perskaito, kad Žalgimas, pasak istoriko, buvo pati
rio mūšį laimėjo būtent jie, nes
didžiausia viduramžių mūšių
lietuviai
problema, ši
gėdingai
...„tik savižudis viduramžiais aplinkybė ir
pabėgo.
sudavė lemiamą
galėjo tvirtinti, kad žemė apvali smūgį kryžiuoLietuviai
ir sukasi aplink saulę. Inkvizi- čiams. Vėliau
perskaito,
cija greitai būtų įrodžiusi, kuo mūšis jau
kad be jų
apgaulinįgijo klasikinius
ir kur beprotis klydo“...
go atsibruožus.
traukimo
Ką jau kalir grįžimo mūšį būtų laimėję
bėti apie istorijos suvokimą,
kryžiuočiai, o rusai aukština
jei net mokslo ir pasaulėžiūros
tris Smolensko pulkus, kurių
vertinimas yra susijęs ne su
kariai kone visi žuvo, bet atfaktais, bet su „tiesos“ domilaikė kryžiuočių puolimą, nors
navimu. Net mokslas paklūsta
Smolenskas trijų pulkų, pasak
paradigmoms, o jiems nepriistoriko, negalėjo surinkti. Ir
tariančiuosius – ignoruoja
visa tai kiekviena pusė perskaiarba šalina. Pavyzdžiui, tik
to tame pačiame kūrinyje...
savižudis viduramžiais galėjo
Todėl apie kokią tiesą ir
tvirtinti, kad žemė apvali ir
persekiojimą už „neteisingą“
sukasi aplink saulę. Inkvizicija
istorijos traktavimą galima
greitai būtų įrodžiusi, kuo ir
kalbėti? O kaip tas minimas
kur beprotis klydo.
karo istorikas įvertino Žalgirio
Tik tada, kai galutinai
mūšį ir jo eigą? Kariuomenių
senosios tiesos nebepajėgia
išsidėstymą nulėmė vietovė,
paneigti kritiškai daugėjančių
kryžiuočiai nežinojo, kad
įrodymų, paradigma lūžta.

Įvyksta mokslo revoliucija ir
įsivyrauja nauja tiesa, kuri
lygiai taip pat ima ignoruoti ir
šalinti ja abejojančiuosius kaip
ir toji, kurią ji sugriovė. Kad
žemė apvali, galutinai įrodė
tik pasaulį apiplaukęs vienas
Ferdinando Magelano ekspedicijos grįžęs laivas. Kas dar būdinga „tiesos“ paradigmoms?
Kuo labiau jos silpsta, tuo
agresyviau stengiasi šalinti į ją
besikėsinančius. Šis principas
veikia iki šiol ir su šiandieninėmis „tiesomis“.
Tad ką galime sakyti apie
bandymą net pasitelkti teisėsaugą, kad tiesiog jėga ir
baime būtų įtvirtinta „tiesa“?
Ar gali likti sveika tokia visuomenė, kai tiesą diktuoja tie,
kurie „žino geriau“? Ar ne per
daug pavojinga chaoso kruvinuose įvykiuose primygtinai
visus suskirstyti į „geriečius“
ir „blogiečius“? Kaip tada
turėtų persekioti amerikiečiai
ir britai kritikus, kurie tvirtina, jog kiliminiai Vokietijos
miestų bombardavimai, kai
buvo siekiama ne griauti karo
reikmėms dirbusias įmones, bet sunaikinti tų miestų
gyventojus, buvo nusikaltimas
žmoniškumui? O Hirosimos ir
Nagasakio sunaikinimas (senąją Japonijos sostinę Kiotą
išgelbėjo blogas oras) nebuvo
nusikaltimas žmoniškumui?
Ar už tėvynę mirtį sėję bombonešių pilotai buvo didvyriai, ar nusikaltėliai? Ar karą
laimėjusių vykdyti žudymai
pateisinami automatiškai? Kas
gali atsakyti į šiuos klausimus?
Nebent tik „tiesą“ ir pasaulio
tvarkas žinantys ultrapatriotai.
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Teisybę įrodinėja melu ir tam negaili biudžeto lėšų
trauka yra paimti, net jeigu tai ir
pranešimas spaudai. Todėl formaliai mes esame neteisūs, nors, regis,
visų pranešimus spaudai rengiančių
valdininkų tikslas yra ne jų asmeninė saviraiška, o kuo platesnių kanalų norimai pateikti informacijai
paieška.
Du geriau nei vienas, arba
valdiškų pinigų negaila

Anykščių rajono savivaldybės administracija,
vadovaujama Audroniaus Gališankos, nors
turi gausią savo teisininkų komandą, vis tiek
samdo ir advokatą ,,iš šalies“.
(Atkelta iš 1 psl.)
Apie šventą karą pranešė per
rajono Tarybos posėdį
2018 metų spalio 25-osios dienos
Anykščių rajono tarybos posėdyje
rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka tradiciškai skaitė mėnesinę savivaldybės administracijos veiklos
ataskaitą. Direktoriaus ataskaita
truko 14 minučių 38 sekundes,
daugiau nei trečdalis jos laiko – 5
minutės 58 sekundės - buvo skirtos
„Anykštos“ redakcijai. A.Gališanka
ataskaitoje pranešė apie tris dėl
,,Anykštos“ redakcijos publikacijų
VIEK parašytus skundus, vėliau
buvo parašyti dar du.
A.Gališanka rajono Tarybos nariams spalio mėnesio posėdyje vardijo ir kitas „Anykštos“ laikraštyje
ir portale anyksta.lt administracijos
darbuotojų aptiktas klaidas, dėl kurių administracija kilniai nesikreipė
į Visuomenės informavimo etikos
komisiją. O galėjo... Įspūdingiausia
žurnalistų padaryta ir valdininkų
pastebėta klaida – Anykščių rajono
savivaldybės administracijos darbuotojų, darbo metu spalio 12 dieną
išvykusių švęsti į Zarasų rajono Vasaknų dvarą, skaičiaus pateikimas.
„Nurodėme, kad išvyko 83 darbuotojai. Žurnalisto publikacijose
skaičius mažėja - buvo 75, paskui
pasidarė apie 70“, - rajono Tarybai
aiškino A.Gališanka.
VIEK buvo pateikti skundai dėl
šių laikraščio ,,Anykšta“ bei portalo anyksta.lt publikacijų: ,,Miesto gėlynams - šimtai tūkstančių
eurų“ (Robertas ALEKSIEJŪNAS;
,,Anykšta“ 2018-10-30; anyksta.lt,
2018-10-31); ,,Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja?“ ( Vidmantas
ŠMIGELSKAS; ,,Anykšta“ 201807-31), ,,Svėdasuose restauruotas
paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ ( Robertas ALEKSIEJŪNAS;
anyksta.lt, 2018-09-26), ,,Rievės:
Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ (Daiva GOŠTAUTAITĖ; ,,Anykšta“
2018-07-08); ,,Atsisakė 2 milijonų
paramos vaikų lopšeliui - darželiui
sutvarkyti“ (Robertas ALEKSIEJŪNAS; ,,Anykšta“ 2018-09-29).
Posėdyje prieš „Anykštą“
dirbo elitinis advokatas
VIEK savivaldybės skundų nagrinėjimo prieš ,,Anykštos“ redakciją epopėją prasidėjo lapkričio
20-ąją nuo V.Šmigelsko publikaci-

Sutapimas: Justas Vilys yra ir Anykščių rajono savivaldybės, ir verslininko Valdo Trinkūno
advokatas.

