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Visiškai geležinis vilkas... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

,,Anykšta“ atsitiktinai atskleidė kuriozinę situaciją: paaiškėjo, 
kad Mickūnuose rengiama ,,Geležinio vilko“ karinė vaikų stovy-
kla nieko bendra su Lietuvos kariuomene neturi, nors jos organi-
zatoriams karingumo ir netrūksta. 

Stovyklos organizatoriai naudoja panašią simboliką kaip Me-
chanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ - Lietuvos ka-
riuomenės Sausumos pajėgų vienetas. 

Stovyklautojai vilki labai panašią į Mechanizuotosios pėstinin-
kų brigados kariškių uniformą, taip sudarydami įspūdį, jog ši sto-
vykla susijusi su Lietuvos kariuomene. Tai paskatino ,,Anykštos“ 
žurnalistus pasidomėti, kaip vasaras šioje sukarintoje stovykloje 
leidžia jaunuoliai. 

Sukarintos vaikų stovyklos dalyvių uniformų antsiuvų viršuje, kaip ir mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ karių uniformų 
antsiuvuose, virš emblemos išsiuvinėta „Geležinis vilkas“. 
Nuotraukų fragmentai iš brošiūros „Mechanizuotoji pėstininkų brigada “Geležinis vilkas““ ir stovyklos orfanizatorių facebook’o.

Anykščiuose - naujas susirgimo 
koronavirusu atvejis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose ketvirtadienį, 
rugpjūčio 28-ąją, susirgimas 
koronavirusu diagnozuotas vy-
riškiui, kuris pagal amžių pri-
skiriamas rizikos grupei. Žmo-
gus, pajutęs ligos simptomus, 
pats kreipėsi į medikus. 

Po to, kai šiam vyriškiui di-
agnozuotas susirgimas korona-
virusu, jis nusprendė izoliuotis 
ir gydytis namuose. Su juo kar-
tu užsidarė ir sutuoktinė.

Koronavirusu susirgęs anykštėnas gyvena J.Basanavičiaus gatvėje, pastatų eilėje, vadinamoje 
,,kinų siena“.

Pasitarimas. Rugpjūčio 28 
dieną, penktadienį, prieš praside-
dančius naujuosius mokslo metus, 
Anykščiuose surengtas savivaldy-
bės vadovų pasitarimas su rajono 
švietimo įstaigų vadovais. Pasitari-
mui pasirinktas Okuličiūtės dvare-
lyje įsikūręs Istorijų dvarelis.

Sprendimas. Anykščių meno 
mokykla paskelbė, kad bendros 
Mokslo ir žinių šventės mokyklos 
kiemelyje nebus. ,,Informuojame, 
kad mokslo metus pradėsime rug-
sėjo 2 dieną – individualiai‘, - in-
formavo mokyklos administracija. 
Rugsėjo 2 dieną Anykščių meno 
mokyklos moksleiviai kviečiami 
susitikti su savo mokytojais kla-
sėse. Anykščių meno mokykla 
įsteigta, prie Anykščių muzikos 
mokyklos prijungus Anykščių kū-
rybos ir dailės mokyklą. Naujajai 
įstaigai vadovaus iki reorganiza-
cijos Anykščių muzikos mokyklos 
direktore dirbusi Kristina Vičinie-
nė. 

Gaisras. Ketvirtadienį, rugpjū-
čio 27 dieną, Anykščiuose, Šaltinio 
gatvėje, degė lengvasis automobi-
lis. Per gaisrą apdegė variklio sky-
rius, panelė, aprūko salono vidus. 

Šventė. Kaip įprasta, šiemet 
Mokslo ir žinių diena Anykščių 
rajono švietimo įstaigose vyks rug-
sėjo pirmą dieną, pranešė Anykščių 
rajono savivaldybė. Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje šventė prasidės 
10 val., kitose miesto mokyklose - 9 
val. Rajone vėliausiai Rugsėjo 1-ąją 
pradės švęsti Svėdasų Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijos Debeikių 
skyrius - 11.30 val..

Salve cantus. Šiandien 19 val. 
Anykščių bažnyčioje per Šv. Mi-
šias ir po jų giesmėmis 30 – ąjį 
gimtadienį minės Anykščių kame-
rinis choras ,,Salve cantus“ (,,Būk 
pasveikinta, giesme“) .1990 – ai-
siais šviesaus atminimo monsin-
joro Alberto Talačkos ir vargoni-
ninko Rimvydo Griauzdės, kuris 
chorui vadovauja iki šiol, iniciaty-
va įkurtas choras kūrybinę veiklą 
pradėjo vyskupo ir poeto Antano 
Baranausko giemėmis, dabar šio 
kolektyvo repertuare - ir religinė, 
ir pasaulietinė muzika. 

Viešbučio 
gyventojas gavo 
baudą už veido 
kaukės 
nedėvėjimą

Kelionės bilietų 
vietos 
autobusuose 
reikia 
reikalauti

Renata 
Gudonienė: 
,,Pasaulį idealia 
vieta daro 
pozityvas“

Iškilus grėsmei, 
ugdymo procesas 
vyks nuotoliniu 
būdu
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Temidės svarstyklės

Viešbučio gyventojas gavo baudą už veido 
kaukės nedėvėjimą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Dėl apsauginės veido kaukės nedėvėjimo rugpjūčio 25 dieną, 
antradienį, nubaustas vieno Anykščių miesto viešbučio gyvento-
jas. Baudos už kaukės nedėvėjimą vyriškis greičiausiai būtų iš-
vengęs, tačiau koją pakišo… kultūros stoka.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Komunika-
cijos poskyrio vyriausioji specia-
listė Violeta Ginaitienė ,,Anykš-
tai“ sakė, kad policija viešbučio 

gyventojui buvo iškviesta telefo-
nu.

,,Buvo gautas pranešimas ben-
druoju skubiosios pagalbos te-
lefonu 112, kad viešbutyje vyras 

elgiasi piktybiškai, agresyviai, 
spjaudosi , nedėvi kaukės. Nu-
vykus pareigūnams, informacija 
pasitvirtino ir šiam asmeniui buvo 
surašytas protokolas dėl priva-
lomų nurodymų nesilaikymo“, - 
sakė policijos atstovė.

Kokiame viešbutyje įvyko inci-
dentas, policija neatskleidė.

 Policijos departamentas infor-
mavo, kad viešbutyje siautėju-

siam ir apsauginės veido kaukės 
nedėvėjusiam vyrui skirta pusė 
minimalios baudos.

Administracinių nusižengimų 
kodekse numatyta, kad dėl priva-
lomų nurodymų nesilaikymo gre-
sia nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų bau-
dos, juridiniams asmenims – nuo 
1,5 iki 6 tūkst. eurų baudos.

-AnYkŠTA

Dar keturi būstai bus pritaikyti neįgaliųjų 
poreikiams

Už 18 tūkst. Eur Anykščių mieste ir rajone bus atliekami dar-
bai, pritaikant būstus žmonių su negalia reikmėms.

Šiuos darbus atliks Anykščių ra-
jono savivaldybės viešąjį pirkimą 
laimėjusi UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis. Darbų atlikimo sutartį 
Anykščių rajono savivaldybė su 
bedrove pasirašė rugpjūčio vidu-
ryje.

Už numatytas lėšas bus remon-

tuojamos gyvenamosios patalpos 
bei įrengiami pandusai.

Būstas neįgaliesiems bus pritai-
kytas Anykščiuose, J.Jablonskio 
bei Dariaus ir Girėno gatvėse, taip 
pat Anykščių seniūnijos Keblonių 
bei Kavarsko seniūnijos Dabužių I 
kaimuose.

Pritaikant būstą neįgaliojo rei-
kmėms, į vieną būstą bus inves-
tuojama skirtingos sumos - nuo 1,5 
tūkst. iki 7 tūkst.600 Eur.

Pernai Anykščių rajono savival-
dybė gavo 17 prašymų dėl būsto 
pritaikymo, iš gautų prašymų 15 
buvo pateikti darbingo ir senyvo 
amžiaus neįgalių asmenų.

Būstų žmonėms su negalia pri-
taikymui išleisti  23 tūkst.200 Eur 
iš savivaldybės biudžeto bei 40 

tūkst.100 Eur iš valstybės biudžeto 
lėšų. 

Nuo praėjusių metų birželio  
pradėtos teikti būsto ir aplinkos 
pritaikymo paslaugos neįgaliems 
vaikams už valstybės  biudžeto lė-
šas. Per 2019 metų  antrąjį  ketvirtį 
buvo gauti du prašymai.Būstų pri-
taikymui neįgaliesiems išleisti 3 
tūkst.800 Eur.

-AnYkŠTA

Smurtas. Rugpjūčio 24 dieną,  
apie 16.38 val.,  Kavarsko seniū-
nijoje neblaivus (nustatytas 2,61 
prom. girtumas) vyras (g. 1986 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1989 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Mirtis. Rugpjūčio 24 dieną, 

apie 11.45 val., Kavarsko se-
niūnijoje rastas vyro (g. 1950 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Sprogmuo. Rugpjūčio 26 die-
ną,  apie 19.56 val., gautas pra-
nešimas, kad Anykščių seniūni-
jos Burbiškio kaime, kieme, yra 
karo laikų sprogmuo. II pasau-
linio karo vokiškas artilerijos 
sviedinys sunaikintas Palionių 

kaimo karjere. Įvykis registruo-
tas.

Netektis. Rugpjūčio 26 dieną,  
apie 15.00 val., Debeikiuose rastas 
vyro (g. 1981 m.) kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Ginklas. Rugpjūčio 27 die-
ną,  apie 22.10 val., Anykščiuose, 
Vilniaus g., name, pas neblaivų 
(nustatytas 1,76 prom. girtumas) 

vyrą (g. 1980 m.) rastas ir paimtas 
nelegaliai laikomas 9 mm kalibro 
dujinis pistoletas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Įtariamasis uždary-
tas į areštinę.

Vagystė. Rugpjūčio 27 dieną  
gautas pareiškimas, kad apie 04.00 
val. Debeikių seniūnijos Leliūnų 
kaime iš namo kiemo pavogta žo-
liapjovė-traktoriukas, kurios vertė 
3500 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Laisvų darbo vietų rajone nėra nė šimto
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės ap-

saugos ir darbo ministerijos Anykščių skyriaus duomenimis, šiuo 
metu mūsų rajone registruoti 2895  bedarbiai.

Analizuojant visos Utenos aps-
krities duomenis, geresnė situa-
cija tik Molėtų rajone (1793 be-
darbiai)    ir Zarasų rajone (1856 
bedarbiai). Utenos rajone darbo 
ieško 4004 asmenys, o Ignalinos 
rajone – net 5334 žmonės, norin-
tys įsidarbinti.

Nepaisant to, kad bedarbiai 
skaičiuojami tūkstančiais, darbo 

vietų siūloma gerokai mažiau. 
Utenos rajone laisvų darbo vietų 
registruota 161, Ignalinos – 127, 
Molėtų – 78, Anykščių – 76, o 
Zarasų – vos 30. 

Vienas didžiausių atlyginimų, 
kuris siūlomas už darbą Anykš-
čių rajone – tai fermos vedėjo 
vieta. Į rankas šiam asmeniui ke-
tinama mokėti 1000 eurų, taip pat 

rašoma, kad dar galimi ir įvairūs 
priedai.

Tiesa, pačius didžiausius atly-
ginimus ketinama mokėti tiems, 
kurie sutiks dirbti užsienyje. Pa-
vyzdžiui, tolimųjų reisų vairuo-
tojui siūlomas 4000 eurų atlygi-
nimas, o suvirintojui Suomijoje 
– net 4300 eurų. 

Darbų, kuriuose reikėtų aukš-
tojo išsilavinimo, nėra daug. 
Aukštasis koleginis išsilavinimas 
reikalingas geodezininkui, vieš-
bučio administratoriui, aukštojo 

universitetinio išsilavinimo rei-
kia lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojui. Šios specialybės mo-
kytojo ieško Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija. Tiesa, 
tai vienintelė laisva pedagogo 
vieta Anykščių rajone prieš prasi-
dedant naujiems mokslo metams.

Šiuo metu nedarbas Lietuvoje 
siekia 13,5 proc. Užimtumo tar-
nyboje registruota 565 836 asme-
nys, iš jų 232 469 bedarbiai.

-AnYkŠTA

Kelionės bilietų vietos autobusuose 
reikia reikalauti

Rugpjūčio mėnesį Anykščių rajono savivaldybės administraci-
jos specialistai atliko neplaninius patikrinimus keleivių vežimo 
vietinio reguliariojo susisiekimo maršrutuose – tikrino, ar vairuo-
tojai turi visus reikiamus ekipažo dokumentus, o keleiviai bilietus 
ir jų nuolaidas patvirtinančius dokumentus. 

 Anykščių rajono savivaldybės 
specialistai,  rugpjūčio 13  ir 21 
dienomis tikrindami keleivių ve-
žimo vietinio reguliariojo susisie-
kimo maršrutų vairuotojus, nusta-
tė, kad pastarieji, neišdavę bilietų, 
o keleiviai, jų neturėję, pažeidė 

Keleivių ir bagažo vežimo kelių 
transportu taisykles, tad buvo pa-
traukti administracinėn atsakomy-
bėn. Iš viso buvo nubausti dviejų 
autobusų vairuotojai bei vienas 
keleivis. 

Anykščių rajono savivaldybės 

Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriau-
siasis specialistas Linas Šulskus 
,,Anykštai“ sakė, kad vietinio re-
guliariojo susisiekimo maršrutus 
savivaldybės specialistai tikrina 
gana dažnai. Pastarąjį kartą tikrin-
ti autobusų maršrutai Kavarsko 
bei Utenos kryptimis.

,,Jeigu vairuotojas neduoda 
kelionės bilieto, keleivis iš vai-
ruotojo turi jo reikalauti, antraip 
baudžiamos abi pusės - ir kelionės 
bilieto neturintis keleivis, ir bilie-
to keleiviui nedavęs vairuotojas“, 

- aiškino L.Šulskus.
Pasak Bendrojo ir ūkio skyriaus 

vyriausiojo specialisto L.Šulskaus, 
baudos už keleivių vežimą be ke-
lionės bilieto autobusų vairuoto-
jams  siekia nuo 70 iki 140 Eur, o 
keleiviams, važiuojantiems be ke-
lionės bilieto, - nuo 10 iki 14 Eur.

Rugpjūtį nubaustiems dviem 
autobusų vairuotojams ir vienam 
keleiviui teko susimokėti po pusę 
paskirtosios baudos.

-AnYkŠTA

Patikrino. Per mėnesį policija 
patikrino beveik tūkstantį izoliuo-
tis po grįžimo iš užsienio turėjusių 
žmonių, 215 surašyti protokolai dėl 
pažeidimų. Kaip penktadienį prane-
šė Policijos departamentas, admi-
nistracinių nusižengimų protokolai 
surašyti asmenims, kurie turėjo lai-
kytis saviizoliacijos, bet patikrinimo 
metu nebuvo nustatytoje vietoje. 
Policija taip pat reaguoja į gautus 
iškvietimus dėl kaukių nedėvėjimo. 
Nuo rugpjūčio 1 dienos už tokius pa-
žeidimus surašyti 89 administracinių 
nusižengimų protokolai. Už izolia-
cijos pažeidimus ar kaukių nedėvė-
jimą įstatymai numato baudas nuo 
500 iki 1,5 tūkst. eurų. Saviizoliaci-
jos privalo laikytis žmonės, atvykę iš 
šalių, kur sergamumo koronavirusu 
rodiklis ne mažiau kaip 16 atvejų 
100 tūkst. gyventojų.

Terminalas. Klaipėdos suskystin-
tųjų gamtinių dujų (SGD) terminale 
penktadienį apsilankęs prezidentas 
Gitanas Nausėda ragina prieš prii-
mant galutinius sprendimus įvertinti 
visus galimus būdus dėl laivo-saugy-
klos įsigijimo. Prezidentas su energe-
tikos ministru Žygimantu Vaičiūnu ir 
„Klaipėdos naftos“ vadovu Dariumi 
Šilenskiu penktadienį aptarė SGD 
laivo-saugyklos įsigijimo perspek-
tyvas po to, kai 2024 metais baig-
sis dabartinė laivo „Independence“ 
nuomos sutartis, pranešė Preziden-
tūra.  „Prezidentas akcentavo, kad 
prieš priimant galutinius sprendimus 
turi būti nuodugniai išanalizuoti visi 
galimi variantai, įvertintos gamtinių 
dujų rinkos vystymosi tendencijos 
ir parinkta labiausiai ekonomiškai 
pagrįsta alternatyva“, – teigiama 
pranešime. Naftos ir SGD terminalų 
operatorė „Klaipėdos nafta“ iki 2024 
metų pabaigos turėtų išpirkti SGD 
laivą-saugyklą „Independence“ 
arba įsigyti kitą laivą, kai baigsis 
dabartinė numos sutartis su Nor-
vegijos bendrove „Hoegh LNG“. 
Šiaurės investicijų bankas (NIB) 
paskolino Lietuvos įmonei iki 160 
mln. eurų SGD laivo įsigijimui ir 
dar 134,1 mln. eurų – laivo nuomos 
mokesčiui, paskirstant jį iki 2044 
metų. 

Bankomatas. Per bankomato 
sprogdinimą netoli Paryžiaus esan-
čiame mieste penktadienį buvo su-
žeista 30 žmonių ir apgriauta par-
duotuvė, pranešė policija. Į šiaurės 
vakarus nuo Paryžiaus esančiame 
Mezjere prie Senos netoli parduo-
tuvės įvykusio sprogimo sukeltos 
nuolaužos išsibarstė 20 metrų spin-
duliu nuo sprogimo vietos. Keturi 
žmonės dėl nesunkių sužeidimų 
buvo nuvežti į ligoninę. Incidento 
aplinkybės lieka neaiškios. Įtaria-
masis pabėgo iš sprogimo vietos, 
jo ieško policija. Paprastai banko-
matus sprogdina vagys, siekiantys 
pavogti juose esančius pinigus.