jos ,,Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja“. Šiame tekste suabejojome
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus konkurso
skaidrumu, nes vienintelis konkurso dalyvis gydytojas, Anykščių poliklinikos vadovas Kęstutis Jacunskas užėmė trečiąją, t.y. paskutinę
vietą, o jį aplenkė dvi ne gydytojos
iš Panevėžio. Dėl išsakytų tokių
abejonių turėjome aiškintis VIEK.
Anykščių savivaldybei VIEK posėdyje, kuriame ir buvo tiriamas šis
skundas, atstovavo administracijoje
dirbanti juristė Asta Fallin ir samdomas elitinis advokatas Justas Vilys. Šis advokatas, beje, yra dirbęs
ir verslininkui Valdui Trinkūnui,
kai pastarasis ,,Anykštai“ įrodinėjo,
kad neturi nieko bendra su ,,Nykščiais“, ,,Šileliu“ ir net pačiu SPA
Vilnius Anykščiai... Priminsime, tai
Anykščių žiniasklaidos priemonės,
kurioms paprastai sekasi dalyvauti Anykščių rajono savivaldybės
administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų viešinimo paslaugų
konkursuose.
VIEK posėdyje J.Vilys komisijai
teigė, kad gydytojas K.Jacunskas
ir ,,Anykštos“ vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė yra to
paties ,,Rotary“ klubo nariai, todėl
,,Anykšta“ neva ginanti K.Jacunsko
interesus. Tačiau J.Viliui nepavyko rasti įrodymų, kad jis, gindamas savivaldybės interesus, komisijos posėdyje kalba tiesą, nes
G.Šmigelskienė nepriklauso ,,Rotary“ klubui. Anykščių ,,Rotary“ klube, beje, nėra nė vienos moters - tai
išskirtinai vyriškas klubas.
VIEK, išnagrinėjusi savivaldybės
administracijos skundą dėl ,,Anykštos“ publikacijos ,,Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui
vadovaus ne gydytoja“, konstatavo,
jog visuomenės informavimo etikos nuostatos šioje publikacijoje
pažeistos nebuvo.
Sugniuždėme valdininkės
saviraiškos bandymą
Vėlesniuose posėdžiuose, kurių paskutinis vyko jau gerokai po
Naujųjų metų, sausio 22-ąją, VIEK
nustatė, kad ,,Anykštos“ publikacijose - ,,Miesto gėlynams - šimtai
tūkstančių eurų“; ,,Rievės: Už ilgametį darbą valdininkams negėda
numesti apgraužtą kaulą“, ,,Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų
lopšeliui - darželiui sutvarkyti“
visuomenės informavimo etikos
nuostatos pažeistos nebuvo. Šiuose
posėdžiuose savivaldybės admi-

nistracijai atstovavo savivaldybės
juristai. Viename iš posėdžių juristė A. Fallin suglumino komisiją
neįprastu prašymu – pageidavo,
kad VIEK raštu pateiktų motyvus,
kodėl komisija vis nustato, kad
„Anykšta“, rengdama publikacijas,
nepažeidė žurnalistinės etikos. Kaip
žinoma, VIEK motyvus pateikia tik
tuomet, kai nustato, kad žiniakslaidos priemonė pažeidė Visuomenės
informavimo etikos kodeksą.
Tačiau negalima teigti, kad
Anykščių savivaldybės administracijos pastangos pričiupti ,,Anykštą“
baigėsi be rezultatų. VIEK nustatė,
kad vienoje iš penkių savivaldybės
apskųstų publikacijų - ,,Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui
Tumui-Vaižgantui“ - buvo pažeistas Etikos kodekso 56 straipsnis. Šis
straipsnis nurodo, kad ,,žurnalistai,
viešosios informacijos rengėjai ir
skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį“.
Šį tekstą portalui anyksta.lt rengęs žurnalistas R.Aleksiejūnas
,,Facebook“-e rado informaciją
apie paminko Vaižgantui tvarkymo
darbus, tekstą nusikopijavo į portalo anyksta.lt darbinį langą ir, dar nepabaigęs rašyti publikacijos, atidarė
langą ir paleido informaciją į viešąją erdvę. Jau kitą dieną jis ,,Anykštos“ redaktorei G.Šmigelskienei
rašė paaiškinimą, gavo drausminę
nuobaudą – pastabą - ir tekstą perrašė. Tačiau įdėmiai portalą anyksta.lt skaitantys Anykščių savivaldybės valdininkai spėjo užfiksuoti
neapdairų žurnalisto žingsnį.
VIEK posėdyje dalyvavo neva R.
Aleksiejūno pavogtosios publikacijos apie planuojamus Vaižganto
paminklo Svėdasuose atnaujinimo
darbus autorė, Anykščių rajono
savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus
specialistė Daiva Stankevičienė.
Valdininkė VIEK tvirtino esanti labai įskaudinta, apvogta, nes
,,Anykšta“ nenurodė jos autorystės.
Beje, D. Stankevičienės autorystė
nebuvo nurodyta ir šią žinutę skelbusiame oficialiame savivaldybės
puslapyje anyksciai.lt.. Tačiau, pasak D.Stankevičienės, tai ,,nieko
tokio“, užtat leidinyje ,,Svėdasų
varpas“ po žinute buvusi nurodyta
jos pavardė.
Tikėtina, kad valdininkė straipsnelį apie savo tiesioginį darbą parašė darbo metu ir jis laikytinas
pranešimu spaudai, o ne autoriniu
kūriniu. Tačiau ir cituojant ar perpublikuojant pranešimus spaudai
žurnalistams rekomenduojama nurodyti, iš kur citata, tekstas, nuo-

Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išaiškinimą, valstybinės
įmonės ir įstaigos, turinčios savo
juridinius skyrius, ,,papildomas teisines paslaugas teikiančius subjektus“ turėtų pasitelkti tik specifiniais
atvejais, tokiais kaip, pavyzdžiui,
,,dėl tarptautinio (didelės vertė)
projekto įgyvendinimo kilę teisminiai ginčai, kuriuose reikalinga
specifinė profesinė patirtis“ (citata iš STT direktoriaus pavaduotojo
Egidijaus Radzevičiaus 2018 metų
gegužės mėnesio rašto, adresuoto
šalies savivaldybėms).
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos jau po pirmojo VIEK
posėdžio, kuriame savivaldybei
atstovavo ir administracijoje dirbanti juristė, ir samdomas garsus
advokatas J.Vilys, paklausėme,
kokiam specifiniam atvejui jis priskirtų advokato samdymą kovoje su
,,Anykštos“ redakcija.
,,Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriuje dirba tik trys
teisininkai, iš kurių vienas nuolat teikia pirminę teisinę pagalbą
Anykščių rajono savivaldybės gyventojams. Visų specialistų darbo
krūvis yra didelis. Gavus pranešimą
apie paskirtą Jūsų minimo Visuomenės informavimo etikos komisijos
posėdžio dieną, buvo aišku, kad nė
vienas iš atstovaujančių teisininkų
dalyvauti posėdyje negalės. Vienas
teisininkas turėjo dalyvauti atrankos
komisijos darbe, kito teisininko darbo laikas tą dieną taip pat jau buvo
suplanuotas iš anksto. Įvertinus šio
posėdžio trukmę ir tai, kad posėdžio vieta ir advokato J. Vilio kontora yra tame pačiame mieste, buvo
nuspręsta pavesti J. Viliui dalyvauti
ir atstovauti Anykščių rajono savivaldybės administracijai šiame posėdyje. Paskutinę dieną, pasikeitus
suplanuotų darbų eigai, atsirado galimybė į posėdį atvykti ir Anykščių
rajono savivaldybės administracijos
skyriaus teisinkui. J. Vilio kontoros
teisininko nuspręsta taip pat neatšaukti, nes ši paslauga jau buvo
užsakyta, jis atliko pasiruošimo
posėdžiui veiksmus, o posėdis, kaip
ir tikėtasi, truko neilgai“, - išsamiai
atsakė A.Gališanka.
Beje, ,,Anykštos“ redakcija, kuri,
kaip žinia, gyvena ne iš mokesčių
mokėtojų lėšų, advokato jai atstovauti VIEK nesamdo - pasiaiškinimus komisijai rašo ir į posėdžius
vyksta patys redakcijos darbuotojai.
Advokato kontorai sumokėta
beveik 5000 eurų
J.Vilio advokatų kontoros samdymo klausimais Anykščių savivaldybės administracijos direktoriui
A.Gališankai pateikėme du raštus.
Net tris... Nes į pirmąjį raštą per
įstatymais nustatytą terminą negavę
atsakymų, paklausėme, kodėl savivaldybės administracijos direktorius
nesilaiko įstatymų.

,,Atsižvelgiant, kad Jūsų 2018 m.
gruodžio 4 d. rašte „Dėl informacijos
pateikimo“ buvo prašoma pateikti
kelių administracijos skyrių turimą
informaciją, vėluojame pateikti duomenis dėl šių priežasčių:
Vyko Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus specialistų aktyvus pasirengimas Kinijos Liaudies
Respublikos Pengžou miesto delegacijos vizitui ir darbas įgyvendinant
programą;
Vyko planuoti Finansų ir apskaitos
skyriaus, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistų
ir vadovų bei Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus specialistų
mokymai“, - versiją, kodėl laiku
neatsakoma į ,,Anykštos“ žurnalisto
klausimus, pateikė A.Gališanka.
Atsakydamas į kitus ,,Anykštos“
klausimus, A.Gališanka nurodė,
kad 2018 metais Anykščių savivaldybės administracija samdė tik
J.Vilio kontoros advokatus. ,,2018
m. iš Anykščių rajono savivaldybės
biudžeto advokatui Justui Viliui sumokėta 4836,98 Eur. Iki gruodžio 4
d. už teisines paslaugas nesumokėta
393,25 Eur“, - nurodė A.Gališanka.
,,Su J. Vilio advokatų kontora
2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo sudaryta teisinių paslaugų pirkimo
sutartis, atlikus viešąjį pirkimą,
pagal galiojančias Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo,
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo normas, pakviečiant į apklausą
tris advokatų kontoras. Pasiūlymą
teikti paslaugas pateikė vienintelė J.
Vilio advokatų kontora“, - paklaustas, kokiu pagrindu buvo sudaryta
Anykščių savivaldybės administracijos sutartis su J.Vilio advokatų
kontora, nurodė savivaldybės administracijos direktorius.
STT informavo Anykščių merą
STT išsiuntėme raštą, klausdami
nuomonės, ar ,,racionalu rajono
biudžeto lėšas naudoti privačios
advokatų kontoros samdymui, jog
ji atstovautų savivaldybės administracijai Visuomenės informavimo
etikos komisijos posėdyje?“ Taip
pat STT paklausėme, ,,ar tokio pobūdžio paslaugos pirkimas yra teisėtas?“
STT administravimo valdybos
viršininkas Romualdas Gylys, atsakydamas ,,Anykštai“ nurodė,
kad šios tarnybos pozicija atsispindi mūsų aukščiau cituotame rašte.
,,Taip pat pranešame, kad įvertinę
Jūsų pateiktą informaciją, šiai dienai nesant konkrečių duomenų apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas (kyšininkavimas, piknaudžiavimas, tarnybos pareigų neatlikimas ir pan. (paskutinių dviejų nusikalstamų veikų būtinas požymis
- padaryta didelė žala - 12 500 Eur.),
nėra pagrindo priimti sprendimą
Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso tvarka dėl tokių veikų“, apie tai, jog Anykščių rajono savivaldybės administracijos privačiam
advokatui sumokėtos sumos yra
per mažos, kad jos sudomintų STT,
nurodoma rašte ,,Anykštai“.
Beje, vienas iš STT vadovų pranešė, kad ,,dėl šios Jūsų pateiktos
informacijos ir galimo neracionalaus lėšų panadojimo STT informavo Anykščių rajono merą.“
Šį STT atsakymą ,,Anykšta“ gavo
sausio 15-ąją, taigi, iki ypač artimų
mero Kęstučio Tubio santykių su
STT pareigūnais pradžios.

RINKIMAI

2019 m. kovo 1 d.

Pasitikiu šiais žmonėmis!
Pasitikiu žmonėmis, kurie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše kandidatuoja į
Anykščių rajono tarybą. Gerbiu ir vertinu mūsų kandidatą į merus Dalį Vaiginą, neabejoju jo sugebėjimais vadovauti Anykščių rajonui. Kviečiu palaikyti mūsų komandą kovo 3
dieną vyksiančiuose Anykščių rajono tarybos ir mero rinkimuose.
LR Seimo narys
Antanas Baura
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.)
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Užkeiktas princas
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Legendiniai
Madagaskaro lemūrai
12:55 Laukinė Šri Lankos
gamta. Milžinų pakrantė
13:50 Puaro N-7
Žmogžudystė Rytų eksprese
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 Rinkimai 2019.
Savivaldybių tarybų ir merų
rinkimų rezultatai.
01:00 Poltergeistas N-14
06:20 “Tomas ir Džeris” (k)
06:45 “Žvėrelių būrys”

07:10 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:40 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Šuo futbolininkas.
Europos taurė
11:10 Pakratytas
13:00 Mano blogiausi metai
mokykloje
14:50 Tornadas Niujorke N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Finalo ketvertas. N-7.
22:05 Speciali „Žinių“ laida.
Savivaldos rinkimai.
23:05 Nojaus laivas N14.
01:45 Prisiminti pavojinga
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 “Joniukas ir Grytutė”
N-7
12:35 “Laimingas nelaimėlis”

N-7
14:55 “Gilyn į mišką” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lietuvos talentai”.
22:00 “TV3 žinios. Rinkimai”
23:00 “Dviveidis” N-14
01:45 “Stounas” N-14 (kart.)
06:30 Žiemos galiūnas (k).
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” (k)
N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:50 “Pragaro viešbutis” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas”
N-7
16:30 Čepas meta. N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas
- Žalgiris.
19:30 Baimės pilnos kelnės
N-7
21:40 “Antrininkas” N14
22:55 “Kortų namelis” N14
00:00 Susišaudymas (k) N14
06:50 “Būrėja” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”

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.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Rinkimai 2019.
Savivaldybių tarybų ir merų
rinkimų rezultatai.
13:30 Klausimėlis.lt (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 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 Medičiai. Florencijos
valdovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”

11:00 Bus visko (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:54 Sportas.
21:56 Orai.
21:58 Telefoninė loterija 1634.
22:00 Nepaklūstantis įstatymui N14
23:55 “Judantis objektas” N-7
00:50 Nojaus laivas (k) N14
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”
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Taksi 3” N-7
23:40 “Rezidentas” N-14
00:40 “Vaiduoklių ieškotojai”
N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena
17:30 “Kobra 11” N-7
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Titanų susidūrimas N-7
23:00 Po saulėlydžio (k) N-7
00:55 “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 “Pabaisiukas
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08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:20 “Būrėja”
11:55 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:25 “Merės Berės patiekalai”
13:00 “Gaminame namie 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 “Kovos su mafija būrys.
Bosas grįžta” N14
23:10 Amžinai tavo N14
01:15 Džonas Q (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bravo! 2 (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 Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika
09:15 Prisiminkime.
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Europos lengvosios

atletikos uždarųjų patalpų
čempionatas.
15:30 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:05 Vartotojų kontrolė
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:50 Briliantinis tenoras.
19:50 Europos lengvosios
atletikos uždarųjų patalpų
čempionatas.
22:50 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2019. Roberto
Petrausko knygos „Barbarosa.
Antrasis pasaulinis karas
Europoje“ pristatymas.
23:35 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
00:20 Žodžiai ir vaizdai N-7
(kart.)
06:05 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:25 “Upės ir žmonės”
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:25 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:25 “Sekmadienis su
Kauno „Žalgiriu“.
11:00 “Įspūdingiausios atostogų vietos”
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Upės ir žmonės” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis žvaigždėms”
N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis”
N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:05 “12 galimybių 3.
Padėtis be išeities” N-14
(kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Vera. Sulaužytas
pažadas“ N-7.
14.00 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Žiurkininko fleita“ N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Žiurkininko fleita“ N-7
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“ N-7
00.40 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7
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Bansenas”
14:05 “Žmogus-voras”
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
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Vaikinams tai patinka!
N14
23:00 “Karalienė Izabelė” N14
00:35 Midsomerio žmogžudystės VIII. Tai, kas nutinka
naktį N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:30 Mokslo ekspresas.
(kart.).
07:45 Grizis ir lemingai
07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
(kart.).
08:20 Briliantinis tenoras.
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Vilniečiai. Audronė
Girdzijauskaitė. (kart.).
13:40 Prisiminkime. (kart.).
14:00 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:25 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2019. Diskusija
„Nauja knyga – sena fotografija“. (kart.).