Kariai. Autoritarinis Baltarusi-
jos lyderis Aliaksandras Lukašenka 
penktadienį pareiškė, kad rusų ka-
rių iš jo prašymu sukurto rezervo jo 
šalies teritorijoje nėra. „Sukūrėme 
su juo (Rusijos prezidentu Vladi-
miru Putinu) rezervus. Nė vienas 
karys iš Rusijos neperžengė mūsų 
sienos. Kol kas susitvarkome pa-
tys“, – tvirtino A. Lukašenka, kurį 
cituoja valstybinė naujienų agentū-
ra BelTA. V. Putinas ketvirtadienį 
pažadėjo karinę paramą Baltarusijai 
ir pareiškė, kad Rusija sudarė teisė-
saugos pareigūnų rezervinę grupę, 
kuri būtų dislokuota, jei padėtis po 
rinkimų pablogėtų. 
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savaitės citatos???
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.)

Rajono taryba pasirūpino 
žuvimis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 27 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono taryba rinkosi į 18-ąjį posėdį. Anykštėnų iš-
rinktiesiems į savivaldybės posėdžių salę atvykti ir šį kartą nereikėjo - posėdis vyko nuotoliniu būdu 
elektroninėmis priemonėmis. 

Šiame posėdyje anykštėnų išrinktieji nusprendė tvarkyti Anykštos upės užtvanką ties Malūno 
gatve, artėjant mokslo metų pradžiai, diskutavo apie vaikų ugdymą bei skaičiavo pinigus, išleistus 
koronaviruso pandemijai suvaldyti Anykščių rajone.

Tvarkys ir Anykštos upės 
vagą

Anykščių rajono tarybos nariai 
pritarė Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos parengto pro-
jekto „Buvusio vandens malūno 
užtvankos liekanų pašalinimas ir 
upės vagos sutvarkymas  Anykštos 
upėje Anykščių mieste ties Malū-
no gatve“ įgyvendinimui. Šio pro-
jekto tikslas - sudaryti tinkamas 
sąlygas žuvų migracijai Anykštos 
upėje bei įgyvendinti vandens bū-
klės gerinimo ir žuvų migracijos 
kliūčių pašalinimo priemones. 
Pagal projektavimo firmos ,,Gedi-
lieta“ projektinius pasiūlymus nu-
matoma iš tvarkomos teritorijos 
pašalinti  menkaverčius medžius 
ir krūmus, likviduoti sugriuvusių 
akmenbetonio sienų nuolaužas. 
Išardžius užtvanką, planuojama 
suformuoti atitinkamu nuolydžiu 
upės vagą, artimą gamtinei, esant 
dideliems maksimaliems vandens 
greičiams, sutvirtinti upės vagą ir 
krantus. Taip pat ketinama atstaty-
ti paplautus, nugriuvusius šlaitus 
ir juos sutvirtinti. Bendras tvarko-
mo upės vagos ruožo ilgis sieks 
99,4 m.

Bendra planuojamoji projekto 
vertė siekia  iki 273 tūkst. Eur, iš 
kurių didžiąją dalį sudarytų Eu-
ropos struktūrinių fondų lėšos. 
Anykščių rajono savivaldybė jam 
įgyvendinti skirtų 20 tūkst.475 
Eur.

Ar Anykštos upės užtvanka ir 
upės vaga bus tvarkoma, turė-
tų paaiškėti lapkritį, kai baigsis 
Anykščių rajono savivaldybės pa-
teikto projekto vertinimas. 

Upę vaduoti galės ir Anykščių 
regioninio parko direkcija

Klausimą Anykščių rajono ta-
rybai pristatęs Anykščių rajono 
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 

vedėjas Virmantas Velikonis kal-
bėjo, kad Anykštos upės užtvankos 
ir upės vagos sutvarkymas Anykš-
čiams, kaip turistiniam miestui, 
būtų perspektyvus.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis V.Velikoniui pri-
minė, kad šis komitetų posėdyje 
kalbėjęs apie tai, kad jei Anykštos 
upės užtvanką bei upės vagą būtų 
tvarkiusi ne savivaldybė, o Anykš-
čių regioninio parko direkcija, 
savivaldybei šio projekto įgyven-
dinimui nereikėtų išleisti nė vieno 
euro.

,,Ką padarė savivaldybės vado-
vai, savivaldybės administracija, 
kad projektą įgyvendintų ne savi-
valdybė, o regioninio parko direk-
cija?“ - klausė  jis.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius įžvelgė, kad užduoda-
mas tokį klausimą Anykščių rajono 
tarybos narys K.Tubis prieš Seimo 
rinkimus ,,politikuoja“.

,,Kas būtų, jeigu būtų? Dabar 
mes čia galime tiktai spėlioti. Jei 
Anykščių regioninio parko direk-
cija šio projekto būtų ėmusis, tai 
jį būtų ir padariusi. Bet ji neturi 
nei kažkokių žmogiškų išteklių, 
nei kitų dalykų, kad tai galėtų pa-
daryti. Be to, ta užtvanka yra sa-
vivaldybės, o ne regioninio parko 
direkcijos. Būtų reikalinga tą už-
tvanką jai perdavinėti. Mes ir taip 
vos spėjome į tą ,,traukinį“, - kal-
bėjo S.Obelevičius.

Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas V.Velikonis ramino, kad ant 
Anykštos upės yra ir daugiau už-
tvankų, pavyzdžiui, ties Burbiškiu, 
Rubikiais.

,,Gali tą upę vaduoti. Dar-
bo dar tikrai daug yra“, - tikino 
V.Velikonis.

Apsidraudė dėl lėšų trūkumo

Anykščių rajono taryba posė-
dyje įpareigojo Anykščių rajono 

savivaldybės kontrolierių pateikti 
išvadą dėl paskolos ėmimo 2020 
metais.Tai jis privalės padaryti iki 
rugsėjo 21 dienos.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius ramino, kad toks 
sprendimas dar nereiškia, kad 
Anykščių rajono savivaldybė šie-
met skolinsis.

,,Šiandien Anykščių rajono sa-
vivaldybės sąskaitoje turime apie 
800 tūkst. Eur. Bet nerimą kelia Fi-
nansų ministerijos prognozė, kad 
gale metų savivaldybė nesurinks 
1,9 mln. Eur. Kol kas tokių požy-
mių nėra, bet kas ten žino. Čia tie-
siog apsidraudimas, jeigu kartais 
pritrūktume apyvartinių lėšų, kad 
žmonės gruodį neliktų be atlygini-
mų, kad atsiskaitytume su rango-
vais“, - kalbėjo S.Obelevičius.

Kovotojus su pandemija 
paskatino finansiškai

Anykščių rajono tarybos narys, 
visuomeninio rinkimų komiteto 
,,Kęstučio Tubio sąrašas ,,Anykš-
čių krašto labui““ atstovas Gedi-
minas Kutka posėdyje domėjosi, 
kiek šiemet Anykščių rajono sa-
vivaldybei jau kainavo kova su 
koronaviruso pandemija. Meras 
S.Obelevičius sakė, kad tam buvo 
išleista apie 180 tūkst. Eur, tačiau 
valstybė savivaldybei iš jų sugrą-
žino tik 56 tūkst. Eur.

Savo ruožtu Anykščių rajono 
tarybos narys K.Tubis domėjo-
si, kiek ir kuriuos darbuotojus 
Anykščių rajono savivaldybė  fi-
nansiškai paskatino už korona-
viruso pandemijos suvaldymą 
Anykščių rajone.

,,Bent jau manęs su vicemeru 
už tai niekas neskatino“,- juokavo 
S.Obelevičius.

K.Tubiui dėl šio klausimo ne-
atlyžus, meras S.Obelevičius 
aiškino, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybėje dėl koronaviruso pan-
demijos suvaldymo finansiškai 
paskatintų darbuotojų buvo.

,,Tai tie darbuotojai, kurie tie-
siogiai dirbo su užkrėstaisiais. 
Buvo paskatinti vairuotojai, kurie 
vežiojo žmones ir dirbdavo savait-
galiais bei naktimis. Ir dar keletas 
žmonių, kurie dėl to dirbo papildo-
mai“, - ne itin konkretus šiuo klau-
simu buvo Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius.

S.Obelevičius žadėjo surinkti in-
formaciją, kas savivaldybėje buvo 
paskatintas finansiškai už korona-
viruso pandemijos suvaldymą ra-
jone, ir ją rajono Tarybai pateikti.

,,Tai ne paslaptis“, - tikino jis.

Abejojo tėvų matematikos 
žiniomis

Svarstant sprendimo projektus, 
susijusius su švietimu, Anykščių 
rajono tarybos narių  susidomėjo 
sulaukė nauja vaikų ugdymo for-
ma - ugdymas ne mokykloje, o 
šeimoje. 

Kuo Jums 
įsimintina 
buvo ši vasara?

Aurelija KONČIENĖ:
- Tuo, kad susitikome su klasio-

kėmis miesto šventėje, o vienos 
nebuvome matę 52 metus!

Vladas BANYS:
- Vasara buvo įsimintina savo 

orais. Dangaus spalvos buvo įspū-
dingos.

Žydrūnė VARBLIAUSKIE-
NĖ:

- Įsimintina vasara - Covid 19.

Rūta VILDŽIŪTĖ:
- Išdrįsau išmėginti irklentę! 

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis sakė, kad Anykštos upėje yra bent trys užtvan-
kos, tad likusias galės tvarkyti ir Anykščių regioninio parko di-
rekcija.

(Nukelta į 4 psl.)

Teisingai! Visi kiti gali būti 
priešų šnipai...

Laura FETINGYTĖ, vaikų 
stovyklos ,,Geležinis vilkas“ va-
dovė, apie tai, kodėl į stovykla-
vietę neįleidžia žurnalisto: 

,,Mes be išankstinio susitarimo 
įsileidžiame tik Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos dar-
buotojus“.

Ir dar į ,,Sportloto“!

Laura FETINGYTĖ žurna-
listui: 

,,Ne tokių žurnalistų vaikai pas 
mus stovyklauja. Aš jums drau-
džiu rašyti savo laikraštėlyje. 
Mes turime gerą advokatą: jeigu 
jūs nesąmonių prirašysite, mes į 
,,Delfi“ parašysime“.

,,Google“ tokiais atvejais 
pataria naudoti valiklį 
,,Penosil“

Petras BRAŽIŪNAS, versli-
ninkas, stovyklautojų kaimy-
nas:

,,Įsivaizduokit - viso komplekso 
kanalizacija yra sujungta į bendrą 
tinklą, tai jie į mūsų atšaką pripū-
tė sandarinimo putų ir ją užbloka-
vo“.

Apskritai tai galėtų bebrai 
susitvarkyti

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie savi-
valdybės projektą, kurio metu 
bus tvarkoma Anykštos upės 
užtvanka: 

,,Ką padarė savivaldybės vado-
vai, savivaldybės administracija, 
kad projeką įgyvendintų ne savi-
valdybė, o regioninio parko direk-
cija?“

Įsidėmėjo jis tave, Dominykai, 
oi įsidėmėjo!

]

Dominykas TUTKUS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
dalyvavimą ,,Laisvės kelio“ ak-
cijoje: 

,,Ši akcija nesavanaudiška, Lie-
tuvai iš jos nėra naudos. Bet ,,bat-
kai“ nervus patampėme“. 

Viskas įskaičiuota - ir 
šienavimas, ir ravėjimas

Asta PALAIMIENĖ, vaiko 
teisių apsaugos specialistė, apie 
poilsį: 

,,Gyvenu nuosavame name su 
didele teritorija, kuri irgi yra sa-
votiškas kurortas.“ 

Maršrutus reikia derinti 
pagal lietų...

Virginijus SEREIKIS, UAB 
,,Transporto centras“ Anykščių 
padalinio vadovas, apie tai, ko-
dėl vietinių reisų autobusuose 
yra daug dulkių: 

,,Šiaip jau autobusai nėra ypač 
sandarūs, o į maršrutus, kur ke-
liai kaip tarka, siunčiami ne patys 
naujausi autobusai“. 
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spektras

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Ateinančią savaitę ateis 
Rugsėjo 1-oji. na, jei niekas iš 
esmės nesikeis - švęsime Mokslo 
ir žinių dieną.  Draudimas šią 
dieną prekiauti alkoholiu tik su-
stiprina šventės absurdiškumą. 
Man, kaip buvusiam mokytojui, 
Rugsėjo 1-osios padarymas 
švente atrodo kvailas, abso-
liučiai tarybinis. Blemba, kaip 
gera: juk pagaliau baigėsi atos-
togos!  Mokytojai vėl ars kaip 
afroafrikiečiai, vaikai pagaliau 
vėl turės keltis 7 ryto, o tėvai 
turės papildomos veiklos - spręs 
uždavinius, vežios vaikus į mo-
kyklas, teps sumuštinius ir t.t.. 
Dieve, kokia tai yra laimė! 

Bet ,,rievės“ ne apie Rugsėjo 
1-ąją, o apie demografiją. Aišku, 
kalbėjimas apie žmonių skaičių 
yra panašus į kalbėjimą apie orą. 
ir demografija, ir meteorologija 
yra mokslai. Šie mokslai panašūs 
tuo, kad jie yra visiškai tušti. Ra-
šyk pačias gudriausias disertaci-
jas, bet nieko nepakeisi. norės - 
lis, norės - nelis. O gimstamumo 
ir mirtingumo mokslininkai taip 
pat nepareguliuos.

Per 7 šių metų mėnesius 

Anykščių rajone gimė 67 vaikai. 
Taigi, per metus sulauksime 110-
120 kūdikių. skaičiuojant aritme-
tiškai, po 80-ies metų Anykščių 
rajone turėtų gyventi 9 tūkst. 
žmonių. Bet tik tokiu atveju, jeigu 
visi, šiemet gimę, sulauks 80-ies, 
migracijos saldo bus nulinis, o 
gimstamumas nebemažės. Deja, 
taip nebus ir mūsų, mažiau nei 
10 tūkst., liks jau po 20-30 metų.

Anykščiai - nėra unikalus 
rajonas. Visa šalies periferi-
ja yra panaši. Man greit bus 
penkiasdešimt. Geriausias mano 
laikas senokai praėjo. Tačiau kai 
,,googlindamas“ aptinku, jog 
kurios nors lietuvos savivaldy-
bės meras yra už mane jaunesnis, 
įvertinu: ,,nu va - koks jaunas, o 
jau meras“. Valdžioje ir intelek-
tualiojoje darbo rinkoje vyrauja 
60-mečiai, arba 
kiek vyresni ar 
kiek jaunesni 
žmonės, gimę 
1955-1965 me-
tais. ir tuose pa-
čiuose pedago-
gų kolektyvuose, 
ir  ligoninėse, 
ir savivaldy-
bių tarybose 
- dauguma yra ,,chruščiovkės“. 
kaip piliečiui, man baisu (o kaip 
geografui ir žurnalistui - įdomu), 
kas vyks provincijoje, kai ši, pati 
skaitlingiausia karta masiškai 
pasitrauks į užtarnautą poilsį. 
Pamaina merams tai atsiras, bet 
kas pakeis gydytojus ir moky-
tojus. Dabar, regis, žiauriai 
nykstam, bet baisioji provincijos 
griūtis turėtų vykti apie 2030-
uosius. 

Į Anykščius dabar dar kažkas 
atvažiuoja, kažkas verslą kuria, 
kažkas valdiškoje kontoroje  
įsidarbina. surdegyje ir Šove-
niuose naujakurių  mažiau... Visų 

laikų Anykščių valdžios džiaugėsi 
į mūsų miestą ,,pritraukiamu“ 
jaunimu. Bet realiai tai visiška 
... subinė. kiekvienais metais iš 
Anykščių išvažiuoja bent šimtas 
abiturientų. studentais tapę jau-
nuoliai paprastai ,,neišsidekla-
ruoja“: formaliai jie lieka anykš-
tėnais, tačiau realiai kruopas ir 
konservus jie jau perka Vilniaus 
,,norfose“. O atvyksta į Anykš-
čius po mokslų ar emigracijos 
tik vienas kitas jaunas žmogus. 
Plūstelėtų kuriais metais šimtas 
-  net vizualiai pajustume... Grį-
žimas į savo gimtinę kaip buvo, 
taip ir lieka greičiau išiimtis nei 
dėsningumas.

Šiemet sausio-liepos mėnesiais 
mirė 289 anykštėnai, o pernai 
per 7 mėnesius mirė 321 mūsų 
rajono gyventojas. Šiemet mirė 

130 vyrų ir 
159 moterys.  
kodėl mirtin-
gumas mažėja 
ir moterų 
miršta dau-
giau nei vyrų? 
elementaru, 
Vatsonai! kuo 
mažiau gyvų 
žmonių - tuo 

mažiau bus ir numirusių. ir ma-
žesnis mirusių vyrų skaičius liu-
dija anaiptol ne tai, jog stiprioji 
lytis pagaliau tapo atsparesnė, 
o tik tai, kad vyrų yra ženkliai 
mažiau nei moterų...

Meteorologai, prognozuoda-
mi orus, padeda ūkininkams ir 
grybautojams planuoti ateitį. 
Demografai aiškiai nubėžia 
lietuvos provincijos perpektyvas, 
tačiau politikai - ne grybautojai, 
politikams nėra paranku realiai 
vertinti ateitį. 

kancialiarinėje erdvėje 
vyrauja dvi viena kitai priešta-
raujančios sąvokos - ,,plėtra“ ir 

,,optimizacija“. nuolat kuriami 
,,strateginiai savivaldybių plėtros 
planai“. Mat peremat! kokios 
dar plėtros!?  Pavarysi naują 
naujų trinkelių taką -  ir jau būsi 
išsiplėtęs? Optimizacija lingvis-
tiškai nėra sinonimas likvidavi-
mui, bet gyvenime tos sąvokos 
turi identišką reikšmę.   