15:10 Meno ritmai. Rodeno
krateris. Didžiausias meno
kūrinys pasaulyje
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
19:00 Martyno Liuterio gyvenimas
19:15 Išpirka
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Šagrenės oda N-7
23:10 Lenktynės su išnykimu
00:35 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms”
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Virtuvė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(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 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Padaras” S
01:05 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 Ne spaudai.
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Ponių rojus 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.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:54 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Tobulas apiplėšimas N14
23:50 “Judantis objektas” N-7
00:45 Nepaklūstantis įstatymui
(k) N14.
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”
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.

19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kulka į galvą” N-14
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “Vaiduoklių ieškotojai”
N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:30 “Kobra 11” N-7
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Romeo turi mirti N14
23:20 Titanų susidūrimas (k)
N-7
01:20 “Juodasis sąrašas” 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” N-7

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus 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 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Paskutinė karalystė 2
N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:54 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Pagirios 3: velniai žino
kur N14
00:05 “Judantis objektas” 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”
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7

20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Linkėjimai iš Paryžiaus”
N-14
22:25 “Vikinglotto”.
23:55 “Rezidentas” N-14
00:55 “Kaulai” N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi”
17:30 “Kobra 11” N-7
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Juodasis horizontas N14
22:55 Romeo turi mirti (k) N14
01:10 “Juodasis sąrašas” 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” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:00 “Broliai meškinai.
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12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:00 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
13:35 “Pabaisiukas Bansenas”
14:05 “Žmogus-voras”
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
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Rebeka Martinson.
Pralietas kraujas N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudystės VIII. Mirtis per regatą
N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Meno ritmai. Rodeno
krateris. Didžiausias meno
kūrinys pasaulyje (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.).
14:00 Mokslo ekspresas.
(kart.).
14:15 Išpirka (kart.).
15:10 Meno ritmai. Pagaminta
Tokijuje. Menas, mada ir mu-

zika
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
19:00 Martyno Liuterio gyvenimas. Lemiama akimirka
19:15 1917
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Leonardas da Vincis.
Genijus Milane
00:20 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms”
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” (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 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7

18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Gazas dugnas”. N-7
21:40 Europos taurės krepšinio rungtynės. Valensijos
“Basket” – Vilniaus “Rytas”.
23:45 “Daktaras Hausas” N-14
01:45 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris (kart.).
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Mirtis
tiesioginiame eteryje“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 „Jekaterina Didžioji” 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 „Prokuroras“ N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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Nuotykių ieškotojai”
13:35 “Pabaisiukas Bansenas”
14:05 “Žmogus-voras”
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
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Rebeka Martinson.
Juodasis takas N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudystės VIII. Lemtingoji orchidėja
N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:45 Meno ritmai. Pagaminta
Tokijuje. Menas, mada ir muzika
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2019. Andriaus
Tapino knygos „Prezidentas“
pristatymas. (kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:45 Linija, spalva, forma.
(kart.).
14:10 1917
15:10 Meno ritmai. Berlyno

klezmerių karalius
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:20 Euromaxx. (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Aštuntfinalis. Klaipėdos
„Neptūnas“ – Jeruzalės
„Hapoel“.
21:00 Kultūros diena.
21:30 Šokėja N-14.
23:20 Sugrįžimas
00:45 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” (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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Kulinarijos meistras”
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-14

21:45 UEFA čempionų lygos
rungtynės. “Paris SaintGermain” – “Manchester
United FC”.
23:55 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris (kart.).
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Mirtis
tiesioginiame eteryje“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 „Jekaterina Didžioji“ 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.
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ketvirtadienis 2019 03 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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Babilonas Berlynas N-14
23:50 Smegenų paslaptys.
Marselis Prustas.
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Valanda su Rūta.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Pabėgti neįmanoma N14
00:05 “Judantis objektas” 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”
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Rytoj, kai prasidėjo karas” N-14
00:05 “Rezidentas” N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi”
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Pranašas
22:50 Juodasis horizontas (k)
N14
00:45 “Juodasis sąrašas” 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” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:00 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”

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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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.
22:45 Klausimėlis.lt (kart.).
23:00 Mergina su drakono
tatuiruote
01:35 Karinės paslaptys.
(kart.).
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7

07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2 penktadienis. N-7.
20:30 Žaliasis žibintas N-7
22:50 Atpildas N14
00:55 Baubas 3 S
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) 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”
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Sparnai” N-7
21:15 “Blogos mamos” N-14
23:20 “Paskutinį kartą
Vegase” N-7
01:25 “Linkėjimai iš Paryžiaus”
N-14 (kart.)

07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 NKL čempionatas.
Palangos “Kuršiai” - Klaipėdos
“Neptūnas-Akvaservis”.
20:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
22:00 Sukeisti žudikai N14
23:50 Pranašas (k) N14
01:30 “Juodasis sąrašas” N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:00 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
13:35 “Pabaisiukas Bansenas”
14:05 “Žmogus-voras”
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
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų

13:35 “Pabaisiukas Bansenas”
14:05 “Žmogus-voras”
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
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Marija Vern” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė. Mirtis Broseliando girioje
N14
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:25 Midsomerio žmogžudystės VIII. Aistros dėl žirgo N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 7 Kauno dienos (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Meno ritmai. Berlyno
klezmerių karalius (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Briliantinis tenoras.
(kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:25 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2019. Sigito
Parulskio poezijos rinkinio
„Subjektyvi kronika“ pristatymas. (kart.).
15:10 Meno ritmai. Laisvasis
stilius. Džiazas Kinijoje
15:40 Grizis ir lemingai

15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
19:00 Martyno Liuterio gyvenimas. Sąžinės balsas
19:15 Nepažintas Hemingway.
Metai Italijoje
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Mūsiškiai žydai muzikai.
23:30 Anapus čia ir dabar.
00:15 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0”. (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” (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 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7

20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-14
22:00 “Eurolygos rungtynės. Kauno “Žalgiris”– Gran
Kanarijos “Herbalife”.
00:00 “Daktaras Hausas” N-14
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
08.00 Reporteris (kart.).
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Viskas dėl tavęs“ N-7
12.20 „Bitininkas“ 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 „Jekaterina Didžioji” 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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skyrius”N-7
21:00 “Vidurnakčio saulė” N14
23:15 Stalino mirtis N14
01:10 Midsomerio žmogžudystės VIII. Aiškiaregystė N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
(kart.).
08:20 Garsiau. (kart.).
08:45 Meno ritmai. Laisvasis
stilius. Džiazas Kinijoje (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2019. Roberto
Petrausko knygos „Barbarosa.
Antrasis pasaulinis karas
Europoje“ pristatymas. (kart.).
14:15 Nepažintas Hemingway.
Metai Italijoje (kart.).
15:10 Meno ritmai. Gyvybinga
Islandijos muzikinė scena
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).