Bambu čia apie nieką ir jokios 
alternatyvos nesiūlau? Man 
regis, dalis galimybių mums, 
Anykščiams, jau užsivėrė. Rim-
tesnės įmonės čia jau nebeateis, 
nes nebėra kam dirbti. sPA 
Vilnius Anykščiai dirba nemažai 
žmonių iš kitų lietuvos miestų, 
juškos į savo šiltnamius auto-
busais darbuotojus iš aplinkinių 
rajonų vežiojasi... ,,Čia gera 
sugrįžti! Čia gera gyventi! Čia 
patogu numirti!“ - smagūs 
šūkiai. Paskutinis iš jų gal tik 
anyksta.lt komentaruose buvo. 
Tačiau jis, dievaži, geras ir visai 
neciniškas. 

Žinia, visokie pabėgėliai, ypač 
jei jie ne tokie balti kaip mes, 
mums nepatinka. Šnekės tokie 
,,Maximoje“ svetima kalba ir ap-
linkinius nervins - juk taip norisi 
suprasti, apie ką jie balbatuoja, 
ar cepelinai su šaltibarščiais 
jiems patinka, o va - nesupran-
ti. Tačiau, yra ir patogių tautų 
- rusai, ukrainiečiai, baltaru-
siai. Panašūs į mus išoriškai ir 
dar susišnekėti gali. Į lietuvą 
jau senokai pajudėjo didelis 
ukrainiečių srautas, važiuos ir 
baltarusiai. 

slavai nusėda ten, kur yra 
sąlygos jiems kurtis, kur jie gali 
atsivežti šeimas. ,,Mir. Družba.
Garilka!“ - užrašykime gėlėmis 
Šventosios krantinėje ir ieškokim 
būdų  rusiškoms klasėms Anykš-
čiuose atidaryti. juolab kad visi 
mūsų pedagogai rusiškai gerai 
moka.

...Kaip piliečiui, man bai-
su (o kaip geografui ir žur-
nalistui - įdomu), kas vyks 
provincijoje, kai ši, pati 
skaitlingiausia karta masiš-
kai pasitrauks į užtarnautą 
poilsį...

(Atkelta iš 3 psl.)

Švietimo skyriaus vedėja Jur-
gita Banienė sakė, kad dėl tokios 
vaikų ugdymo galimybės į Anykš-
čių rajono mokyklas kol kas nesi-
kreipė nė viena šeima.

,,Matematikos egzamino neiš-
laikė 40 proc. abiturientų, o jeigu 
atsiras vaikų ugdymas šeimose, tai 
šis rodiklis gali siekti ir 60 proc.“, 
- skeptiškai į naują vaikų ugdymo 
formą žvelgė Anykščių rajono ta-
rybos narys K.Tubis.

Nuo šių metų  rugsėjo 1 die-
nos vaikus bus galima mokyti ir 
namuose pagal priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio 
ugdymo bendrąsias programas. 
Tėvams nuo rugsėjo būtų leidžia-
ma patiems ugdyti vaikus šeimoje, 
taip pat pasitelkti ateinančius mo-
kytojus. Kad tėvai galėtų ugdyti 
vaikus namuose, su savivaldybės 
paskirta mokykla reikės sudaryti 
mokymo sutartį. 

Mokykla, sudariusi mokymo 
sutartį, mokinius aprūpins vado-
vėliais, teiks vaikams konsulta-
cijas, sudarys sąlygas dalyvauti 
mokyklos vykdomose neforma-
liojo vaikų švietimo programose, 
renginiuose, socialines ir emo-
cines kompetencijas ugdančioje 

prevencinėje programoje.
Du kartus per mokslo metus 

mokyklos, su kuria bus sudaryta 
tėvų sutartis, mokytojai įvertins 
mokinio mokymosi pasiekimus 
ir pažangą bei tai, ar užtikrinami 
mokinio socializacijos poreikiai.

Meras: ,,Nykščiai“ apšmeižė 
savivaldybę

Anykščių rajono tarybos nariai 
posėdyje informuoti apie portale 
,,Nykščiai“ paskleistą dezinfor-
maciją, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybė už oficialios informaci-
jos viešinimo paslaugas sumokės 
62 tūkst. Eur. Šia tema posėdyje 
domėjosi Anykščių rajono tary-
bos narys K.Tubis ir jo sūnėnas 
G.Kutka.

,,Tai iš tikrųjų yra šmeižtas ir 
visiška nesąmonė, kadangi tas 
skaičius yra tris kartus mažesnis“, 
- sakė Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius.

Savivaldybės sutartyje su 
,,Anykštos redakcija“ yra numa-
tyta, kad oficialios informacijos 
viešinimas laikraštyje ,,Anykšta“  
per metus kainuos 20 tūkst.800 
Eur. Sutartyje yra numatyta ga-
limybė ją pratęsti dar dvejiems 
metams.

Rajono taryba pasirūpino 
žuvimis

Meras S.Obelevičius sakė, kad 
šiemet konkurse viešinti savival-
dybės oficialią informaciją dalyva-
vo tik vienas dalyvis - ,,Anykštos 
redakcija“. Pasak S.Obelevičiaus, 
konkurso nugalėtojas buvo renka-
mas įvertinus keturis parametrus: 
laikraščio tiražą, prenumeratorių 
skaičių, periodiškumą ir paslau-
gos kainą.

,,Kartais labai svarbu savi-

valdybės informaciją paviešinti 
operatyviai, tačiau, jei laikraštis 
išeina tik kartą per savaitę, to-
kios galimybės nebelieka“, -  sakė 
S.Obelevičius.

Išsamesnę informaciją apie 
Anykščių rajono savivaldybės 
informacijos viešinimo žinias-
klaidoje išlaidas Anykščių rajono 
meras S.Obelevičius pažadėjo pa-
teikti kitame posėdyje.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sakė, kad ,,Nykščiai“ 
apšmeižė Anykščių rajono savivaldybę.

Pagrasino. Baltarusijos prezi-
dentas Aliaksandras Lukašenka 
penktadienį pareiškė esą pasiruo-
šęs paskelbti atsakomųjų sankcijų 
Lietuvai ir Lenkijai, planuojančių 
imtis priemonių prieš autoritarinį 
lyderį dėl įtariamo rinkimų klas-
tojimo ir teisėsaugos smurto prieš 
protestuotojus. „Štai mes jiems da-
bar parodysima, kas yra sankcijos. 
Jeigu jie [lietuviai ir lenkai] dar į 
Kiniją ir Rusiją per mus baražavo, 
dabar skraidys arba per Baltijos 
jūrą arba per Juodąją jūrą prekiauti 
su Rusija ir panašiai. Apie sankci-
jinius produktus [kuriems Rusiją 
yra paskelbusi embargą] – tegul 
net nesvajoja. Mes jiems parody-
sim, ką reiškia sankcijos“, – A. 
Lukašenkos žodžius citavo vals-
tybinė naujienų agentūra BelTA. 
Ji pareiškė, kad Baltarusija atsisa-
kys naudotis Lietuvos uostais savo 
produkcijos eksportui, per kuriuos 
daugiausiai išvežama kalio drus-
ka ir naftos produktai. „Jau palie-
piau vyriausybei pateikti siūlymų 
dėl visų prekių srautų iš Lietuvos 
uostų į kitus. Štai ir pažiūrėsim, 
kaip jie gyvens. 30 proc. Lietuvos 
biudžeto formuoja mūsų prekių 
srautai per Lietuvą. Ko dar reikia? 
Apsirijo, todėl pastatysime į vie-
tą“, – kalbėjo A. Lukašenka. Kelių 
Europos Sąjungos užsienio reikalų 
ministrai, įskaitant Baltijos šalių 
diplomatijos vadovus ketvirtadie-
nį paragino paskelbti griežtesnių 
sankcijų A. Lukašenkos režimui. 

Euras. Euro zonos įmonės ir 
namų ūkiai liepos mėnesį padidi-
no savo indėlių bankuose apimtį 
184 mlrd. eurų, regione stebint 
greičiausią pinigų masės augimą 
nuo 2008 metų finansinės krizės, 
rodo Europos Centrinio Banko 
(ECB) duomenys. Bendra indė-
lių, įneštų į euro zonos bankus, 
apimtis praėjusį mėnesį padidėjo 
10,3 proc. ir pirmą kartą viršijo 
12 trln. eurų.  Šie duomenys rodo, 
kad didelis skaičius namų ūkių ir 
bendrovių pradėjo taupyti susidūrę 
su koronaviruso pandemijos su-
kelta ekonomine krize, rašo „The 
Financial Times“. Įmonių indėlių 
augimo tempas liepos mėnesį buvo 
rekordinis – nefinansinių organiza-
cijų indėlių skaičius šoktelėjo 20,4 
proc. metine išraiška, tuo tarpu, 
namų ūkių indėlių apimtis išaugo 
7,4 procento. Pinigų masė euro 
zonoje (pinigų kiekis M3) liepą 
padidėjo 10,2 proc., palyginti su 
9,2 proc. birželį – tai greičiausias 
pinigų masės augimo tempas nuo 
pastarosios pasaulinės finansų kri-
zės, įvykusios prieš 12 metų.

Turistai. Remiantis Estijos 
centrinio banko statistika, užsie-
nio turistai antrąjį ketvirtį Estijoje 
paliko 36 mln. eurų – 400 mln. 
eurų mažiau nei prieš metus. Tai 
reiškia, kad palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus, įplaukos 
iš turistų sumenko 91 procentu. 
Antrąjį ketvirtį Estijoje apsilankė 
120 000 užsienio turistų - net 94 
proc. mažiau nei tuo pačiu metu 
pernai. Kas antras turistas atvyko 
iš Suomijos, tačiau jie sudarė tik 
dešimtadalį praėjusių metų rodi-
klio. Iš Latvijos atvyko 30 proc. 
turistų (82 proc. mažiau nei tuo 
pačiu metu pernai), rodo centri-
nio banko tinklalapyje paskelbti 
duomenys. Vienos dienos trukmės 
apsilankymų skaičius susitraukė 
96 proc. ir sudarė trečdalį viso ap-
silankymų skaičiaus. 

-Bns
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- Ar tikite likimu?
- Taip, tikiu. Jaunystėje visus 

savo planus siejau su gimtuoju 
miestu, tačiau likimas viską pa-
koregavo ir aš jau 28 metus gy-
venu Anykščiuose. Kai baigiau 
vidurinę mokyklą ir teko rašyti 
lietuvių kalbos egzamino darbą, 
pasirinkau temą „Anykščių šile-
lio grožis A. Baranausko kūrybo-
je“, matyt, tai buvo ženklas, kad 
likimas mane „komandiruos“ į 
Anykščius. 

- Ar tikite, kad žmogus gali pa-
gerinti pasaulį?

- Tikrai taip. Manau, kad galvo-
dami, jog vienas žmogus nieko ne-
gali pakeisti, mes patys ir tampame 
tų pokyčių stabdžiais. Visad pir-
miausia reikia pradėti nuo savęs. 

- Jūsų motto?
- Niekas nesigaili, kad mažai 

kalbėjo, gailisi tik tie, kurie daug 
kalbėjo. 

- Kas Jums didžiausia verty-
bė?

- Šeima.

- Ką reikia padaryti, kad 
Anykščiuose būtų geriau gyven-
ti?

- Man atrodo, kad Anykščiuose 
yra gera gyventi. Vienu esminių 
pliusų įvardyčiau mažus atstumus 
ir produktyvesnį laiko išnaudojimą. 
Tarkim, toks pat uždarbis sostinėje 
turi visai kitą vertę, atsižvelgiant 
į papildomas išlaidas viešajam 
transportui arba nuosavo automo-
bilio kuro sąnaudoms. Paslaugos 
didmiestyje taip pat brangesnės. 
Vargu ar galima sakyti, kad miestas 
ir jo dydis gali nulemti tavo laimę 
ir gyvenimo kokybę? Kiekvienas 
miestas ar miestelis turi savų pliu-
sų ir minusų. Pozityvus požiūris 
kiekvieną pasaulio kampelį daro 
vietą idealią gyventi. Jeigu nutin-
ka kitaip, teisingiau būtų rinktis ir 
ieškoti, kur geriau. Juk visi esame 
laisvi pasirinkti ir apsispręsti.

- Jeigu reikėtų trimis sakiniais 
papasakoti, kokie yra Anykščiai, 
ką pasakytumėt?

- Jaukus, žaliuojantis, tyru oru 
alsuojantis miestelis. Tai ramybės 
oazė norintiems pabėgti nuo mies-
to šurmulio. Kūrybingi, geranoriš-
ki  ir svetingi žmonės. Vienintelis 
Lietuvos miestas, pro kurį trauki-
niai vis dar juda XIX a. nutiestais 
bėgiais.

- Išgarsėjote, kai tuometinis 
Anykščių rajono meras (vėliau 
iš savo kabineto išvesdintas STT 
pareigūnų), pasiuntė savivaldy-
bės ūkvedį užantspauduoti Jūsų 
durų Anykščių Verslo informa-
cijos centre (VIC), kuriam tuo 
metu vadovavote. Jums pareikšti 
kaltinimai negavo teisinės eigos, 
tačiau  parašėte pareiškimą išeiti 
iš darbo. Prisiminkite tą laiką – 
ar pajutote pasikeitusį požiūrį į 
Jus – juk buvote VIC direktorė? 
Ar tas nutikimas pakeitė Jūsų 
požiūrį į draugus ir priešus?

- 16 metų, nuo pat  įkūrimo, 
vadovavau Anykščių verslo in-
formaciniam centrui. Šio centro 
veiklą, kadangi buvo pagrindiniai 
dalininkai, nuolat stebėjo Lietuvos 
ūkio ministerija (dabar Inovacijų 
ministerija). Už savo veiklą aš vi-
suomet gaudavau tik pagyrimus iš 
visų ministrų. Buvau pagrindiniu 
partneriu daugelyje Lietuvos pro-
jektų – vykdoma veikla buvo daug 
platesnė nei tik Anykščiuose vykę, 
vietiniai projektai. Visuomet veikla 
buvo vertinama teigiamai. Mane 
ištiko šokas, nes nebuvau gavusi 
nė vienos pastabos ar papeikimo 
ir iš tuometinio rajono mero Kęs-
tučio Tubio, o jis pasikvietė mane 
į savo kabinetą, padavė baltą lapą 
ir liepė parašyti prašymą atleisti iš 
darbo. Dabar suprantu, kad man 
buvo pritaikyti metodai, kurie tai-
komi kitokia veikla užsiimančiose 
įstaigose. Netikėjau, kad taip ga-
lima elgtis su ilgamečiais, didelę 
patirtį turinčiais darbuotojais. Tas 
nutikimas tik praplėtė draugų ratą, 
nes tie žmonės, kurie buvo tik pa-
žįstami, tapo draugais, su kuriais 
vis daugiau praleidžiu laiko, daž-
niau pasikalbame. O apie požiūrį 
į draugus ir priešus galiu pasakyti, 
kad tai mane paskatino būti atsar-
gesnę. Tikiuosi, kad savo kelyje 

Renata Gudonienė: ,,Pasaulį idealia 
vieta daro pozityvas“

tokių žmonių daugiau nesutiksiu. 

- Ar atleidžiate savo priešams?
- Priešų randasi tada, jei jų ieš-

kome, aš jų neieškau, todėl neturiu 
ant ko pykti ir atleisti neturiu už 
ką. Nesu Dievas, kad galėčiau teis-
ti kitus. Kiekvienas  tegyvena, kaip 
išmano ir kaip nori. 

- Koks politinis veikėjas impo-
nuoja? Kodėl?

- Prezidentas Valdas Adamkus 
man yra inteligencijos, toleranci-
jos ir  paprastos politinės kultūros 
etalonas. Aš perskaičiau visas jo 
autobiografines knygas, jas turiu 
savo bibliotekoje. Žaviuosi jo mei-
le žmonai ir pagarba šeimai. Man 
patiko jo originalumas sveikinant 
Almą. Prezidentas žmonai nežinant 
parengė knygą apie jos gyvenimą. 
Sugebėjimu lygiavertiškai vystyti 
tiek šalies, tiek užsienio politiką.

- Kokia knyga dabar ant Jūsų 
stalo?

- G. Kancerevičiaus „Finansai ir 
investicijos“. 

- Kokią knygą skaitėte kelis 
kartus?

- K. Usevičiaus  „Sėkmės instru-
mentai“.

- Koncertas ar teatras?
- Teatras.

 - Alus ar vynas?
- Smagi draugija.

- Svajonių automobilis...
- Tas, kurį valdo robotas ir kuris 

gali judėti oro erdve.

- Koks Jūsų gražiausias prisi-
minimas?

 - Aplankytos šalys, kelionių 
įspūdžiai, kurie išlieka ilgam. 

- Pats baisiausias prisimini-
mas?

- Vaikystėje skendau tvenkinyje. 
To tikriausiai niekad nepamiršiu.

- Kada ir dėl ko Jūs paskutinį 
kartą verkėte?

- Savaitgalį. Kuo nuoširdžiau-
siai verkiau iš juoko. Dukterėčios 
dėka.

- Kokių juokelių nemėgstate?
- Pašaipų, patyčių.

- Ar kada nors esate pirkusi 
loterijos bilietą? Jei taip – ar iš-
lošėte ir ką išlošėte?

- Kartais, spontaniškai nusiper-
ku. Tačiau jie nebuvo laimingi.

- Ko niekada neleidote daryti 
savo vaikams?