18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:15 Šimtas reginių senoviniame mieste. Tradicinis
japoniškas popierius. Kagura
– šintoizmo muzika ir šokis
19:39 Šimtas reginių senoviniame mieste. Keramikos
dirbiniai. Klasikinis sumo
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
22:00 Franko Sinatros istorija.
23:30 Šešios siaubingos dienos N-14
01:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai” (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 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 Europos taurės krepšinio rungtynės. Vilniaus “Rytas”

– Valensijos “Basket”.
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Kita moteris” N-14
00:10 “Iksmenai. Pirma klasė”
N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Čempionai.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
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 „Bitininkas“ 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 „Jekaterina Didžioji”
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
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
(kart.).
06:55 Jokas. Fantastinė komedija.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Jeloustouno gamta.
Grizlių vasara
12:55 Užburianti Indonezija.
Roplių kraštas
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 Dvi kartos. Žvaigždžių
duetų konkursas.
23:00 Vidurnaktis Paryžiuje
N-14
00:35 Mergina su drakono
tatuiruote (kart.).
06:30 “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 nuotykiai”
09:05 “Ogis ir tarakonai”
09:15 Dingęs Drakonas
11:05 Skūbis Dū
12:50 Laikrodžių stabdytojai
14:40 Keista porelė 2 N-7
16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Madagaskaras 2
20:45 Paskutinis tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai N-7
22:40 Kitoks parodijų filmas
N14
00:25 Žaliasis žibintas (k)
N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Būk sveikas!”.
11:00 “Sparkas. Kosminė
istorija”
12:50 “Princesė”
14:40 “Simpsonai” N-7
15:10 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
17:00 “Raudonas kilimas”.
17:30 “Namų idėja su IKEA”.

18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”
21:00 “Sūnaus globa” N-14
23:00 “Namas gatvės gale” S
00:55 “Blogos mamos” N-14
(kart.)
06:15 “Vaikai šėlsta” (k)
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Tarptautinis galiūnų
turnyras “Savickas Classic”.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:50 “Pragaro viešbutis”
N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:00 “Lemtingi skambučiai”
N-7
17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Lietkabelis.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Įtėvis N14
00:10 Namas girios glūdumoj
S
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
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10:30 “Būrėja”
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 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena
Dorn. Pradingusios mergaitės N14
22:55 Robinas Hudas. Vyrai
su triko N-7
00:55 Stalino mirtis (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 V. A. Mocartas. Opera
„Idomenėjas“.
15:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.).
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.

19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Ani Hol N-14
22:30 Merūnas Vitulskis.
Pasaulio klasikos hitai.
23:45 ARTS21. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.
06:05 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:25 “Upės ir žmonės”
(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 “Žaidimų balsas”
12:00 “Jokių kliūčių!”. N-7
13:00 “Upės ir žmonės” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms”
N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis”
N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Iksmenai. Praėjusios
ateities dienos” N-7
00:35 “Kita moteris” N-14
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Mariana
Korvelytė – Moravskienė“.
07.55 „Pavojingiausios kelionės. Brazilija“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios kelionės. Mianmaras“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“ N-7.
13.00 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs.
Tailandas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. ŽibutėRozalija Preibytė“.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Trys
dienos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Trys
dienos“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas
raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).
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LSDP kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąrašas

Sąrašo Nr. 4

Mes klausome, girdime ir darome kartu
Racionaliai planuosime ir efektyviai naudosime biudžeto lėšas.
Garantuosime sprendimų priėmimo skaidrumą ir viešumą, nesitaikstysime su korupcija,
piktnaudžiavimu tarnyba.
Užtikrinsime gyventojų, bendruomenių efektyvų bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis.
Gerinsime sąlygas verslui girdėdami vietos
verslininkus bei ieškodami naujų investicijų.
Skatinsime jaunųjų anykštėnų verslumą,
remsime gyventojų įdarbinimą.
Užtikrinsime gyventojams socialinių paslaugų plėtrą, jų prieinamumą bei kokybę.
Remsime nevyriausybinių organizacijų ir privataus sektoriaus dalyvavimą socialinėse veiklose.
Skatinsime globą šeimose ir įvaikinimą.
Išplėsime automobilių parkavimo vietų
skaičių gyvenamuosiuose rajonuose, tai skatinsime remdami privačias iniciatyvas.
Užtikrinsime savalaikę viešųjų erdvių priežiūrą rajone.
Rasime galimybių įrengti vandentiekio, kanalizacijos tinklus gyvenvietėse ir didesniuose
kaimuose.
Efektyviai prižiūrėsime savivaldybei priklausančias gatves ir šaligatvius, kelius ir pakeles.
Išlaikysime optimalų medicininių paslaugų prieinamumą rajono gyventojams, aktyviai
remsime sveikatinimo programų vykdymą, skatinsime ir propaguosime sveiką gyvenseną.
Modernizuosime švietimo įstaigas diegiant
inovacijas ir atnaujinant ugdymo bazes.
Sudarysime sąlygas vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo prieinamumui, remsime gabius mokinius.
Įrengsime atvirą jaunimo centrą mieste ir
plėsime jaunimo erdvių tinklą rajone.
Nepamiršime mokymosi visą gyvenimą būtinybės, skatinsime neformalųjį suaugusiųjų
švietimą.
Puoselėsime Anykščių kultūrines tradicijas,
išlaikysime optimalų kultūros įstaigų tinklą.
Padėsime vietos bendruomenėms dalyvauti
kultūriniuose projektuose ir kitose veiklose.
Kartu su Jumis pasieksime, kad Anykščiuose
būtų gera gyventi, o ne tik sugrįžti!
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 229
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Savivalda ir centrinė valdžia: partnerystė, kuriai
reikalinga nuolatinė diskusija
Šiomis dienomis Lietuvos savivaldybės gyvena rinkimų nuotaikomis. Daug kalbame apie regionų vystymąsi, jų plėtrą, apie investicijas į regionus bei siekį sugrąžinti jaunus žmones į provinciją. Kaip
šiandien gyvuoja regionai, su kokiais iššūkiais susiduria ir ko tikimasi
po rinkimų, kalbamės su Lietuvos savivaldybių asociacijos direktore
Roma Žakaitiene.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.
Jau trečią dešimtmetį Lietuvos
savivaldybių asociacija sprendžia
įvairias savivaldybių problemas
bei derasi su šalies valdančiomis
institucijomis dėl joms svarbių
klausimų. Kaip sekasi?
Lietuva dar nepriklausomybės
pradžioje ratifikavo Europos vietos
savivaldos chartiją. Joje įtvirtinti
pagrindiniai savivaldos principai.
Vienas esminių – tai savarankiškumas. Juk vietos valdžia geriausiai
jaučia, ko reikia čia gyvenantiems
žmonėms. Tačiau Lietuvos savivaldybės vis dar jaučiasi per daug
reguliuojamos centrinės valdžios.
Skolinimosi, finansavimo, vidaus
sandorių ir kiti savivaldos apribojimai rodo, kad centrinė valdžia vis
dar nepasitiki savivalda, nors tam
nėra jokio pagrindo ir savivaldybės ne kartą įrodė, kad jos prisiima
atsakomybę ir geba ekonomiškai
dirbti. Lietuvos savivaldybių asociacija siekia, kad joms būtų suteiktas didesnis savarankiškumas.
Lietuvoje už didelę dalį viešųjų
paslaugų atsakingos savivaldybės.
Šių paslaugų teikimą reglamentuoja įstatymai. Tačiau pastebime,
kad ne retai tas reglamentavimas
tampa pertekliniu. Savivalda praranda galimybę savarankiškai
priimti sprendimus gyventojams
svarbiais klausimais. Suprantama,
kad savivaldybės nenori būti tik
vykdomaisiais komitetais. Jos nori
pačios priimti sprendimus ir už
juos atsakyti. Manau reikia duoti
savivaldybėms sprendimų priėmimo teisę, sudaryti sąlygas veikti ir
pamatysime rezultatą.
Vienas tokių savarankiškumo
pavyzdžių – socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
skirstymas?
Taip, tai vienas ryškesnių, bet
tikrai ne vienintelis savivaldybių gebėjimo prisiimti atsakomybę, pavyzdys. Jau keli metai
už piniginės socialinės paramos
paskirstymą nepasiturintiems gyventojams atsakinga nebe centrinė, bet vietinė valdžia. Ir matome
teigiamus rezultatus. Savivalda,
didelio darbo dėka, sugebėjo pa-