- Dažniausiai nebūdavo ypatin-
gų apribojimų ar draudimų. Ska-
tindavome viską išbandyti, neri-
boti savęs. Ir tuo džiaugiuosi, nes 
Domantas išaugo protingas, sąži-
ningas, atsakingas ir geras mums 

žmogus.

- Ideali diena?
- Kuomet viskas vyksta taip, 

kaip suplanuota. 

- Kokiomis aplinkybėmis dai-
nuojate?

- Deja, kadangi gamta manęs 
šiuo talentu neapdovanojo, daž-
niausiai tik pritariu dainuojantiems 
„ Ilgiausių metų“.

- Už ką gyvenimui labiausiai 
esate dėkinga?

- Už viską - tiek už klaidas, tiek 
už pasiekimus. 

- Užbaikite sakinį:  Balsą pa-
keliu tada, kai...

- Supykstu.

- Charakterio savybė, kurios 
norėčiau atsisakyti...

- Pagal Zodiaką esu svarstyklės. 
Nuolat dvejoju. Kartais man truk-
do neryžtingumas. 

- Ar Jūsų spintoje pakanka su-
knelių?

- Nėra turbūt moterų, kurioms 
netrūktų suknelių. Aš, ko gero, ne 
išimtis.

- Ar aukojate gyvūnų prieglau-
doms?

- Taip.

- Ar matematikos egzaminas 
mokykloje turėtų būti privalo-
mas/ neprivalomas? Kodėl?

- Manau, kad jei jau  mokomieji 
dalykai profiliuojami, tai ir egza-
minų metu į tai turi būti atsižvel-
giama. Galbūt humanitarui jis tu-
rėtų būt lengvesnis. Lygiai taip pat 
„tiksliukui“ gal pakaktų lietuvių 
kalbos rašybos ir gramatikos testo, 
užuot skyrus rašyti rašinį. 

- Ką darote, kai neima mie-
gas?

- Skaitau knygas.

- Gražiausia vieta Lietuvoje?..
- Nidos kopos.

- Kaip saugotės nuo ,,koronos“?
- Laikausi visų specialistų reko-

mendacijų: pagal galimybes ven-
giu masinių susibūrimų, laikausi 
higienos reikalavimų, 

- Ar bijote palaidų šunų?
- Be abejo. 

- Ar saugote senus laiškus?
- Ne.

- Ar naudojatės socialiniais 
tinklais? Jei taip, ar prisimenate 
(netikrinusi), kiek turite draugų 
ar sekėjų?

- Naudojosi, bet itin retai. Man 
tai nėra būtinybė. Niekad nesukau 
galvos dėl draugų ar sekėjų skai-
čiaus. Su draugais mieliau ben-
drauju gyvai. 

- Ar mokate melžti karvę? 
- Nežinau, nes niekad to neteko 

daryti. 

,,Beveik nebuvo metų, kai nebraidžiau jūroje. Tiesa, mieliau 
renkuosi šiltas jūras“ ,- apie atostogas sako Renata Gudonienė. 

Renata Gudonienė neabejinga madai ir gėlėms.

Anykščių rajono tarybos narė (išrinkta pagal ,,valstiečių“ partijos sąrašą)  Renata GUDONIENĖ 
dabar dirba Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorės pavaduotoja. 

Tačiau 16 metų ji, Kauno technologijos universitete įgijusi ekonomistės išsilavinimą, vadovavo 
Anykščių turizmo informacijos centrui, iš kurio išėjo tuometinio Anykščių rajono mero  Kęstučio 
Tubio spaudžiama. 

Į ,,Anykštos“  užduotus klausimus iš Žemaitijos kilusi moteris atsakinėjo ypač taupiai, apgalvodama ir  
rinkdama žodžius – vaikystėje močiutė Renatai įteigė, kad niekuomet nepasigaili tie, kurie kalba mažai.

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt
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Visiškai geležinis vilkas...

(Atkelta iš 1 psl.)

Fotografas sunervino 
verslininkę

Ketvirtadienį ,,Anykštos“ foto-
žurnalistas nuvyko į Mickūnus.  
Įsuko į keliuką, pažymėtą ženklu 
,,Geležinis vilkas“. Tačiau žurna-
listą išvydusi ponia (vėliau paaiš-
kėjo, kad tai MB,,Giftas“ direk-
torė), prisistačiusi šios stovyklos 
vadove, Laura Fetingytė  išprašė 
fotožurnalistą iš stovyklos terito-
rijos, pareiškusi, kad žurnalistai 
apsilankymus stovykloje privalo 
suderinti prieš tris dienas iki savo 
planuojamo vizito. ,,Mes pasi-
ruošiame, pagalvojame apie tai, 
ką fotografuoti. Planus...“ - sakė 
L.Fetingytė fotožurnalistui.  Fo-
tožurnalistui pasakius, jog jam 
įdomus iš anksto nesurežisuotas 
stovyklos gyvenimas ir jis visgi 
norėtų pamatyti, kokia yra įprasta 
stovyklos diena, vadovė nukirto 
- nieko nebus, stovykla savaitės 
pabaigoje uždaroma - ir pasiūlė 
atvykti rengti reportažo kitais me-
tais, prieš tai susitarus mažiausiai 
prieš tris dienas. ,,Mes be išanks-
tinio susitarimo įsileidžiame tik 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos darbuotojus“, - paaiški-
no vaikų stovyklos vadovė. Žur-
nalistas su vadove nesiginčijo ir 

išvažiavo neparengęs reportažo. 
Tačiau netrukus ta pati 

L.Fetingytė paskambino ,,Anykš-
tos“ vyriausiajai redaktorei Graži-
nai Šmigelskienei bei redaktorės 
pavaduotojui Ryčiui Kulbokui. 
Verslininkė piktinosi, jog ,,lai-
kraštėlio“ ,,žurnalistėlis“, iš anks-
to nederinęs, atvyko į stovyklą. 
L.Fetingytė aiškino, jog žurnalistai 
savo vizitus į stovyklą turėtų derin-
ti bent prieš tris dienas. ,,Pas mus 
atvyksta žurnalistai net ir iš di-
džiųjų portalų. Jeigu iš anksto su-
derina, mes juos priimame“, - sakė 
sukarintos vaikų stovyklos vado-
vė.  G.Šmigelskienė į šią pastabą 
atsakė ironiškai, jog ,,Anykštos“ 
redakcijos nedomina ,,pakazucha“, 
kaip tarybiniais laikais, kai prieš 
atvykstant žurnalistui kareiviai 
būdavo net specialiai perrengiami 
bei suslapstomi išmėtyti daiktai. 
Todėl redakcijai susidaro įspūdis, 
jog šios stovyklos veikloje kažkas 
negerai - gal net vaikai girti, jeigu 
žurnalistą net pro vartus  bijoma 
įsileisti  pasikalbėti. ,,Supraskite, 
ši stovykla sukarinta, joje nepil-
namečiai“, - atsakė L.Fetingytė ir 
išjungė telefoną. 

Brigados pavadinimą gali 
naudoti kas nori...

Pamanėme, kad jeigu vaikų 

stovyklos pavadinimas yra ,,Ge-
ležinis vilkas“ ir ji dar karinė, tai 
galbūt bendravimą su žiniasklaida 
iš tikrųjų reglamentuoja kažko-
kia mums nežinoma kariuomenės 
tvarka.

Paskambinome į mechanizuotą-
ją pėstininkų brigadą ,,Geležinis 
vilkas“. Kapitonas Liutauras Mic-
kevičius ,,Anykštos“ redakciją 
patikino, jog nieko nėra girdėjęs 
apie šiuo metu vykstančią suka-
rintą ,,Geležinio vilko“ stovyklą 
vaikams.  ,,Mūsų renginiai yra 
vieši. Mes kaip tik stengiamės 
sudominti žurnalistus, juos patys 
kviečiamės“, - ,,Anykštai“ sakė 
karininkas apie ,,Geležinio vilko“ 
bendravimo praktiką su žinias-
klaida.

Karininką sudomino, kad Mic-
kūnuose veikianti vaikų stovykla 
naudoja labai panašią simboliką 
ir uniformas, kaip ir realiosios ka-
riuomenės padalinys. 

Pasak L.Mickevičiaus, ,,Gele-
žinio vilko“ pavadinimas nėra pa-
tentuotas, jį iš esmės gali naudoti 
kas tik nori, tačiau, pasklaidęs 
stovyklautojų internetinį puslapį, 
karininkas stebėjosi, kad vaikų 
stovykla naudoja panašų logotipą, 
kaip ir  ankstesnis mechanizuoto-
sios pėstininkų brigados ,,Gele-
žinis vilkas“ logotipas, o vaikai 
aprengti panašiomis karinėmis 
uniformomis, kaip ir tikrieji ,,Ge-
ležinio vilko“ kariai.  

Kapitonas L.Mickevičius sakė, 
kad aiškinsis situaciją, nes aki-
vaizdu, kad piliečiai vaikų stovy-
klą gali tapatinti su  mechanizuo-
tąja pėstininkų brigada ,,Geležinis 
vilkas“ ir tai gali kenkti Lietuvos 
kariuomenės įvaizdžiui.

Užkimšo kaimynų 
kanalizaciją

Ieškodami daugiau informaci-
jos apie paslaptingąją vaikų sto-
vyklą, paskambinome jos kaimy-
nams, tame pačiame komplekse 
esančios ,,Senosios sodybos“ 
savininkui, mickūniškiui Petrui 
Bražiūnui. 

Telefonu atsiliepęs sodybos sa-
vininkas P.Bražiūnas ,,Anykštai“ 
patvirtino, kad iš tiesų šiuo metu 
vaikai stovykauja, bet ne jo val-
dose. 

Pasak vyro, buvusi pionie-
rių stovykla per privatizavimą 
padalyta į atskiras dalis, o vai-
kų karinę stovyklą organizuoja 
MB,,Poligonas“.

,,Ką aš apie juos pasakysiu? Jie 

neadekvatūs žmonės“, - kaimynus 
įvertino mickūniškis. Jis dėstė, 
kad  su stovyklos organizatoriais 
vyksta nuolatiniai konfliktai:  dėl 
keliuko, dėl vandens siurblinės 
įrangos ir net dėl kanalizacijos. 
,,Įsivaizduokit - viso komplekso 
kanalizacija yra sujungta į bendrą 
tinklą, tai jie į mūsų atšaką pripū-
tė sandarinimo putų ir ją užblo-
kavo“,- pasakojo P.Bražiūnas. 

Stovyklos organizatoriai turi 
daug pažįstamų

Paaiškėjus, kad sukarinta vaikų 
stovykla nieko bendra neturi su 
Lietuvos kariuomene, pasiteiravo-
me L.Fetingytės, kodėl stovyklau-
tojai naudoja ,,Geležinio vilko“ 
vardą ir panašią simboliką.  

Stovyklos vadovė aiškino, kad 
,,viskas suderinta“. Į pastabą, 
kad mechanizuotosios pėstinin-
kų brigados atstovas apie deri-
nimus nėra girdėjęs, L.Fetingytė 
atkirto, kad ne su to rango kariš-
kiu ,,Anykšta“ šnekėjo. Ji sakė: 
,,Mano vyras - buvęs kariškis ir 
derino su vadais“.

Pakalbinta apie konfliktus su 
kaimynu P.Bražiūnu, ji aiškino: 
,,Mes su juo nekonfliktuojame, tai 
jis su mumis konfliktuoja“.  O ka-
nalizaciją L.Fetingytė sakė ,,atkir-
tusi“ todėl, kad nuotekų surinkimo 
talpa yra jos teritorijoje. ,,Kodėl 
mes turėtume siurbti svetimas 
nuotekas?“ - retoriškai klausė pa-
šnekovė. Stovyklos vadovė teigė, 
kad kaimynas net privažiavimą į 
jų teritoriją savavališkai uždarė, 
bet šį klausimą ji tikisi išspręsti 
teisiniais keliais. 

,,Ne tokių žurnalistų vaikai pas 
mus stovyklauja. Aš jums drau-
džiu rašyti savo laikraštėlyje. 
Mes turime gerą advokatą: jeigu 
jūs nesąmonių prirašysite, mes į 
,,Delfi“ parašysime“, -  pagrasino  
L.Fetingytė.

,,Mūsų stovykla jau baigiasi. 
Visą vasarą stovyklavome, o jūs 
nematėte?  Ne tokie žurnalistai at-
važiuoja“, -  mokė verslininkė.

L.Fetingytė tvirtino esanti įsi-
tikinusi, kad ,,Anykštos“ žurna-
listo atvykimas į stovyklą yra jos 
kaimyno P.Bražiūno užsakymas. 
,,Mes reklamuojame jūsų rajoną. 
Kiek žmonių atvažiuoja! Aš gerai 
pažįstu jūsų merą. Aš dar išsiaiš-
kinsiu, kokie jus ten ryšiai sieja 
su P.Bražiūnu“, - pažintimis gy-
rėsi pašnekovė, o aš droviai nu-
tylėjau, jog taip pat pažįstu mūsų 
rajono merą Sigutį Obelevičių.   

Meras Lauros Fetingytės 
nepažįsta...

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ir vicemeras Dai-
nius Žiogelis, pasirodo, ne tik 
nepažįsta L.Fetingytės, bet iki 
,,Anykštos“ žurnalisto skambučio 
nežinojo, kad buvusios Mickūnų 
pionierių stovyklos kompleksas 
nebėra vienose rankose. 

Abu rajono vadovai teigė, 
kad su kažkuriais mickūniškiais 
verslininkais buvę konfliktų net 
dėl šiukšlių išvežimo, tačiau jau 
nebeatsirinko, su kuria iš besirie-
jančiųjų pusių savivaldybei teko 
spręsti problemas.

Apie vaikų karinę stovyklą 
Mickūnuose nieko nežinojo ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vedėja Jurgita Banienė. 
,,Nežinau, niekas su mumis ne-
derino“, - sakė vedėja. Paklausta 
apie vaikų stovyklų organizavi-
mo tvarkas, vedėja sakė, jog jas 
reglamentuoja Švietimo ir moks-
lo ministerija, o šiose stovyklose 
dirbantys žmonės turi turėti pe-
dagoginį išsilavinimą. 

Žiniasklaidoje tikrai turi 
ryšių

Pasirodo, ,,Geležinio vilko“ su-
karintos vaikų stovyklos vadovės  
L.Fetingytės kalbos apie didžio-
sios šalies žiniasklaidos dėmesį 
šiai stovyklai nėra iš piršto lauž-
tos. 

2018-aisiais į ,,Lietuvos rytą“ 
kreipėsi  alytiškė Vilma Cikanavi-
čienė skųsdamasi, kad vaikų kari-
nėje stovykloje ,,Geležinis vilkas“ 
jos sūnus patyrė patyčias.

,,Sukarinto režimo stovykla 
vienos alytiškės sūnui gerokai 
apkarto. Moteris teigia, kad jos 
vaikas karinėje stovykloje buvo 
užgauliojamas, išvadintas vyrišku 
lytiniu organu, per prievartą ver-
čiamas valgyti. Dėl to vaikui net 
sušlubavo sveikata, jis vėmė, o 
paskui buvo išvadintas „vėmaliu-
mi.“ Stovyklos atstovai informa-
ciją neigia ir sako, kad vaikas ma-
mai melavo, nes norėjo greičiau 
grįžti namo, mat jam nepatikusi 
griežta tvarka. Esą vaiką galima 
pavadinti daržove ar vaisiumi, bet 
tikrai ne lytiniu organu“, - 2018 
metų vasarą rašė portalas lrytas.lt 
(,,Sūnaus skambutis iš sukarintos 
stovyklos pribloškė mamą: pra-
kalbo apie kančias“; Edita STA-
NEVIČIŪTĖ, 2018 07 18). 

Tikėtina, kad vaikų stovyklos pavadinimui ,,Geležinio vilko“ 
vardas naudojamas komerciniais tikslais.  

Anykščiuose - naujas susirgimo koronavirusu atvejis
(Atkelta iš 1 psl.)

Pasak Anykščių rajono viceme-
ro, Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vadovo 
Dainiaus Žiogelio, susirgusiojo 
sutuoktinė pradžioje sakė taip pat 
juntanti ligos požymius, tačiau da-
bar  tvirtinanti, jog neserga.

Vienas ilgaamžis šios šeimos na-
rys išvežtas į Panevėžio ligoninę. 
Pasak D.Žiogelio, vos ne šimta-
mečiam žmogui taip pat pasireiškė 
koronavirusui būdingi simptomai, 
todėl jis išgabentas į ligoninę, pa-
imti mėginiai tyrimams dėl koro-
naviruso. Penktadienį šio tyrimo 
atsakymų dar nebuvo sulaukta. 

Asmuo, susirgęs koronavirusu, 
pasak D.Žiogelio, gyveno kaip 
,,tradicinis aktyvus pensininkas“. 
Preliminariais duomenimis, jis da-
lyvavo ir laidotuvėse.   

Penktadienio rytą UAB ,,Dezin-
fa“ darbuotojai dezinfekavo vieną 
iš J.Basanavičiaus gatvėje esančios 
namų virtinės, vadinamosios ,,kinų 
sienos“, laiptinę, kurioje gyvena 
susirgęs asmuo.

Nustatytas susirgimas koronavi-
rusu yra devintasis fiksuotas ligos 
atvejis Anykščių rajone. 

Lietuvoje ketvirtadienį nustatyti 
48 nauji koronaviruso atvejai. 

„Šio ryto preliminariais duo-
menimis, susirgusiųjų skaičius 

per parą išaugo iki 48. Jeigu ap-
skaičiuotume rugpjūčio mėnesio 
susirgimų skaičiaus vidurkį, kiek 
kiekvieną dieną suserga, tai tas 
vidurkis kiekvienos dienos suda-
ro apie 25 atvejus“, – LRT radijui 
penktadienį sakė Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro epide-
miologė Daiva Razmuvienė. Anot 
jos, Covid-19 atvejų skaičius išau-
go vasaros laikotarpiu, visuomenei 
atsipalaidavus. „Atsipalaidavimas 
duoda rezultatus“, – sakė D. Raz-
muvienė.

Kaip skelbia lrt.lt, tai didžiausias 
užsikrėtimų skaičius nuo balandžio 
19 dienos, kai fiksuoti 59 COVID-
19 atvejai per parą.

UAB „Dezinfa“ darbuotojai į Anykščius važiuoja jau ne pirmą 
kartą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Nauji karaliaus dra-
bužiai 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2.
12:55 Serengetis.
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Mirti nėra lengva N-7.
23:00 Eteris N-14.
01:00 Apgaulė. N-14. 
(kart.).

06:40 Stivenas Visata.
07:25 Nepaprastas 

Gumuliuko gyvenimas.
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Monstrai prieš atei-
vius.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Neramūs ir triukš-
mingi.
09:25 Tinginių miestelis.
09:50 Bitės filmas.
11:35 Ciucikas.
13:20 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai N-7. 
15:30 Fantomas N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 DGM: Didysis gerulis 
milžinas N-7. 
21:45 Karo šunys N14. 
00:00 Neprašyti svečiai 
(N14. 
01:45 Taip, mes juodi (k) 
N14. 
03:15 Programos pabaiga.

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Galingasis 6 N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Žalioji byla.
11:30 Iš vabalų gyvenimo 
N-7.
13:20 Undinė N-7.
15:35 Kaimiečiai Beverlyje 
N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Greitis 2: laivo už-
grobimas N-7.
22:00 Kartą Venecijoje 
N-14.
00:00 Enderio žaidimas N-7 
(kart.).
02:05 Kietas riešutėlis N-7. 

06:30 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas (k). 
07:30 Juodasis sąrašas (k) 
N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. I etapas. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Arabijoje su Levisonu 
Vudu.
11:40 Pričiupom! (k).
12:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai N-7. 
13:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:05 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
18:20 Pavojingi kaimy-
naiN-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras N14. 
22:40 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:35 Fargo N14. 
01:45 Įsibrovimas (k) N14. 

06:15 Akloji” (23) (k).
07:50Anthonis Bourdenas 

N-7. 
08:45 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patari-
maiN-7. 
09:45 Tėvas Motiejus N-7..
11:00 Džeimo klasikiniai 
šeimos patiekalai.
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Elvis ir Niksonas 
N14..
22:45 Ji man – ne pora N14. 
00:50 Fortitudas (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Monique: „Virš van-
dens“ su orkestru (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Farmacijos pramonė 
tarpukariu.
11:30 Kompozitorė Onutė 
Narbutaitė.
11:55 Architektas Rolandas 
Palekas.
12:20 Žiniuonė. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šventadienio mintys. 
13:25 Kauno bažnyčios 
(kart.).
13:30 Stilius.
14:30 Euromaxx. 

15:00 Valstybinės šventės. 
15:30 Erdvės menas..
16:00 Šokių konkursas „Mes 
– Pasaulis“. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. Arūnas 
Žebriūnas. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės futbolo 
rungtynės. 2008 m. pa-
saulio futbolo čempionato 
atrankos rungtynės. Lietuva 
– Austrija.
22:40 Koncertas „Simfoninė 
salvė“. 
00:25 Apie Joną. (kart.).

06:30 Žvejo nuotykiai 
(kart.) N-7.
07:30 Jukono auksas 
(kart.) N-7.
08:25 Žvejo nuotykiaiN-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Kietuoliai N-7.
10:30 Gepardai. Kraujo 
broliai N-7.
11:35 Turtuolis vargšas 
N-7.
13:00 Krokodilų valdos N-7.
14:05 Išlikimas N-7.
15:05 Pragaro kelias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Bearas Gryllsas  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos 
šou ,,Kaukės“.
20:00 Naša Raša N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.orai.

22:00 NBA Action.
22:30 Ekstraordinarių džen-
telmenų lyga N-7.
00:55 Mechanikas: sugrįži-
mas N-14 (kart.).

05.59 Programa.
06.00 Paskutinė atostogų 
diena.
07.10 Laikykitės ten. 
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Kaip gyveni? 
09.45 Keliauk su reporte-
riu. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Kryptys LT. 
19.00 Gyvenimas 1/12. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Šiandien kimba. 
01.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Savaitė (kart.).
13:05 Beatos virtuvė 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Premjera. Seselė 
Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. ž
22:30 Dviračio žinios. ž
23:00 ž Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 

10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Kvailiai šėlsta N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Miestas N14..
00:55 Mirtinas ginklas N-7. 
01:45 Karo šunys (k) N14. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Pasaulis pagal mote-
ris (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje. N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt. 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Adrenalinas N-14.
23:45 Majų baikerių klubas 
N-14.
00:50 Einšteinas N-7.
01:45 “Tironas N-14.

06:30 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Reali mistika (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7.
20:30 Pričiupom! 
21:00 Snaiperis N14.
23:05 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:55 Legendų biuras (k) 
N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Kaip pavogti nuotaką 
N-7. 
23:05 Aukštakulnių kerš-
tas.
01:00 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Šventės ir tradici-
jos. Valstybinės šventės. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Gustavo enciklopedi-
ja (kart.).
08:45 2 Eilė: teatro žmo-
nės. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus albumas 
(kart.).
12:40 Čia – kinas (kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:05 Šokių konkursas 
„Mes – Pasaulis“(kart.).
15:35 Klausimėlis (kart.).

15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Daiktų istorijos. 
19:35 Mūsų miesteliai. 
Suviekas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Opera po žvaigždė-
mis. 
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai  
N-7.
17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas N-7.
18:00 Ant ratų N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.

20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Kikboksininkas . 
N-14.
23:00 Vizijos  S.
00:40 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys  N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys. N-7.
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antradienis 2020 09 01

trečiadienis 2020 09 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Alpių detektyvai N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija  N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Kodas: 30. (kart.).
13:05 Zachor. Atsimink. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 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 Kodas: 30. 
22:35 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7.
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Noriu likti Lietuvoje 

(k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Džonas Vikas N14. 
00:35 Mirtinas ginklas N-7. 
01:25 Miestas (k) N14. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt. 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Prieš srovę.N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau.N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Vidurnakčio saulė 
N-7.

23:55 Majų baikerių klubas 
N-14.
00:55 Einšteinas N-7.
01:50 Tironas N-14.

06:30 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7..
11:35 Kondoras (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Nepataisomi N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Nakties klajūnai 
N14. 
23:15 Snaiperis (k) N14..
01:10 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7..
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 

16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. .
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Policijos telefonas 
110 N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“ (kart.).
07:00 Čia – kinas(kart.).
07:30 Džiunglių 
knyga(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Gustavo 
enciklopedija(kart.).
08:45 2 Eilė: teatro žmo-
nės.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Suviekas (kart.).
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-

niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija.
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Daiktų istorijos. 
19:35 Aštuntasis dešim-
tmetis 
20:20 Šoka Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Apgavikai N-14. 
22:55 Klausimėlis. (kart.).
23:10 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. Stasys 
Lozoraitis. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras. Naujas 
bendrikas N-7.
09:30 Ant ratų (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11. N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas N-7.
18:00 Ant ratų N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 

N-7.
20:00 Gelbėtojai . N-7.
21:00 Kautynės Maniloje 
N-14.
22:55 Trys muškietininkai 
N-7.
01:05 Salemas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika . N-7.
21.30 Paslaptys  -7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Alpių detektyvai N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:40 Klausimėlis. 
12:00 Kodas: 30. (kart.).
13:05 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:45 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Noriu likti 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė (k) 

N-7. 
14:30 Našlaitės  N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Džonas Vikas 2  N14. 
00:55 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
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.Orai.
19:30 Gero vakaro šou N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportasOrai.
22:00 Kursas į katastrofą  
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Kursas į katastrofą 
N-14.
23:55 Majų baikerių klubas 

N-14.
01:05 Einšteinas N-7.
02:00 Tironas N-14.

06:30 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Nepataisomi (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria (k) 
N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Kondoras (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Nepataisomi N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Romeo turi mirti N14. 
23:20 Nakties klajūnai (k) 
N14. 
01:20 Būk ekstremalas 
N-7. .

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai  (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 

N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Policijos telefonas 
110 N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014 (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)
plojama(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Gustavo 
enciklopedija(kart.).
08:45 2 Eilė: teatro žmo-
nės. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai 
(kart.).
13:10 Stambiu planu. 
Valentinas Masalskis 
(kart.).
14:05 Daiktų istorijos 
(kart.).
15:00 Aštuntasis dešim-
tmetis (kart.).
15:40 Kauno bažnyčios 
(kart.).

15:50 Džiunglių knyga
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija.
17:10 Dvynukės..
17:55 Giminės po 20 
metų..
18:40 Daiktų istorijos. 
19:35 Gerasis nacis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Popierinė brigada.
22:30 Suokalbis. 
23:00 Šventės ir 
tradicijos(kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11(kart.) N-7.
08:30 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart.) N-7.
09:30 Ant ratų  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11. N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas N-7.
18:00 Ant ratų N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:05 TIESIOGIAI FIBA 
3x3 Pasaulio turas. 
22:05 Greičio įkaitai N-7.
00:00 Havajai 5.0 N-7.
01:55 Salemas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente..
09.30 Kryptys LT. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente..
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.



2020 m. rugpjūčio 29 d.

ketvirtadienis 2020 09 03

penktadienis 2020 09 04

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Alpių detektyvai N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Kodas: 30. (kart.).
13:05 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Asmens sargybinis 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:40 Klausimėlis. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 

10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Noriu l ikt i  Lietuvoje 
(k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 Noriu l ikt i  Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Gangsterių medžio-
tojai N14. 
00:45 Mirt inas ginklas 
N-7. 
01:35 Džonas Vikas 2 (k) 
N14. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 SimpsonaiN-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Farai. N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Seklys N-14.
23:50 Majų baikerių klu-
bas N-14.
00:55 Einšteinas N-7.
01:50 Tironas N-14.

06:30 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:35 Nepataisomi (k) 
N-7. 
09:35 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7..
11:35 Kondoras (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Nepataisomi N-7. 
16:00 Ekstrasensai t ir ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Aukšta įtampa N14. 
22:55 Romeo turi mirt i  (k) 
N14. 
01:10 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 

10:10 Akloj i .
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizol i 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski   (k) 
N-7. 
15:30 Sekl ia i  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7..
18:00 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Nusikal t imas šiau-
rėje  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano l ik imas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių 
fest ival is 2014(kart . ) .
07:00 Paul ius 
Širvys(kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart . ) .
07:55 Leksė i r  Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės (kart . ) .
08:20 Gustavo enciklope-
di ja.  (kart . ) .
08:45 2 Ei lė:  teatro žmo-
nės. 
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15. Trembita.  (kart . ) .
12:40 Veranda. (kart . ) .
13:05 Pasaul io Lietuva 
(kart . ) .

14:00 Daiktų istor i jos 
(kart . ) .
14:55 Gerasis nacis 
(kart . ) .
15:50 Džiungl ių knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras i r  minimu-
kai.
16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 
metų. 
18:40 Daiktų istor i jos. 
19:35 Balt iškos sielos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 3 minutės ik i  k ino. 
21:33 Išdavikas N-14. 
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Ūkio šefas.
09:30 Saša i r  Tania 
(kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart . )  N-7.
12:30 Makgaiver is N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 .  N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas N-7.

18:00 Ant ratų .  N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai  N-7.
21:00 Skrydis N-14.
23:55 Havajai  5.0 N-7.
01:45 Salemas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena . 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Gri l io skanėstai . 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikyki tės ten. 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikyki tės ten. 
00.30 Real i  mist ika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:15 Alpių detektyvai 
N-7. 
10:00 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:45 Tarnaut i  i r  g int i 
N-7. 
11:40 Kas i r  kodėl? 
12:10 Kodas: 30. (kart . ) .
13:05 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
13:58 Loter i ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos vir tuvė. 
20:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:29 Loter i ja „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Grei t i  i r  įs iutę 7  
N-14.
01:10 Bučinys pr ie laužo  
N-7.

06:30 Iš š irdies į  š i rdį 

N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalniet is N-7. 
11:00 Noriu l ikt i  L ietuvoje 
(k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Valanda su Rūta 
(k). 
14:30 Našla i tės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
L ie tuva. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i . 
19:30 KK2 penktadien is . 
N-7. 
21:00 Vaik is  ant  ra tų 
N14. 
23:20 Ki tas pasaul is  
N14. 
01:10 Gangster ių  me -
džioto ja i  (k)  N14. 

06 :25  Trans fo rmer ia i 
N-7 .
06 :55  E lena  iš  Ava lo ro .
07 :25  Kempin iukas 
P lač iake ln is  N-7 .
07 :55  Fara i  (kar t . )  N-7 .
08 :55  Me i lės  sūkury je 
N-7 .
10 :00  Pa lauž t i  sparna i 
N-7 .
12 :00  Tik ro j i  žva igždė 
N-7 .
13 :00  Parduotas  gyven i -
mas N-7 .
15 :30  S impsona i  N-7 .
16 :00  TV3 ž in ios .
16 :25  TV3 ora i .
16 :30  TV Paga lba  N-7 .
17 :55  Namų idė ja  su 
IKEA.
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .

19 :30  Rata i  3   N-7 .
21 :40  Še lmis -1 .  N-14 .
00 :25  Nuodėmių  mies tas 
2   S .

06 :30  CSI .  Ma jamis  (k ) 
N-7 . 
07 :25  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia  (18)  (k ) .
08 :35  Nepata isomi  (k ) 
N-7 . .
09 :35  Eks t rasensa i  t i r ia 
(k )  N-7 . 
10 :35  Kobra  11  (k )  N-7 . 
11 :35  Kondoras  (k )  N-7 . 
12 :35  Nus ivy lus ios  namų 
še imin inkės  N-7 . 
13 :35  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia .
14 :55  Nepata isomi  N-7 . .
16 :00  Eks t rasensa i  t i r ia 
N-7 . 
17 :00  In fo  d iena .
17 :30  Kobra  11  N-7 . 
18 :30  CSI .  Ma jamis  N-7 . 
19 :30  Amer ik ie t i škos 
imtynės  N-7 .
21 :30  Mi r t inos  ža izdos 
N14. 
23 :40  Aukš ta  į tampa (k ) 
N14. 
01 :30  Būk  eks t remalas 
N-7 . 

06 :50  Tėvas  Mot ie jus 
N-7 . 
08 :10  Dv i  š i rdys  N-7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :25  Pr iva tūs  de tek ty -
va i  N-7 . 
13 :30  Detek tyvė  R izo l i 
N-7 . 
14 :30  Danė Lov insk i  (k ) 

N-7 . 
15 :30  Nau joka i  (k )  N-7 . 
16 :30  Būk  su  man im 
N-7 . 
18 :00  Ba l ta  -  me i lės 
spa lva  N-7 . 
19 :00  Danė Lov insk i 
N-7 . 
20 :00  Nau joka i  N-7 . 
21 :00  Midsomer io  žmog -
žudys tės  XXI .  N-7 . 
23 :10  Ko l  mes  gyv i  N14. 
01 :25  Mano l i k imas  N-7 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Žagarės  vyšn ių 
fes t i va l i s  2014 (kar t . ) .
07 :00  Moks lo  s r iuba 
(kar t . ) .
07 :30  Dž iung l ių  knyga 
(kar t . ) .
07 :40  Šervudo padauža 
Rob inas  Hudas  2  (kar t . ) .
07 :55  Ar tū ras  i r  m in imu -
ka i  (kar t . ) .
08 :20  Gustavo 
enc ik loped i ja (kar t . ) .
08 :45  2  E i lė :  tea t ro  žmo -
nės . 
09 :15  Labas  ry tas , 
L ie tuva  (kar t . ) .
12 :00  DW nau j ienos 
rusų  ka lba  (kar t . ) .
12 :15  Rusų ga tvė 
(kar t . ) .
12 :40  Šventės  i r  t rad ic i -
j os  (kar t . ) .
13 :05  Legendos .  Arūnas 
Žebr iūnas  (kar t . ) .
14 :00  Da ik tų 
i s to r i jos (kar t . ) .
14 :55  Ba l t i škos  s ie los 
(kar t . ) .
15 :50  Dž iung l ių  knyga. 

16 :00  Šervudo padauža 
Rob inas  Hudas  2 .
16 :15  Ar tū ras  i r  m in imu -
ka i .
16 :40  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja . 
17 :10  Dvynukės .
17 :55  G iminės  po  20 
metų . 
18 :40  Da ik tų  i s to r i jos . 
19 :35  Ku l tū ros  d iena . 
20 :30  Panorama.
21 :00  D ienos  tema.
21 :20  Spor tas .  Ora i .
21 :30  UEFA „Tautų  l y -
gos“  fu tbo lo  tu rnyras . 
L ie tuva  –  Kazachs tanas . 
23 :40  Ruden į . 
24 :00  DW nau j ienos 
rusų  ka lba .
00 :15  Dabar  pasau ly je . 

06 :30  CSI  k r im ina l i s ta i 
(kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11  (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Un iveras .  Nau jas 
bendr ikas  (kar t . )  N-7 .
09 :30  Ant  ra tų  (kar t . ) 
N-7 .
10 :30  S impsona i   N-7 .
11 :30  Vedęs  i r  tu r i  va ikų 
(kar t . )  N-7 .
12 :30  Makga iver is  N-7 .
13 :30  Ge lbė to ja i  (kar t . ) 
N-7 .
14 :30  Saša i r  Tan ia  N-7 .
15 :00  Kobra  11  N-7 .
16 :00  CSI  k r im ina l i s ta i 
N-7 .
17 :00  Un iveras .  Nau jas 
bendr ikas  N-7 .
18 :00  Ant  ra tų  N-7 .
19 :00  Vedęs  i r  tu r i  va ikų 
N-7 .