siekti, kad socialinę paramą gautų
būtent tie asmenys, kuriems ji išties reikalinga. Tokiu būdu buvo
išgryninti tikrieji pašalpų gavėjai,
nustatyti įvairūs piktnaudžiavimo
atvejai. Nuo socialinių pašalpų likusias lėšas savivaldybės naudoja
įvairioms, taip gyventojams reikalingoms socialinėms reikmėms
– tai neįgaliesiems, beglobiams
vaikams, socialinę riziką patiriantiems žmonėms, senyvo amžiaus
žmonėms ir jų šeimoms, prekybos
žmonėmis prevencijai, įvairioms
socialinių paslaugų priemonėms ir
kitoms įstatyme numatytoms paslaugoms. Kiekviena savivaldybė,
matydama gyventojų poreikį, gali
individualiai spręsti kam tas lėšas
panaudoti.
Sakykite, kaip savarankiškumas gali pasireikšti kitose savivaldybių veiklos srityse? Kokius
kitus svarbius klausimus šiuo
metu sprendžia savivaldybės?
LSA, atstovaudama šalies savivaldybėms, sprendžia joms kylančius iššūkius labai įvairiose srityse
– tai ir aplinkosauga, energetika,
švietimas, socialiniai klausimai,
sveikatos sektorius ir daugelis kitų.
Analizuojant ir keliant skirtingų
sričių klausimus šalyje, savivaldos
vaidmuo čia be galo svarbus. Būtent savivaldybės konkrečiai žino
ir atliepia gyventojų poreikius bei
mato įvairių problemų sprendimą
iš praktinės pusės.
Pastarieji metai buvo sudėtingi kalbant apie aplinkos apsaugos
sritį. Džiaugiuosi, kad laimėjome
pusantrų metų trukusią kovą su
Aplinkos ministerija dėl savivaldybių dalyvavimo planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese. Savivaldybės
ir toliau turės teisę pasirinkti, kokią planuojamą ūkinę veiklą leisti
vykdyti savo teritorijoje, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius,
teritorijos ypatumus ir numatytas
investicijas.
Kitas visiems aktualus klausimas – vandentvarka. Manau, jei
centrinė valdžia būtų sudariusi savivaldybėms sąlygas padėti

žmonėms vandentiekio ir nuotekų
surinkimo vamzdžius pakloti iki
jų namų, šiandien žymiai daugiau
šalies gyventojų naudotųsi centralizuotu vandens tiekimu ir nuotekų
surinkimu. Tokiu būdu šalyje būtų
daug mažiau lauko tualetų, šulinių,
kurių vanduo neretai turi žmogui
kenksmingų medžiagų, o Lietuvai
negrėstų Europos Komisijos sankcijos dėl nepakankamai įvykdytų
sutartinių įsipareigojimų.
Daug metų siekiame savarankiškumo nustatant šilumos kainą.
Tikimės, kad pagaliau pavyks įrodyti, kad savivaldybės pačios gali
nuspręsti, kiek gyventojai turėtų
mokėti už šilumą, ir taip žmonėms
būtų sumažinama nemenka finansinė našta.
Išties krizinė situacija buvo susidariusi pakuočių atliekų tvarkyme. Dar šių metų pradžioje vien
savivaldybių įmonėms gamintojai
importuotojai už 2018 metais suteiktas paslaugas buvo skolingi per
1,5 milijono eurų. Iškilo reali grėsmė, kad nebus išvežamos atliekos
ir gyventojų kiemai paskęs šiukšlėse. Džiaugiamės, kad, didelių pastangų dėka, pavyko pasiekti, jog
skolos ženkliai sumažėtų.
Labai svarbios globos įstaigų,
vaiko teisių apsaugos reformos,
tačiau, manau, kad jas vykdant ne
visada įsiklausoma į savivaldybių
patirtimi pagrįstą nuomonę. Savivaldybės analizuoja padėtį, teikia
išsamius pasiūlymus bei deda visas pastangas, kad minėta sistema
būtų patobulinta ir išbaigta.
Nuolat augant ugdymo pagalbos
specialistų poreikiui, savivaldybės
ieško finansavimo galimybių, kad
kiekvienas vaikas galėtų gauti, jam
reikalingą, mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo, psichologo ar
logopedo pagalbą. Tikiuosi, kad
dirbdami kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rasime būdų,
kaip tinkamai finansuoti tokių paslaugų teikimą savivaldybėse.
Šiuo metu LSA aktyviai kelia
klausimą ir dėl mokyklų vadovų.
Savivaldybėse nėra mokyklų vadovų rezervo ir netrukus susidursime
su išties dideliu šių įstaigų vadovų
trūkumu.
Daug diskusijų kelia regioninių
ligoninių likimas. Savivaldybės
nėra prieš reformas, bet jos siekia,
kad reformuojant sveikatos apsaugos sistemą nenukentėtų jų gyventojai, kad kiekvienam būtų prieinamos gydymo paslaugos.
Tai tik dalis LSA darbų, kurių
rezultatai neatsiejami nuo šalies
gyventojų gerovės.
Ir vis dėlto kaip svarbiausią derybų su centrine valdžia
objektą tikriausiai išskirtumėte
savivaldybių finansus?
Taip, svarbių klausimų išties yra
daug, bet, jeigu išskirtume patį
aktualiausią šiuo metu – tai savivaldybių finansavimas savarankiškoms funkcijoms atlikti. Vertėtų
paminėti, kad savivaldybių biudžetas skirstomas savarankiškoms
ir valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti. Valstybės deleguotų
funkcijų finansavimą ir vykdymą
nustato valstybė. Tuo tarpu, kaip
panaudoti savarankiškoms funkcijoms skirtas lėšas, atsižvelgdamos
į gyventojų poreikius, sprendžia
pačios savivaldybės. Deja, šios