20 :00  Ge lbė to ja i  .  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Kar ibų  p i ra ta i  N-7 .
01 :00  Skryd is  N-14 
(kar t . ) .
03 :25  Sa lemas N-14 .

05 .29  Programa.
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l fa  taškas . 
07 .00  La ikyk i tės  ten . 
08 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .
09 .00  Pone prez iden te .
09 .30  Gr i l i o  skanės ta i . 
10 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
11 .00  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Tiek  ž in ių . 
12 .30  Pone prez iden te .
13 .00  Nau ja  d iena . 
14 .00  Pas lap tys   N-7 .
15 .00  Rea l i  m is t i ka .
16 .00  Repor te r i s . 
16 .20  Spor tas .Ora i . 
16 .30  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
17 .00  La ikyk i tės  ten . 
18 .00  Repor te r i s . 
18 .20  Spor tas .Ora i . 
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
19 .30  Nau ja  d iena . 
20 .00  Repor te r i s . 
20 .20  Spor tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
21 .30  Pas lap tys  N-7 .
22 .30  Repor te r i s . 
22 .50  Spor tas .Ora i . 
23 .00  Buš ido  r ingas  N-7 .
23 .30  La ikyk i tės  ten . 
00 .30  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
01 .30  Pas lap tys   N-7 .
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istori jos. 
(kart.).
06:55 Klausimėlis. 
07:15 Koni ir draugai.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:45 Japonijoje su Sue 
Perkins.
12:40 Nepaliesta Korėja.
13:35 Jaunasis 
Montalbanas N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Tobulas vyras N-14.
24:00 Greit i  ir  įsiutę 7 
N-14. (kart.).

06:25 St ivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:35 Ogis i r  tarakonai.
07:55 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:25 Tomo ir  Džerio šou.
08:55 Neramūs ir  t r iukš-
mingi.

09:25 Tinginių miestel is.
09:50 Alvinas i r  burundu-
kai 3.
11:35 Tavo, mano ir  mūsų 
N-7. 
13:25 Ponas Bynas N-7. 
13:55 Žiedų valdovas 
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Džiumandži N-7. 
21:50 Gelbėtojai  N14. 
00:10 Socialūs gyvūnai S. 
01:45 Vaikis ant ratų (k) 
N14.

06:30 Kempin iukas 
Plač iakeln is  N-7.
07:00 Žvaigždžių kara i 
N-7.
07:30 Supermergai tės. .
08:00 Ki tsy.
08:30 Vi r tuvės is tor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darže l is .
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profes ionalas.
12:00 Del f ina i  iš  ar t i .
13:05 Drakoniuko 
Riešutė l io  nuotyk ia i . 
Atostogos dž iunglėse.
14:50 Daktaras Dol i t l is 
3 .N-7.
16:45 Ekst rasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:17 TV3 spor tas.Ora i .
19:25 Euro jackpot .
19:30 galvOK.
21:00 Mano mei lė  karan -

t inas N-14.
22:00 Pasaul is  pr ik lauso 
tau N-14.
00:00 Pabudimas S.

06:00 Ger iaus i  šuns 
draugai  (k) . 
07:00 Pr ič iupom! (9)  (k) .
07:30 Juodasis  sąrašas 
(k)  N-7. 
08:30 Pr ič iupom! (k) . 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
te lev i t r ina.
10:00 Ger iaus i  šuns 
draugai .
10:30 Did ie j i  gyvūnai . 
11:30 Pr ič iupom! (k) .
12:00 Veln išk i  St ivo 
Ost ino išbandymai  N-7. 
13:00 Gordono Ramzio 
v i r tuvės košmarai .
14:00 Pragaro v i r tuvė 
N-7. 
15:00 Real i  mis t ika N-7. 
16:05 Ekst rasensai  t i r ia 
N-7. 
18:20 Pavoj ing i  ka imynai 
N-7. 
19:30 Jūrų pėst in inkai 
N-7. 
20:30 Juodasis  sąrašas 
N-7. 
21:30 Pražūt ingos gel -
mės N14. 
23:45 Naujo j i  kar ta  Z S. 
01:50 Mir t inos ža izdos 
(k)  N14. 

06:15 Aklo j i  (k) . 
07:45 Anthonis 
Bourdainas  N-7. 

08:45 Daktaras Ozas 
N-7. 
09:45 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
11:00 Klas ik in ia i  kepi -
nia i .Anos Olson recepta i . 
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Aklo j i  (k) . 
14:45 Šviež ias mais tas. 
Anos Olson recepta i .
15:45 Ši rde le mano N-7. 
17:45 , ,Velvet “  ko lekc i ja 
N-7. 
18:50 Aklo j i .
19:50 Būrė ja (k) . 
21:00 Vidurnakč io saulė 
N14. 
23:20 For t i tudas N14. .
01:15 Kol  mes gyv i  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Auksin is  protas. 
07:15 Klaus imėl is . 
07:30 Inž in ier ius 
Steponas Kai rys. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sve ikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – k inas. 
10:30 Tarp dal ių  (ne)
p lo jama. 
11:00 Kas geresnio,  ka i -
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąs iuv in is . 
12:00 Trembi ta . 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažin imai . 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarė ja“  su 
Martynu Starkumi .

16:00 Erdvės menas.
16:30 Tėčio re ika la i . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys 
pasaul ia i  su Nomeda 
Kazlaus. 
18:25 Šoka L ietuva.
18:45 Ten,  kur  namai 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Mano pr iešų ak i -
vaizdoje N-14. 
22:40 Koncer tas. 
00:15 Dabar  pasauly je . 

06:00 Kietuol ia i  N-7.
06:30 Riz ik ing iaus i  skry -
džia i  pasauly je  N-7.
07:30 Jukono auksas. 
(kar t . )  N-7.
08:30 Riz ik ing iaus i  skry -
džia i  pasauly je  N-7.
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 Krokodi lų  va ldos 
(kar t . )  N-7.
11:30 Tur tuo l is  vargšas 
N-7.
12:55 Laukinė 
MeksikaN-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono auksas 
N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Bearas Gry l lsas. 
19:00 Pasaul in is  muzikos 
šou , ,Kaukės“ .
20:05 TIESIOGIAI  FIBA 
3x3 Pasaul io  turas. 
22:05 Pagrobimas N-14.

00:00 Kar ibų p i ra ta i  N-7 
(kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
07.20 Vyrų šešėly -
je .  Mar i ja  Kazimiera 
Kaupai tė . 
07.55 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vi ln iu je . 
09.45 Kel iauk su repor -
ter iu . 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
11.00 Gr i l io  skanėsta i . 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 Pin igų kar ta . 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
19.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 XX amžiaus p i ra ta i  
N-7.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Gr i l io  skanėsta i . 
01.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 rugsėjo 30 d.)

Kryžiažodis ,,Bulvė“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotu-
vėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš teisingai 
išprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir 
Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Liepos 25-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Boružė“ teisingas atsa-
kymas - KAŠTONINĖ SPALVA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 47 skaitytojai. 
Tai anykštėnai L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, A.Kavolienė, Z.Vanagienė, 
A.R.Vilimas, J.Mieželienė, O.Arienė, E.Tamulėnienė, B.Augulienė, R.Šulnienė, 
D.Varnienė, E.Zlatkutė, R.Kavoliūnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, 
V.Dikčiuvienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė, 
V.Vilčinskienė ir J.Pranckevičienė;  E.Kiškienė, R.Puolis ir  D.Sudeikienė iš 
Kavarsko; G.Radzevičienė, K.Imbrasaitė  ir S.Žibutienė iš Šovenių, A.Rušaitė ir 
L.Ruša iš Vilniaus, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, 
T.Patumsienė iš Vikonių, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, S.Cemnickienė iš Vie-
šintų,  R.Purvėnienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos, O.Petronienė iš Smėlynės, 
A.Juknonienė iš Rubikių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, V.Urbutienė iš Nau-
jikų, R.Vaiginytė iš Aknystų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Raščiuvienė iš Sur-
degio, R.O.Deveikienė iš Mažionių ir K.Rimkuvienė iš Antupių bei M.Stukas, 
nenurodęs, kur gyvena.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Boružė“ prizas - I.Judickienės vaistinės  (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks S.CEMNICKIENEI iš Viešintų.  
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Onutė Pajėdaitė sugrįžo savo 
fotografijomis Raimondas GuOBis

Svėdasų bibliotekos meno galerijoje surengta fotografijų paro-
da „Ką pavyko sukaupti – tau, Tėvyne“ - iš svėdasiškės fotomeni-
ninkės Onutės Pajėdaitės (1925 – 2016) palikimo. Po kūrėjos mir-
ties, susitarus su palikimą paveldėjusiais giminėmis, didelė dalis 
jos fotografijų archyvo atiteko Svėdasų miestelio bibliotekai. 

Bibliotekininkių parengtoje parodoje džiugina išraiškingi kū-
rėjų portretai  bei Svėdasų apylinkių vaizdai.

Pasak parodą rengusių  Dalios 
Paulavičienės ir Ingos Kiliuvie-
nės, atrinkti fotografijas jubilieji-
nei parodai buvo nelengvas dar-
bas, juk saugomame O. Pajėdaitės 
lobyne ne šimtai, bet tūkstančiai 
vaizdų. Pasitenkinta kultūros 
žmonių portretais:  jie išraiškin-
giausi, labiausiai atpažįstami lan-
kytojų.  Juodai baltos fotografijos 
senoviniu būdu užklijuotos  ant 
storesnio popieriaus pagrindo. 
Daug pažįstamo, artimo suranda 
užsukę į bibliotekos galeriją žmo-
nės. Pasidairiau ir aš. 

Svėdasiškių kilmės rašytojas 
Juozas Baltušis žvelgia net iš 
dviejų fotografijų – džiaugiasi 
meistro iš vytelių supintu su-
venyru ir paslaptingai šypsosi 
mintydamas, kad dar turįs para-
ko, dar ne pabaiga. Juozas Bu-
draitis, Regimantas Adomaitis 
- aktoriai iš garsiosios lietuvių 

vyrų aktorių plejados, Vytautas 
Kancleris, pažįstamas iš pono 
Edmundo vaidmens televizijos 
filme „Tadas Blinda“, žavingai 
besišypsanti dar visai jaunutė 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
mąslus rašytojos Jurgos Ivanaus-
kaitės žvilgsnis,  mąslioji poetė 
Nijolė Miliauskaitė, aristokratiš-
koji Ieva Simonaitytė, žvilgantis, 
skvarbus etnologės Pranės Dun-
dulienės žvilgsnis, rimtai nusitei-
kusi literatūros tyrinėtoja Vanda 
Zaborskaitė, šypsosi ir aktorė 
Kazimiera Kymantaitė, išdidžiai 
žengianti  į valdžios aukštumas 
iškilioji Kazimira Prunskienė. 
Dar ir Bernardas Brazdžionis, 
ir eiles Universiteto kiemelyje 
skaitantis poetas Paulius Širvys. 
Didelių portretų čia gal 24, tad 
tikrai yra ką pažiūrėti...

Atskiras kampelis gerokai ma-
žesnių Maleišių bei Svėdasų ir ne-

tolimų apylinkių vaizdų. Dvylika 
paveikslėlių. Miestelis su daugybe 
medžių, jaukumas ir ramybė neiš-
pasakyta, paplentėj, šalia kapų, 
apskritas ženklas – kadaise per 
miestelį transportui leista judėti tik 
40 kilometrų per valandą greičiu.  
Vaižganto paminklo papėdė, sken-
dinti gėlių žieduose – nepaprastai 
mylėjo ir gerbė žmonės rašytoją, 
kan. Juozą Tumą – Vaižgantą net 
ir gūdžiu sovietmečiu. Stūkso dar 
nenumelioruotas Juodžiaus kelmu 
vadinamas akmuo, kertasi keliai, 
vieškeliai Pakalnynėje, rymo Sa-
vičiūnų bei Svėdasų dvarų mūrai, 
pastebiu, kad kadaise didžiajame 
ąžuole buvo lizdus susinešę juo-
dvarniai.

Kadaise, tuoj po karo, sovietų 
valdžiai persekiojant stambų ūkį 
valdžiusius tėvus ir visą šeimą, 
O. Pajedaitė neteko savo tėviš-
kės, gimtųjų namų, kurie glaudėsi 

Svėdasų parapijos Galvydžių kai-
me. Keisdama gyvenamąją vietą, 
mokėsi net keliose mokyklose, 
gimnaziją baigė Anykščiuose, 
Vilniaus universitete baigusi filo-
logijos fakultetą, dirbo gimtosios 
kalbos mokytoja Vilniuje. Net ir 
režimui sušvelnėjus, jos sugrįži-
mas į gimtąją žemę buvo kompli-
kuotas – pasigesdavo dėmesio iš 
Svėdasų. Nuo 1973 m. aktyviai 
fotografavusi, sukaupė šimtus 
tūkstančių fotografijų bei negaty-
vų. Kelios jos fotografijų parodos 
Svėdasuose buvo surengtos Atgi-
mimo bei pirmaisiais naujosios 
nepriklausomybės metais. 

Kelerius paskutinius gyvenimo 
metus jau nebefotografavo, ta-
čiau su bitelės kruopštumu tvarkė 
savo archyvą – padalijo Lietuvos 
archyvų lobynams, šis tas pasili-
ko ir svėdasiškiams. Svėdasų bi-
bliotekoje saugoma O. Pajėdaitės 

Svėdasų miestelis apie 1970 – 1980 m.

Gėlėse skendintis kan. Juo-
zo Tumo – Vaižganto biustas 
Malašiuose.

Rašytojas Juozas Baltušis stebisi: tai bent suve-
nyras...

biblioteka ir nemažai fotografijų, 
iš kurių ir buvo ,,sulesiota“ visa 
paroda. 

Aristokratiškoji Ieva Simonaitytė.
Autoriaus fotokopijos.

Jurga Ivanauskaitė – žavinga kūrėja.

Onutė Pajėdaitė susimąsčiusi...
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Iškilus grėsmei, ugdymo procesas 
vyks nuotoliniu būdu

Šių mokslo metų pradžia bus kitokia – gaubiama aplink tvy-
rančios koronaviruso epidemijos baimės. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Jurgita BA-
NIENĖ, kalbėdama apie Rugsėjo 1-osios šventę, sakė: „Rugsėjo 
1-osios šventė mokyklose vyks lauke, išlaikant saugius atstumus, 
reguliuojant srautus, vengiant tiesioginio kontakto. Atsižvelgiant 
į Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas, atšaukėme 
planuotą popietinį renginį miesto parke“.

Švietimo skyriaus vedėją kalbino žurnalistė Daiva GOŠTAU-
TAITĖ-OŠKELIŪNIENĖ.

- Šių mokslo metų tiek moky-
tojai, tiek tėvai, tiek mokiniai 
laukia su dideliu nerimu. Kas 
keičiasi ugdymo procese dėl 
COVID -19 situacijos? 

- Ugdymas visose švietimo įs-
taigose bus organizuojamas lai-
kantis Valstybės operacijų vadovo 
sprendimų nuostatų. Esminės iš 
jų – tai maksimalus pagal galimy-
bes klasių izoliavimo principas ir 
srautų valdymas. Mokyklos va-
dovai turi galimybę 1–2 dienoms 
stabdyti ugdymo procesą ir/ar dalį 
ugdymo proceso organizuoti nuo-
toliniu būdu, jei kyla nors mažiau-
sia grėsmė mokinių ir darbuotojų 
saugumui.

- Praėję mokslo metai buvo 
užbaigti nuotoliniu būdu. Ti-
kriausiai jau galite vertinti  šio 
proceso organizaciją? Moky-
mosi nuotoliniu būdu pliusai ir 
minusai? Jeigu vėl reiktų grįž-
ti prie nuotolinio mokymo, ar 
Anykščių ugdymo įstaigos tam 
visiškai pasirengusios?

- Nuotolinis ugdymas buvo di-
džiulis iššūkis visiems: mokyklų 
vadovams, mokytojams, moki-
niams ir tėvams. Turėjome tik dvi 
savaites jam pasiruošti. Esu labai 
dėkinga visai švietimo bendruo-
menei -  mokyklų vadovams ir 
visiems mokytojams - už tai, kad 
išliko ramūs, sutelkė visas jėgas 
ir tuos tris mėnesius nuoširdžiai 
dirbo, neskaičiuodami savo darbo 
valandų. Esu dėkinga mokiniams 
ir jų tėveliams už sudėtingos situa-
cijos supratimą, kantrybę ir pagal-
bą. Mano nuomone, pats didžiau-
sias nuotolinio ugdymo pliusas 

yra tas, kad ši nepalanki situacija 
padarė tokį proveržį ugdymo pro-
ceso ir turinio skaitmenizacijai, 
kokio nė negalėjome įsivaizduoti. 
O minusas, žinoma, yra tai, kad 
jokia, net ir pati išmaniausia tech-
nologinė priemonė neatstos gyvo 
tiesioginio bendravimo... Kaip jau 
minėjau anksčiau, mokyklos va-
dovai turi galimybę dalį ugdymo 
proceso organizuoti nuotoliniu 
būdu, todėl labai viliuosi, kad ši 
praktika bus kartkartėmis taikoma 
tiek dėl saugumo, tiek dėl to, kad 
nebūtų prarasti įgūdžiai, įgyti ka-
rantino metu. Vienas iš šių mokslo 
metų švietimo prioritetų –  ugdy-
mo turinio skaitmeninimas nuoto-
linio mokymo kriterijų atitikčiai. 
ŠMSM yra tiksliai apibrėžusi 
nuotolinio mokymosi kriterijus ir 
mūsų tikslas per šiuos metus juos 
atitikti. Jei nutiktų taip, kad epi-
demiologinė situacija pasikeistų, 
Anykščių ugdymo įstaigos būtų 
pasirengusios vėl organizuoti ug-
dymą nuotoliniu būdu, įvertinu-
sios savo ankstesnę patirtį ir pato-
bulinusios procesus.

- Kaip vertinate šiais metais 
mokyklas baigusių abiturientų 
brandos egzaminų rezultatus?

- Tendencijos išlieka panašios:  
rezultatai yra panašūs į Respu-
blikos vidurkį. Keturių brandos 
egzaminų (Lietuvių kalbos ir li-
teratūros, biologijos, geografijos 
ir informacinių technologijų) ben-
dras balų vidurkis yra aukštesnis 
nei visoje šalyje. Labiausiai ne-
tenkina matematikos egzamino 
rezultatai, kurio neišlaikė apie 40 
proc. laikiusiųjų abiturientų. Visi 

laikę išlaikė biologijos, geogra-
fijos, IT, chemijos, istorijos eg-
zaminus. Šiemet devyni brandos 
egzaminų darbai įvertinti 100.

- Palyginti su pernai metais, 
kaip keičiasi mokinių skaičius?

- Paprastai tikslus mokinių skai-
čius yra sužinomas pačioje rugsė-
jo pradžioje, kai sutvarkomas Mo-
kinių registras. Planuojama, kad 
šį rudenį, palyginti su praėjusiais 
mokslo metais, 50 mokinių turė-
sime mažiau. Pernai rugsėjo 1 d. į 
bendrojo ugdymo mokyklas atėjo 
1957 mokiniai. 

- Ar šiemet rajone bus ugdy-
mo įstaigų, kurios rugsėjo 1-ąją 
nebepravers durų?

- Tokių įstaigų nebus, tik trys 
pagrindinės mokyklos - Traupio, 
Debeikių ir Viešintų - tampa Ka-
varsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro, Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimna-
zijos ir Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos skyriais. Taip pat Dai-
lės ir kūrybos mokykla yra pri-
jungiama prie Muzikos mokyklos 
ir keičiamas jos pavadinimas į 
,,Meno mokykla“.

- Užimtumo tarnybos inter-
netiniame puslapyje informuo-
jama, kad rajone yra tik viena 
laisva pedagogo vieta. Ar tikrai 
mūsų rajone netrūksta pedago-
gų?

- Šiuo metu ugdymo įstaigose 
pedagogų netrūksta. 

- Kokios naujovės nuo šio ru-
dens mokinių maitinimo, pavė-
žėjimo klausimais?

- Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ne-
mokamą maitinimą (pietus), ne-
vertinant šeimos pajamų, turės 
teisę gauti visi pirmokai ir vaikai, 
ugdomi pagal priešmokyklinio ug-
dymo programą tiek mokyklose, 
tiek darželiuose. Tėvai, norintys 
gauti minėtą paramą, turi užpildyti 
Prašymą-paraišką gauti mokinių 
nemokamą maitinimą nevertinant 
pajamų SP-11 (A) forma) ir ją pa-
teikti asmeniškai, paštu, elektroni-
niu būdu per valstybės elektroninės 
valdžios sistemą arba per atstovą. 
Nemokamus pietus vaikas gaus tik 
tada, kai jie bus priskirti Socialinės 
paramos šeimai informacinėje sis-
temoje.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė sakė, kad šiemet į Anykščių rajono mo-
kyklas ateis 50 moksleivių mažiau nei pernai. 

Šiais metais įgyvendinant iš Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų bendrai finansuojamą projek-
tą „Tikslinių transporto priemonių 
(geltonųjų autobusų) įsigijimas“, 
Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto 
gimnazijai paskirtas naujas gel-
tonasis autobusas, kuris bus per-
duotas rugsėjo mėnesio viduryje. 
Gimnazija iki šiol turėjo tik vieną 
autobusą, todėl dalis mokinių į mo-
kyklą buvo atvežami labai anksti ir 
parvežami vėlai. Naujasis autobu-
sas padės užtikrinti sklandesnį mo-
kinių vežiojimą. 

- Daugėja ar mažėja vaikų 
Anykščių rajono darželiuose? 
Ar  yra eilės į juos patekti? Gal 
į darželį tėvai savo vaikus turėtų 
užrašyti vos gimusius? 

- Vaikų skaičius darželiuose pla-
nuojamas šiek tiek mažesnis nei 
pernai, nes ateina daugiau lopšeli-
nio amžiaus vaikų, kurių skaičius 
grupėse turi būti mažesnis. Pagal 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas įstaigose pla-
nuojama ugdyti apie 658 vaikus 
(birželio 15 d. duomenimis). Per-
nai rugsėjo 1 d. buvo 681 vaikas. 
Tokia praktika, kaip registruoti į 
darželį vos gimusius vaikus, yra 
ir Anykščių mieste. Eilės kai ku-
riuose rajono darželiuose yra – 
dažniausiai iki rugsėjo mėn. lieka 
nepriimta 8–20 vaikų, tačiau metų 
eigoje šis skaičius sumažėja.

- Ar dėl koronaviruso grėsmės 
kas nors keičiasi mokinių nefor-

maliojo ugdymo srityje?
- Neformaliojo vaikų švietimo 

veikla ir toliau bus vykdoma už-
tikrinant būtinas saugumo sąly-
gas. Neformaliojo vaikų švietimo 
teikėjai turi užtikrinti, kad vaikai 
nuolatos dalyvautų tos pačios gru-
pės veiklose. Organizuojant rengi-
nius atvirose erdvėse, tarp dalyvių 
būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 
1 metro atstumas, grupės rengi-
niuose uždarose erdvėse dalyvau-
jantys tėvai (globėjai, rūpintojai), 
kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 
metrų atstumas, dėvėtų kaukes. 
Kaukių leidžiama nedėvėti neįga-
lumą turintiems asmenims, kurie 
dėl savo sveikatos būklės kaukių 
dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 
pakenkti asmens sveikatos būklei. 
Neformaliojo vaikų švietimo pas-
laugų teikimo vietoje gali dirbti tik 
darbuotojai, neturintys ūmių viršu-
tinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 
užkrečiamųjų ligų požymių. 

- Kokiomis nuotaikomis Jūs 
asmeniškai pasitinkate šiuos 
mokslo metus ir ko palinkėtu-
mėte mokiniams, tėveliams, ko-
legoms?

- Pasitinkame šiuos mokslo me-
tus kitaip, tikriausiai su didesniu 
nerimu nei paprastai... Labai nuo-
širdžiai visai švietimo bendruo-
menei linkiu susitelkimo, atsako-
mybių pasidalijimo ir pasitikėjimo 
vieniems kitais. Juk svarbiausias 
mūsų tikslas – tai kiekvieno vai-
ko sėkmė, kuri priklauso nuo visų 
mūsų  bendrų pastangų.

Šiemet Rugsėjo 1- oji bus kiek kitokia nei ankstesniais metais.
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
rugsėjo mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 5,58 ct/kWh 
 juridiniams asmenims – 6,20 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 

rugsėjo mėn. mažesnė 10 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu: 
 gyventojams – 7,60 eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,43 eur/m3

Rita ir jos baltųjų karpinių sodai
Rita Vasiliauskienė, ko gero, dažniausiai iš anykštėnių dėvi tau-

tinius drabužius. Tai ne tik pasididžiavimą teikiantis ritualas, bet 
ir kasdienio darbo muziejuje kostiumas, kuris ne varžo, o teikia 
pasitikėjimo ir įkvėpimo, kurio reikia daugeliui moters atliekamų 
darbų. Juk reikia nuolatos pasakoti apie senovės lietuvių gyveni-
mą, kepti duoną, lieti žvakes, marginti velykinius kiaušinius bei 
iš balto kaip sniegas, traškančio popieriaus karpyti įmantrius or-
namentus. 

R. Vasiliauskienė - sertifikuota daugelio rūšių tradicinių amatų 
meistrė.

Raimondas GuOBis

Meniškos prigimties vedama

Rita - anykštėnė, gimusi, užaugu-
si ir dabar tebegyvenanti Anykščių 
mieste, pačiame jo centre, jaukio-
je ir ramioje Šaltupio gatvėje, ant 
šviesios kalvos. Sugrįžo į tėviškės 
namus. Augo, mokėsi ne tik meno 
dalykų mokykloje - ir iš giminės 
moterų. Juk gera siuvinėti, gera 
iškepti pyragą ar net kruopščiai  
sutvarkyti namus taip pat tikriau-
sias menas. Abi močiutės mokėjo 
gerokai daugiau.  Ypatingas būda-
vo laikas su vaikystėje globojusia 
tėvelio mama. Kartu su ja lankstė 
servetėles iš popieriaus, karpė or-
namentus,  kūrė popierines gėles. 
Tėvelis taip pat buvo į menus lin-
kęs, ne tik įvairius darbelius iš me-
džio, dailius vazonus monsteroms 
bei kitoms egzotiškoms kambario 
gėlėms meistraudavo, bet mėgo 
skutinėti, marginti vašku velyki-
nius kiaušinius. Tad vidurinę bai-
gusi Rita daug nesvarstė – išvyko 
mokytis į Kauno Stepo Žuko taiko-
mosios dailės technikumą, kur tapo 

meninio stiklo gamybos specialis-
te. Dešimtmetį darbavosi meninio 
stiklo kombinate Aleksote, gyveno 
Kaune, o vėliau su šeima sugrįžo į 
Anykščius.

Metai muziejuje

Kuomet Anykščių Antano Ba-
ranausko ir Antano Vienuolio 
– Žukausko muziejaus Arklio 
muziejaus skyriuje buvo steigia-
ma antroji edukacinių programų 
komanda, kuri ruošėsi įsikurti an-
troje, iš to paties, kaip ir pirmoji,  
Daunaikių kaimo netoli Inkūnų 
atgabenta ir pastatyta etnografinė 
Legų troba, tai ir susiklostė, kad 
svarbiausia jos šeimininke ir tapo 
Rita. Iš pradžių atrodė, kad naujo-
ji sodyba niekada nepasieks tokio 
populiarumo kaip iki tol veikusioji  
Striukų sodyba su charizmatiškąja 
šeimininke Nijole Kačkuviene, 
tačiau Ritos ir kitų moterų suma-
numo dėka ji susilygino ir, rodosi,  
net ėmė pranokti pirmeivę. Sunku 
patikėti, bet betriūsiant muziejuje 

jau prabėgo penkiolika metų. Ti-
krąja to žodžio prasme – prabėgo. 
Tačiau ne veltui. Kokia daugybė 
žmonių iš Lietuvos ir  plačiojo 
pasaulio prsisilietė prie amžinųjų 
lietuvių tradicijų – patys dalyvavo 
duonos kepime, gamino žvakes 
ar margino margučius. Klausėsi 
pasakojimų apie senojo sodžiaus 
buitį, kasdienį gyvenimą, darbus 
ir šventes. Kokia daugybė vaikų 
čia žavėjosi sodietiškais žaidi-
mais, žvelgė į čia supantį praeities 
pasaulį guviu ir  pilnu nuostabos 
pažinimo žvilgsniu.

Apie lietuvišką darželį, 
duoną...

Kiekvienas sodybos ir trobos 
kampelis spindi, žavi pavyzdinga 
tvarka. Senovinis darželis, bal-
tais akmenėliais išdėliotos lysve-
lės, viena šalia kitos krūmeliais, 
žiedeliais besistiebiančios gėlės. 
Rūtų lovos, karkleliai, žiedus virš 
pastogės link dangaus šviesumo 
ant aukštų stiebų keliančios pi-
liarožės, nasturtos, gvazdikai, 
lelijos, diemedžio krūmas. Kaip 
miela jį pakedenti, o jis atsidėkoja 
dangišku kvapnumu... 

Duona. Daug meilės ir suprati-
mo. Ji užraugta, išminkyta kubile: 
kaip gyvas organizmas auga, įgyja 
charakterį – skonį, kuris susipina 
su milto savybėmis, tešlos paren-
gimu ir šeimininkės būdu. Išglos-
tyti kepalai pašaunami į krosnį, 
kurioje turi būti reikalingas karš-
tis, kol pajusi, kuomet duonutė jau 
gera.

Ritos Vasiliauskienės gebėjimai 
įvertinti Žemės ūkio ministerijos 
tautinio paveldo ženklo sertifi-
katais. Ji duonos kepimo, žvakių 
liejimo ir karpymo iš popieriaus 
meistrė. Verta ir velykinių kiauši-
nių marginimo meistrės žymens, 
tačiau vis pristigo laiko dokumen-
tams sutvarkyti, nes mūsų laikais 
reikalingą popierėlį gauti reikia 
meistriškos kantrybės.

Popieriaus ir žirklių magija

Karpiniai lygiomis ornamen-
tuotomis juostomis puošia ne tik 
trobos, bet ir kasos namelio pa-
langes. Žirgų siluetai, paukštukai, 
žolynai. Pirmuosius karpinius,  
popierines užuolaidėles sodybos 
langams, iškarpė bendradarbė, 
muziejaus dailininkė Skaidrė 
Račkaitytė. Šioms puošmenoms 
sudulkėjus, nudegus saulėje, pa-
norėjo naujų, nebesinorėjo nieko 
prašyti, tad pabandė pati. Greitai 
perprato kompozicijos meną ir 
karpymo subtilybes. Kaip sako-
ma, užsikabino...

 Malonumas ir karpinio to-
bulumas gimsta  per įsijautimą, 

Ties Arklio muziejaus Legų etnografinės sodybos slenksčiu lan-
kytojus pasitinka Ritos Vasiliauskienės šypsena.

kruopštumą. Net ir nesudėtin-
giems karpiniams reikalingas ati-
dus susikaupimas. Karpiniais nuo 
seno lietuvės moterys puošdavo 
savo  namų langų rėmus, gėlių 
vazonus, trobą apšviečiančių lem-
pų gaubtus, net mirusiųjų kars-
tus. Rugpjūčio mėnesį ir šiemet  
Niūronyse vyks meistrės organi-
zuojamas tradicinis karpytojų iš 
popieriaus seminaras. Smagu, kad 
nagingosios moterys, jų čia susi-
renka apie dvi dešimtys, atsiveža 
ir savo dukras, kurias moko tauti-
nio meno, tad tradicija nenutrūks -  
bus puoselėjama, gyvuos, plėsis.

Pirmiausia Rita sukuria kompo-
ziciją: ją tiksliai išbraižo pieštuku 
ant popieriaus, būna, kad sudeda 
keturių, net aštuonių lapų ruoši-
nį, sutvirtina, kad neišlįstų. O jau 
tuomet ima karpyti. Naudoja įvai-
rių formų žirklutes, net peiliukus. 
Įrankiai turi būti labai aštrūs, tuo-
met ir karpinys būna tiesus, aštrus. 
Daranti dekoratyvinius karpinius, 
paveikslus, miniatiūras, yra sukū-
rusi darbų ciklų su žirgais, paukš-
čiais, jos darbais yra iliustruotos 
kelios knygos.

Lietuvoje karpymo iš popie-
riaus menas populiarėja, atsiranda 
vis daugiau puikių meistrų. Tai 

moteriškas menas, reta išimtis – 
puikus karpymo meistras vilnietis 
Klaidas Navickas. Gal žinomiau-
sia tarp karpinių meistrų Odeta 
Bražėnienė darbuojasi, savo meno 
paslaptimis dalijasi Utenoje, Vir-
ginija Jurevičienė, paminėjo ir  
anykštėnę Virgitą Kalinovienę, 
pažymėjo, kad yra nemaža kar-
pytojų, kurie darbuojasi tik savo 
malonumui – karpinių nedemons-
truoja parodose. Nebloga karpymo 
meistrė  taip pat Arklio muziejuje 
besidarbuojanti keramikė, bendra-
vardė ir bendrapavardė Rita Vasi-
liauskienė.

Nuo menus kuriančios motinos 
neatsilieka ir abu Dailės akademi-
ją baigę vaikai. Donatas jau savito 
braižo žymus tapytojas bei savo 
mokyklą kuriantis menininkas, 
kasmet su bičiuliais ir mokiniais 
apsilankantis kūrybinėje stovyklo-
je Niūronyse. Niūronių padangėje 
gimė  mintis sukurti ciklą, skir-
tą Lietuvos partizanams. Dovilė 
taip pat meniškos sielos – kuria 
papuošalus, mažosios skulptūros 
darbelius.

Rita mielai pasakoja, prityla, 
nusišypso. Reikia bėgt, paskubėt - 
juk darbai nelaukia, o sumanymų  
pabaigos nematyti...

Meistrės Ritos Vasiliauskienės karpiniuose - paukščiai, žirgai, gražiausi žolynai bei ornamentai...
Autoriaus nuotr.
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įvairūs

MOZAIKA

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

Š.m. Rugsėjo mėn. 07 d., 10.00 val., vyks sklypo kad.nr. 
3458/0001:0359, 11.00 val., sklypo kad.nr. 3458/0001:0360 kadas-
triniai matavimai Anykščių raj., Troškūnų sen., Raguvėlės k. Kvie-
čiame dalyvauti kaimyninių sklypų savininkus, artimuosius ar įgalio-
tus asmenis. Matavimus atlieka T. Deveikis, Jurginų g.1, Panevėžys. 
Tel.+37069157863, el.p. deveikistitas@gmail.com.

Sulčių spaudimas į 
plastikines pakuotes 

su kraneliu.
GeriauSia kaina 

rajone.
Siūlome plačiausią sulčių Jūsų 
sultims pagardinti pasirinkimą.

Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. Ažuožerių k. 
(sename vaismedžių sandėlyje).
Dirbame nuo 8 val. iki 20 val. 
visomis savaitės dienomis.