lėšos konsoliduotame valstybės ir
savivaldybių biudžete šiais metais
tesudaro tik 15,2 procento.
Vertiname, kad Seimas atsižvelgė į ilgamečius LSA prašymus ir
2017 metais priėmė Savivaldybių
biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimus. Iki tol
silpnesnės savivaldybės gaudavo
dotacijas iš valstybės biudžeto,
tačiau kai šių savivaldybių mokestinės pajamos augdavo, joms ta pačia suma buvo mažinama dotacija
ir taip savivaldybių biudžetai faktiškai buvo įšaldyti. Pagaliau ištaisyta ši ydinga tvarka ir sudarytos
sąlygos, kad augant ekonomikai,
didėtų ir visų savivaldybių biudžetų pajamos.
Deja, mokestinė reforma 2019
m. gerokai apkarpė savivaldybių
pajamas, o 2020 ir 2021 metais
vėl numatomi pajamų praradimai,
nes ir toliau bus didinamas neapmokestinamas pajamų dydis. Šis
didinimas yra naudingas gyventojams ir mes tam labai pritariame, tačiau nėra teisinga, kad tai
yra daroma savivaldybių sąskaita,
nes tuomet gaunasi taip, kad mes
gyventojui viena ranka duodame, o kita atimame. Diskusijose
su centrine valdžia, LSA pavyko
išsiderėti, kad nuo 2019 metų trejus metus mokestinių pajamų prognozuojamas sumažėjimas būtų
kompensuojamas šimtu procentų.
Esame pasirengę ir toliau tęsti
derybas. Sieksime, kad būtų kiek
įmanoma labiau užtikrintas savivaldybių finansinis stabilumas bei
pajamų augimas.
Daugelis problemų, manau,
spręstųsi kur kas paprasčiau, jeigu
savivaldybės turėtų daugiau savarankiškų mokesčių. Šiuo metu
pajamos iš savarankiškų mokesčių
sudaro tik 10 procentų.
Taip pat, kalbant apie finansus,
labai svarbu paminėti, kad savivaldybių netenkina šiuo metu esama
skolinimosi tvarka. Tai apriboja
savivaldybių ekonominį savarankiškumą, trukdo padėti verslui ir
plėtoti paslaugas gyventojams.
Nuo 2018 metų visoms savivaldybėms leidžiama pasiskolinti ne
daugiau nei einamaisiais metais jos
sugrąžina anksčiau paimtų paskolų. Paradoksalu, bet tai reiškia, kad
toms savivaldybėms, kurios neturėjo skolų, yra mažiau galimybių
pasiskolinti nei toms, kurios turėjo
dideles skolas.
Svarbu paminėti, kad nė viena
savivaldybė nesiskolina pinigų
„pravalgymui“. Jos skolinasi gyventojams svarbiems projektams
įgyvendinti. Prie visų projektų, kuriuos finansuoja ES, įgyvendinimo
savivaldybės privalo prisidėti savo
lėšomis.
LSA, dalyvaudama diskusijose
su Seimu, Vyriausybe, siekia kiek
įmanoma padidinti savivaldybių
skolinimosi galimybes.
Paminėjote ES finansuojamus
projektus. Savivaldybės susilaukia daug kritikos, kad jos ES
paramą panaudojo infrastruktūrai, o ne naujoms darbo vietoms
steigti. Kaip vertinate tokius
priekaištus?
Nenorėčiau sutikti, kad lėšos,
skirtos infrastruktūrai, yra ekonomiškai nepasvertas savivaldybių
žingsnis. Norint žmogų paskatin-

ti rinktis regioną, reikalingas ne
tik darbas ir padorus atlyginimas.
Žmogui ne mažiau svarbu ir jaukus
vaikų darželis, moderni mokykla,
poliklinika, sporto aikštynai, sutvarkytos gatvės ir šaligatviai, viešosios erdvės. Ten taip pat reikalingos investicijos. Ir netiesa, kad tos
investicijos neatsiperkančios. Vien
iš turizmo Lietuva per metus uždirba beveik 2 mlrd. eurų. Vargu, ar
kas norėtų važiuoti ten, kur viskas
apšiurę, nesutvarkyta, kur baisios
gatvės?
Po rinkimų, be abejo, į savivaldybių tarybas ateis nemažai
naujų žmonių, keisis ir ne vienos
savivaldybės vadovai. Kuo jų
veiklai pasitarnaus LSA?
Išties LSA turi nemenką įdirbį
kiekvienoje srityje. Asociacijos
komitetai glaudžiai bendradarbiauja su tarybomis, sprendžiant
savivaldai svarbius klausimus. Įsiklausome į savivaldybių siūlymus
ir, dirbdami su Seimu, Vyriausybe,
atskiromis ministerijomis, ieškome
savivaldai naudingiausių sprendimų.
Žinoma, niekada nebus šimtu
procentų atsižvelgiama į asociacijos nuomonę. Ir tai normalu.
Tačiau mus džiugina tai, kad susiklausymo daugėja ir tas dialogas
tarp mūsų ir centrinės valdžios
nuolat vyksta. Vertiname, jog savivaldybių asociacija vis dažniau
įtraukiama į įvairias nacionalines
tarybas, komisijas, darbo grupes.
Mes ateiname su aiškiu tikslu ir
aiškia savivaldybių pozicija, su
principiniais pageidavimais ir tą
įrodydami gebame savo poziciją
apginti.
Savivaldybės veikla labai priklauso nuo savivaldybės mero.
LSA dėjo daug pastangų, kad
Lietuvoje būtų įteisinti tiesioginiai merų rinkimai. Ką parodė
besibaigianti pirmoji tiesiogiai
išrinktų merų kadencija?
Galime pastebėti ir pasidžiaugti,
kad mūsų ilgamečiai argumentai
dėl tiesioginių merų rinkimų - pasiteisino. Pirmiausia savivaldybių
darbui tai suteikė daugiau stabilumo. Kaip sakė vienas meras, jei
ne tiesioginiai rinkimai, jų savivaldybėje per šią kadenciją gal jau
koks ketvirtas meras vadovautų, o
dešimtmečius laukę objektai taip ir
nebūtų sulaukę finansavimo.
Kitas dalykas, rinkėjams labai svarbi galimybė atiduoti savo
balsą už konkretų žmogų, betarpiškiau su juo bendrauti, o vėliau
reikalauti tiesioginės atsakomybės.
Bendradarbiaudami su merais pastebime, kad ir jie šią atsakomybę
prieš rinkėjus suvokia asmeniškiau. Gyventojo balsas juos motyvuoja ir įkvepia.
Tiesioginiai merų rinkimai tarsi paskatino visuomenę atsigręžti
ir prisiminti, kad savivalda yra
tas valstybės kūrimo ir valdymo
lygmuo, kuriame kiekvienas gyventojas gali aktyviai dalyvauti ir
gerinti savo gyvenimo sąlygas.
Šiuos teigiamus poslinkius patvirtina ir agentūros Vilmorus
atliekamos visuomenės nuomonės
apklausos, kurios rodo, kad gyventojų pasitikėjimas savivalda nuolat
auga.
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MIELIEJI ANYKŠČIŲ KRAŠTO ŽMONĖS

Atsiprašome
„Anykštos“
skaitytojų, visų anykštėnų, kad
nematėte mūsų reklamos laikraščio puslapiuose, kad mūsų
kandidato į merus Sigučio
Obelevičiaus veidas nešmėžavo internetiniuose portaluose,
kad kandidatas į merus Sigutis
Obelevičius nesibeldė į Jūsų
duris, agituodamas už save.
Tiesiog susiklosčius tokioms
aplinkybėms, Sigutis dirbo už

įvairūs

du ir neturėjo laiko aktyviai
agitacijai. Antra vertus, 8 metus užimdamas mero postą S.
Obelevičius nepriėmė į darbą
nė vieno savo draugo ar „švogerio“, nežinojome, kas yra
nepotizmas ar STT. Todėl ir
dabar mes neprašėme ir mūsų
neparėmė turtingi dėdės ar
verslininkai. Dėl to mes stokojome lėšų brangios reklamos
užsakymams, užtat laimėjus

Paslaugos

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis),
tel.: 51561,
(8-699) 65148,
(8-689) 97341.
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

Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
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.

Oro kondicionierių,
šilumos siurblių,
šildymo sistemų
montavimas.
Konsultacija, garantija, nuolaidos,
prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno g. 18-3.
Tel.: (8-610) 39151,(8-381) 5-43-74.

IĮ “Uosis ir Kęstas” reikalingi miško medelių sodintojai Kavarsko ir
Troškūnų girininkijose.
Tel. (8-614) 99159.

siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui
melioracijos, hidrotechninės statybos darbais užsiimančioje įmonėje.
Taip pat ekskavatoriaus arba greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.