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

Montuoja biologinius nuotekų va-
lymo įrenginius, nuotekų surinkimo 
talpyklas, rezervuarus srutoms ne-
dideliems ūkiams (6 - 45 kub. m). 
Kasa vandens šulinius (iki 8 ren-
tinių), jungia hidroforus. Parduoda 
rentinius. Atveža. Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel.(8-656) 24531.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Akmenimis mūrija tvoras, pama-
tus, deda grindinius, kloja trinke-
les. 

Tel. (8-653) 82839.

Priima statybines atliekas 
„Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškėliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel. (8-687) 18377.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Pildo automobilių kondi-
cionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

Kūrybinių industrijų 
festivalis „METAL 
ART FEST LT“ 
Anykščiuose

Anykščių menų inkubatoriuje 
kultūrinių ir kūrybinių industri-
jų festivaliai rengiami kiekvieną 
rugsėjį. Tai vienas pagrindinių in-
kubatoriaus renginių, kurio tikslas 
supažindinti regiono ir Anykščių 
žmones bei miesto svečius su skir-
tingomis kūrybinėmis industrijo-
mis. Ankstesnių metų festivaliai 
buvo skirti vilnos, stiklo, kerami-
kos, grafikos, tekstilės industri-
joms. Šių metų festivalis „METAL 
ART FEST LT“ vyks rugsėjo 4 -5 
dienomis ir bus skirtas metalo ir 
juvelyrikos menui.

Pirmąją festivalio dieną (Rug-
sėjo 4 d.) bus organizuojamos 
edukacinės veiklos  - metalo meni-
ninko prof. Romualdo Inčirausko 
paskaita „Gyvenimas nulipdytas 
iš plastilino“ bei ekskursija su 
doc.Beata Zdramyte po parodą 
„MIMEZĖ(s)“ (Vilniaus Dailės 
akademijos Telšių fakulteto stu-
dentų darbų paroda).  Menininkas 
Robertas Gritėnas pristatys meni-
nę instaliaciją  „Konstituticija“, 
kuri bus eksponuojamą Anykščių 
menų inkubatoriaus teritorijoje. 
Pirmąją festivalio dieną užbaigsi-
me atlikėjos GIEDRĖS koncertu 
ir anykštėno menininko Mykolo 
Tursos stogastulpių aukcionu.

Antroji festivalio diena (Šešta-
dienis, Rugsėjo 5 d.) bus skirtas 
visuomenės kūrybiškumo skatini-
mui ir supažindinimui su metalo 
panaudojimu meninėje kūryboje. 
Žiedai yra vieni iš simboliškiau-
sių ir itin reikšmingų papuošalų. 
Jų svarba akcentuojama išlikusio-
je tautosakoje, liaudies dainose. 
Kūrybinių dirbtuvių „Baltiški or-
namentuoti žiedai“ metu dalyviai 
kaltukų, kirstukų ir puansonų pa-
galba baltiškais ornamentais mar-
gins žalvario juostas iš jų formuos 
žiedus. Dirbtuves ves  Vilniaus 
dailės akademijos Telšių fakulteto 
docentė Beata Zdramytė.

Ornamentuotų pakabukų kūrimo 
dirbtuvėse dalyviai galės susikurti indi-
vidualius pakabukus, puoštus baltiškais 
raštais ar personalizuotu tekstu. Šias 
dirbtuves ves juvelyrė Vilniaus dailės 
akademijos Telšių fakulteto absolventė 
Neringa Pučkoriūtė.

Festivalio parodą ir instaliaci-
jas inkubatoriaus lankytojai galės 
pamatyti iki spalio 15 dienos.

Festivalį organizuoja: 
Anykščių menų inkubatorius – 

menų studija

Festivalį remia: 
Anykščių rajono savivaldybė, 
lietuvos kultūros taryba

Festivalio draugai: 
Vilniaus dailės akademijos Tel-

šių fakultetas

Estijoje kaip vairuotojų 
drausminimo priemonė gali 
būti įteisintas sustabdymas 
nusiraminti

Estijos vyriausybė per ketvirta-
dienio posėdį pritarė Teisingumo 
ministerijos pasiūlymui priimti 
pataisas, kad į poveikio KET pa-
žeidėjams priemonių sąrašą būtų 
įtrauktas priverstinis sustojimas 
nusiraminti.

Tokį įstatymo projektą inicija-
vo parlamento Teisės komitetas. 
Siūloma, kad leistiną greitį virši-
jęs vairuotojas galėtų pasirinkti: 
sumokėti baudą arba įvykdyti kitą 
įstatymu numatytą veiksmą, pa-
vyzdžiui, sustoti 45 minutėms nu-
siraminti.

Sustojimas nusiraminti numa-
tomas tik lengvesnių pažeidimų 
atvejais. Tokia poveikio priemonė 
būtų skiriama drauge su lygtine 
bauda: jei žmogus sutiktų laikytis 
poveikio priemonės sąlygų, bau-
dos jam nereiktų mokėti.

Sustabdymą nusiraminti būtų 
galima taikyti tik tais atvejais, kai 
leistinas greitis viršijamas ne dau-
giau kaip 20-ia km per valandą. 
Šiuo metu supaprastinta tvarka už 
tokį pažeidimą skiriama bauda, 
kurios suma apskaičiuojama iš tri-
jų padauginus kilometrų per valan-
dą, kuriais viršytas leistinas greitis, 
skaičių.

Sankt Peterburge yra 30 
surogatinių motinų pagimdytų 
kūdikių, kurių tėvai negali 
pasiimti

Sankt Peterburge yra 30 suro-
gatinių motinų pagimdytų kūdi-
kių, kurių tėvai užsieniečiai negali 
atvykti dėl koronaviruso plitimo 
stabdymo priemonių, trečiadienį 
pranešė antrojo pagal dydį Rusijos 
miesto vaikų teisių ombudsmenė.

Ombudsmenė Ana Mitianina 
savo interneto svetainėje parašė, 
kad pareigūnai sulaukė kelių me-

dicinos įstaigų, kuriose rūpinamasi 
surogatinių motinų pagimdytais 
kūdikiais, skambučių.

Dauguma šių vaikų tėvų yra iš 
Kinijos ir „negali jų pasiimti dėl 
pandemijos“, sakė ji.

A. Mitianina nurodė, kad as-
meniškai rūpinasi šia situacija ir 
kreipėsi į regiono gubernatorių 
prašydama padėti išspręsti proble-
mą drauge su Kinijos generaliniu 
konsulu.

Rusija kovo mėnesį uždarė savo 
sienas, siekdama stabdyti korona-
viruso plitimą. Šalyje užregistruo-
tas COVID-19 atvejų skaičius yra 
ketvirtas didžiausias pasaulyje.

Surogatinė motinystė šalyje yra 
legali ir daug metų buvo pelningas 
verslas, tačiau kai kas Rusijoje ra-
gina nutraukti tokias paslaugas už-
sieniečiams.

Šių metų sausį, per pirmą šalies 
tyrimą dėl surogatinės motinystės, 
aštuoni rusai, tarp jų keli gydytojai 
ir viena motina, buvo areštuoti ir 
apkaltinti prekyba žmonėmis.

Gegužės mėnesį Ukrainos parei-
gūnai taip pat pranešė, kad dėl sie-
nų uždarymo tėvai negali pasiimti 
maždaug 100 surogatinių motinų 
pagimdytų kūdikių.

Paviešinus jų padėtį, įsikišo vy-
riausybė, kuri padėjo tėvams gauti 
specialius leidimus ir atvykti į šalį 
pasiimti savo naujagimių.

Popiežius nuo rugsėjo 
atnaujins riboto dydžio 
audiencijas 

Popiežius Pranciškus nuo kito 
mėnesio pradžios atnaujins savai-
tines audiencijas, kurios bus riboto 
dydžio, trečiadienį pranešė Vatika-
nas.

Pusmetį audiencijos nevyko dėl 
koronaviruso pandemijos.

Trečiadieniais rengiamos audi-
encijos vyks Vatikano Apaštalų 
rūmų uždarame kiemelyje, kur ga-
lės susirinkti daugiausiai 500 žmo-
nių, o ne Šv. Petro aikštėje, kaip 

įprastai, naujienų agentūrai AFP 
sakė Vatikano atstovas.

Įėjimas į šį kiemelį bus atida-
rytas dvi valandos prieš audienci-
jas, kurios prasidės 9 val. 30 min. 
vietos (10 val. 30 min. Lietuvos) 
laiku. Išankstinė registracija nebus 
reikalinga, nurodė Vatikano parei-
gūnas.

Jorge Mario Bergoglio – tokį 
vardą būsimam pontifikui suteikė 
tėvai – paskutinį kartą visuotinę 

audienciją rengė vasario 28 dieną, 
kai koronaviruso pandemija jau 
pradėjo kaustyti Italiją.

Iš Argentinos kilęs popiežius, 
kuriam patinka tiesiogiai bendrauti 
su žmonėmis, per pastarąją maž-
daug 12 tūkst. žmonių subūrusią 
audienciją spaudė rankas dešimtis 
tikinčiųjų ir apkabino keletą vaikų 
pirmojoje eilėje.

Tuo metu tik nedaugelis susirin-
kusiųjų dėvėjo apsaugines kaukes.

Netrukus po to popiežius atšaukė 
savo darbotvarkę „dėl peršalimo“, 
sukeldamas nerimo dėl jo sveika-
tos būklės.

Remiantis oficialia statistika, 
nuo tada, kai Italijoje buvo nusta-
tytas pirmas koronaviruso atvejis, 
šalyje patvirtinta per 260 tūkst. 
užsikrėtimo COVID-19 ir daugiau 
nei 35 tūkst. mirties atvejų.

-Bns
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Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

kita 

Obuolius, gali pasiimti iš namų, 
sodo. Duoda didmaišius. Ieško 
žmonių obuoliams supirkti.

Tel. (8-618) 25497.

Superkame karVeS, 
BuLiuS ir TeLyčiaS 

„krekenaVoS 
aGroFirMoS“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Parduodamas žemės - miško skly-
pas Anykščių r., Andrioniškio sen.. 
Žemės - 3,9514 ha, miško - 0,8471 ha. 
Viso - 4.8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų apsuptyje, 
tačiau elektros įvadas valdoje, kelias 
šalia, upė Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93300.

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų gamybos 

įmonė, plečia savo veiklą ir 
kviečia prisijungti prie 

draugiško Anykščių kolektyvo 
siuvėjus (-as) ir minkštų baldų 

specialistus ar norinčius išmokti 
šį darbą: karkasų surinkėjus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus, krautuvų vairuotojus-
krovėjus ir kt.

Susisiekite: 
+370 694 74037, hr@balticsofa.com

Daugiau informacijos: 
http://www.balticsofa.com/lt/karjera/

Reikalingi pagalbiniai darbi-
ninkai. 

Tel. (8-652) 60479.

Ieškome STATYBININKO plataus profilio. 
Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas).

Tel. (8-698) 75452.
Ieškome ELEKTROMONTUOTOJO. 

Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas).
Tel. (8-698) 75452. 

Ieškome STATYBININKO-BRIGADININKO. 
Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas).

Tel. (8-698) 75452.

nekilnojamasis turtas

Sodybą arti Anykščių, Naujonių 
k. 1 ha žemės. Yra pradėtas nau-
jai statyti namas. Šalia miškas, yra 
tvenkinys. 

Tel. (8-645) 49772.

2-jų kambarių butą 
Troškūnuose. 

Tel. (8-664) 09677.

Namą šalia pušyno Taikos g. 
Anykščiuose. Suremontuotas 
namo vidus. Grindinis šildymas. 

Tel. (8-674) 70860.

Gyvenamąjį 46 kv.m namą 
Anykščių senamiestyje. Kaina 
26 000 Eur.

Tel. (8-600) 33862.

1 kambario butą miesto centre, 
be patogumų. Kaina  10 000 Eur.

Tel. (8-694) 92455.

2 sodo sklypus Žemuogių g. 
Bendras plotas: 11.55 a. Galima 
pirkti atskirai.

Tel. (8-646) 18343.

Ūkininko Vl.Tamošiūno ūkyje 
galite įsigyti 4-5 mėn. dedeklių 
ir mėsinių vištaičių, kalakutų 

ir broilerių skerdienos bei iš jų 
pagamintu produktų. Parduodame 
gamyklinius narvelius paukščių 

jaunikliams auginti.
Tel.: (8-687) 78274, (8-622) 32588.

VIŠTOS VIŠTAITĖS 
RUGPJŪČIO 30 d. (sekmadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.   

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, 
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 
16:15, Staškuniškis 16:25.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugsėjo 3 d. (ketvirtadienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Kaina nuo 6 Eur.

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 
10.55, Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.25, N. Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 
11.45, Čekonyse 11.50, Kalveliuose 11.55, 
Debeikiuose 12.00, Aknystose 12.10, 
Varkujuose 12.15, Svėdasuose (prie turge-
lio) 12.30, Daujočiuose 12.40, Auleliuose 
12.45, Mačionyse 14.15, Gečionyse 
14.25, Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 
14.35, Katlėriuose 14.45, Pašiliuose 
14.50, Skiemonyse 15.00, Staškuniškyje 
15.25, Kurkliuose 15.35, Šlavėnuose 
15.45, Ažuožeriuose 16.00, Pagiriuose 
16.05, Dabužiuose 16.10, Kavarske 16.20, 
Janušavoje 16.30, Pienionyse 16.35, 
Repšėnuose 16.40, Traupyje 16.50, 
Laukagaliuose 16.55, Troškūnuose 17.05, 
Levaniškyje 17.30.

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

Gali paimti iš namų.
Tel. (8-601) 21323.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

Jaukią sodybą šalia 
Svėdasų miestelio. Yra gyvena-
masis namas, tvenkinys, sodas, 
ūkio pastatai. Arti ežerai ir miškai, 
asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
10 500 EUR.

Tel. (8-645) 49772.

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

kuras

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

kita

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
braškių ir žemuogių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Traktorių T-40AM, 
VOLKSWAGEN VENTO (1,9 
dyzelis), traktoriaus T-40 variklį, 
traktoriaus priekabą.

Tel. (8-603) 74080.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atvežu. 

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.

Šiaudus ritiniais, pasiima. 
Tel. (8-600) 11708.
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anekdotas

oras

+10

+19

mėnulis
Rugpjūčio 29 - 31 d. - 
priešpilnis.

Feliksas, Kintenis, Augūna, 
Adauktas, Gaudencija, Laimis, 
Joris. Vesta.

Adolfas, Sabina, Barvydas, 
Gaudvydė, Beatričė.

šiandien

rugpjūčio 30 d.

rugpjūčio 31 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijuTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

Izabelė, Raimundas, Raimunda, 
Vilmantas, Vilmantė, Raimondas.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036. Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 

skambinkite tel. (8-700) 55400.

„anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
bei „anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Būkime kartu! Ir mūsų sužinotos paslaptys bus ir Jūsų paslaptimis!

Geriausias metas prenumeruoti ,,Anykštą“!
Pradedame ,,Anykštos“ prenumeratos 

2021-iesiems metams akciją. 

Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žur-
nalą ,,Aukštaitiškas formatas“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite kaip už 11 mėne-
sių prenumeratą, o mūsų leidinius gausite visus 
metus. 

Per vienerius metus išleidžiame apie 100 ,,Anykštos“ 
numerių arba 1200 - 1300 laikraščio puslapių. Juose 
iš viso būna 2500 - 3000 nuotraukų bei apie 3000 A4 
formato lapų teksto. Tiek tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

A K C I J A !

– Klausyk, aš degtinės butelį turiu. 
Gal sumaišykime su sultimis?

– Su kokiomis sultimis?
– Su skrandžio.

***
Biblioteka sugalvojo, kad kai bus 

pamesta kažkokia knyga, tą knygą 
pametęs žmogus bus nubaustas, kaip 
tos knygos pagrindinis veikėjas. 
Kažkodėl moterys labai dažnai pa-
meta knygą „50 pilkų atspalvių″.

***
Žmona gąsdina vyrą:
- Štai parašysiu ant lovos krašto, 

kad tu raguotas, tegul visas miestas 
tai žino...

***
- Dukra, kada mesi rūkyti?
- Tėti, kai pastosiu, tada ir me-

siu...
- Tiek to, rūkyk, dukrele, rūkyk.

***
Psichologo kabinete:
– Parašykite laišką žmogui, kurio 

nekenčiate. Tada jį sudeginkite ir pe-
lenus paleiskite pavėjui.

– Supratau. O ką daryti su laišku?

***
Žmona vyrui:
- Brangusis, mūsų būsimasis žen-

tas labai nemandagus. Mes kalbėjo-
mės gal pusę valandos, o per tą laiką 
jis kokius penkis kartus nusižiova-
vo.

- Jis nežiovavo, jis tik norėjo įsi-
terpti į pokalbį ir kažką tau pasakyti.

***
Pora susitarė, kad reikia regis-

truoti išlaidas. Tai turėjo daryti 
žmona. Po savaitės vyras apžiūrė-
jo išlaidų knygelę ir aptiko tokius 
skaičius: maistas - 65 eurai, lesalas 
kanarėlei - 7 eurai, skalbimo prie-
monės - 12 eurų, įvairios smul-
kmenos - 1289 eurai.

Amiliutei kaimynė, užuot įsigijus katiną, 
siūlo auginti vištas

Rainio paieškos užtruko -
nėr Anykščiuos katinuko.
jie sugaudyti visi,
Prieglaudosna išvežti. 

sučypuoti, numeruoti -
uždrausta bobutėms duoti:
Psichologinių žinių 
stinga joms ir pajamų.

susgraudina Amiliutė  -
Ašara akies kamputy...
Tai ištiko mus laikai:
Deficitas - katinai!

O kaimynė Marcė bara:
,,Ar su galva tau negera?
Rūpesčių tu neturi,
jei dėl katino verki!

Pirk geriau jau tris vištas -
nori - baltas ar raibas: 
kiaušinius kasdien jos dės,
kolei puode ištušės“...