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

rinkimus, mūsų daugumai ir palaikymo rinkimuose!
Mielieji anykštėnai, nebūkite
merui Sigučiui Obelevičiui,
Mūsų rinkimų sąraše – iški- abejingi savo kraštui, ateikite į
niekam nereikės atidirbinėti už lios Anykščių krašto asmeny- rinkimus kovo 3 dieną, balsuoparamą ar dalyti postus, nerei- bės ir jauniausi kada nors buvę kite už TS-LKD sąrašą Nr.6, o
kės bijoti STT, FNTT ir t.t.
kandidatai į rajono tarybą – aktyviai balsuodami, kaip rašo
Mes tikime, kad ne kandida- gimnazistai Šarūnas, Elidijus, anūkas Mykolas, už geriausią
tų veidų šmėžavimas interneti- visas būrys jaunų, iniciatyvių merą Sigutį Obelevičių, galiniuose portaluose ir perkamos žmonių, todėl labai tikimės stu- me merą išrinkti jau pirmajame
reklamos puslapių kiekis lai- dentijos, jaunimo palaikymo!
ture!
kraščiuose lemia Jūsų apsisprendimą, mes pasitikime Jūsų Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD Anykščių rajono rinkimų
pilietiškumu ir tikimės Jūsų apygardoje Nr.4 kandidatų sąrašo sąskaitos. Užsak. Nr. 230
Kokybiškos durys ir kiti gaminiai
iš natūralaus medžio pagal individualų užsakymą.
Tel. (8-612) 19001,
el. p. info@medzioformule.lt
Atlieka apdailos darbus: fasadų
šiltinimas, dažymo darbai, dekoratyvinis tinkavimas, laminato dėjimas, gipso montavimas.
Tel. (8-679) 22360.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus. Pristato visas medžiagas.
Ilgalaikė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjauna pavojingai
augančius medžius,
geni šakas, tvarko
aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Reikalingi E
kategorijos vairuotojai.
Galime sudaryti trišalę sutartį
su darbo birža.
Neturintiems patirties sudarome sąlygas pasimokyti.
Tel. (8-686) 23411.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.

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.

SKELBIMAI

2019 m. kovo 1 d.

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
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas,
konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

Nekilnojamasis turtas

Superkame karves,
bulius ir telyčias

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

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

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

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

A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą
žaliavą biokurui.
Tel. (8-677) 20998.
Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Automobiliai

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

(8-687) 93058, (8-616) 25401.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Leliūnų kadastr., Mickūnų kadastr. (Anykščių r.) - žemės ūkio
paskirties, miškų ūkio paskirties
žemės sklypus.
Tel. (8-685) 27591.
Naujos
statybos
namą
Anykščiuose. Yra miesto komunikacijos.
Tel. (8-609) 59321.
Gerą sodybą netoli Anykščių
miesto. Labai graži vieta.
Tel. (8-647) 28694.
Tvarkingą butą Anykščiuose.
Gera kaina, patogi vieta.
Tel. (8-609) 59321.
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.
1 kambario butą bendrabutyje,
2 aukštas, Dariaus ir Girėno g. 1,
Anykščiai. Yra galimybė įsigyti dar
du kambarius šalia.
Tel.: (8-606) 82860, (8-614) 82866.
Kuras
Parduoda ir pristato kokybiškus
durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.
PIGIAU! Gamintojas parduoda
beržo, uosio pjuvenų briketus.
Pristato.
Tel. (8-698) 55663.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Skaldytas džiovintas malkas
ir kietmedžio rupias pjuvenas.
Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.
Malkas 3 m ilgio, veža miškovežiu: alksnis 21 Eur, beržas 23 Eur,
drebulė 19 Eur už kub. m. Perka
mišką.
Tel. (8-620) 59821.
Lapuočių malkas. Yra sausesnių. Veža įvairiais kiekiais.
Tel. (8-604) 12810.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 510346.
Kita
Naudotus surenkamus metalinius
garažus įvairių išmatavimų 2 ir 3
metrų aukščio. Kaina nuo 350 Eur.
Tel. (8-687) 73343.

Dujinę viryklę “ACANTA”, šaldytuvą “Snaigė”, skalbimo mašiną
“Whirpool”, svarstykles iki 0,5 t,
malūną be variklio.
Tel. (8-676) 69399.
Šieno ir šienainio ritinius.
Tel. (8-676) 26866.
Šieną.
Tel. (8-620) 64893.
Maistines ir sėklines bulves (veislės "Secura", "Agila"). 30 kg maišas 9 Eur. Dėl didesnio kiekio ar
pastovaus tiekimo kaina derinama.
Pristato į vietą, išrašo sąskaitas faktūras. Žirnius - 40 kg 9 Eur.
Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ
DALYS.

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

vardadieniai
šiandien
Albinas, Tulgaudas, Rusnė,
Antanina, Antanė.
kovo 2 d.
Simplicijus, Eitautas,
Dautara, Marcelinas, Elena.
kovo 3 d.
Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.
kovo 4 d.
Kazimieras, Daugvydas, Daina,
Vaclava, Kazys, Vacė.

mėnulis
Kovo 1 - 4 d. delčia.

anekdotas
Buhalterija. Sėdi du buhalteriai.
Vienas sako:
- Klausyk, Jonai, mes jau dvejus
metus dirbam be atostogų... Kažką
reikia sugalvot.
Kitas buhalteris:
- Idėja!
Atsistoja, nueina prie lango, pasikabina ant užuolaidų karnizo ir kabo
žemyn galva.
Įeina direktorius. Nustebęs klausia:
- Ką tu čia darai?
- Aš dabar esu lemputė, todėl ir
kabu.
- Oi, persidirbai, tau reikia atostogų! Pailsėk dvi savaites.
Tas susikrauna daiktus ir išeina. Jo
kolega irgi daiktus kraunasi.
Direktorius:
- O tu kur susiruošei?
Buhalteris:
- Tai ką, aš dabar be šviesos turėsiu
dirbti?
***
Kad vilnonių kojinių nesugraužtų
kandys, geriau jų iš viso nenusimauti. Jei vis dėlto sumanysite tai daryti,
maukitės atsargiai ir tyliai, kad neprižadintumėte kandžių.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė skaito politikų rinkimines programas

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Pageidavimų koncertas.
Gerą žmogų žmonės renkas.
Tą, kuris norėtų duoti,
Gerbti, stengtis, nemeluoti.
Kyšių neturėtų imti,
Veltui dirbti ir dalinti
Kam ženklelį, kam medalį,
Kam - išasfaltuot gatvelę.
Giminės tebus jam maras,
Kitaip – merijai „pravalas“.
Amiliutė susikaupus
Programas rinkimų brauko.
Vaiginas- tubiečių baubas,
Tubis – STT nedraugas.
Luką bus pasiekt sunku Reiks ieškot internetu.
Obelevičius, Žiogelis Jau matytas šis vaizdelis...
Darbo partijos veidelis...
Tai už ką balsuot, vaikeliai?

Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“ numeris
Ar nesuprastėja gyvenimo
kokybė persikėlus gyventi į
kaimą?
Utenos regiono rajonus
valdys žmonės iš praeities
Gimtinės medis pažymėtas žirgais

***
Golfu važiuoja seimūnas, direktorius, verslininkas ir kompiuterininkas. Užgeso variklis ir sėdi visi keturi
mašinoje. Kaip dera, pirmas prakalbo
seimūnas:
- Reikia, vyrai, priimti nutarimą,
apsvarstyti, prabalsuoti ir pateikti Seimo pirmininkui apie netvarką Seimo
transporto ūkyje.
- Ilga ceremonija, - sako direktorius,
- reikia atidaryti kopotą ir pažiūrėti, ar
kas nors neprivatizavo variklio.
- Kas nuo to bus geriau, - sako išsitraukęs telefoną verslininkas, - reikia
paskambinti į autoservisą. Tegul atvažiuoja ir sutvarko.
- Man atrodo, kad reikia visiems
išlipti iš mašinos ir vėl įlipti ir mašiną,
vėl pradės važiuoti, - sako kompiuterininkas.
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