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,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2021-iesiems metams
Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žurnalą ,,Aukštaitiškas formatas“ galima užsiprenumeruoti pigiau - mokėsite kaip už 

11 mėnesių prenumeratą, o mūsų leidinius gausite visus metus. 

Susirgus darbininkui, izoliuota visa 
Anykščiuose dirbusi brigada Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rekonstruojamoje Anykš-
čių Šaltupio gatvėje antrą sa-
vaitę nevyksta darbai. 

Vienam iš rangovų - UAB 
,,Melingos“ keliai - darbuo-
tojų diagnozavus susirgimą 
koronavirusu,  priverstinai 
dviem savaitėms izoliuota visa 
Anykščiuose dirbusios įmonės 
brigada.

Plentvolis laukia darbininkų...

Izoliuoti ir nesergantys

UAB ,,Melingos“ keliai tech-
nikos direktorius Arnoldas Kau-
nelis ,,Anykštai“ sakėsi esąs 
šokiruotas kontroliuojančių ins-
titucijų darbu. Pasak vieno iš 
UAB ,,Melingos“ keliai vadovų, 
tas darbuotojas, kuriam diagno-
zuotas susirgimas koronavirusu, 
tyrėsi prevenciškai, nes galimai 
turėjo kontaktų su kitu susirgu-
siu asmeniu. 

Amfibija ir tvenkinio šienauti nenori.... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Legendinė amfibija tre-
čiadienį, rugsėjo 2-ąją, buvo 
išbandyta Anykščių miesto 
parko tvenkinyje. Rezultatas 
tas pats, kaip ir upėje, - ne-
pjauna.

Amfibija - garsiausias visų laikų Anykščių valdžios pirkinys.

Šį technikos stebuklą stovin-
čiame vandenyje išbandė Arvydo 
Antanavičiaus įmonės atstovai. 
A.Antanavičiaus įmonė turi savo 
laivą ir plukdo pramogautojus 
Kupiškio mariomis. Po amfibijos 
bandymo A.Antanavičius ,,Anykš-
tai“ apie ją sakė: ,,Plaukia“. Paskui 
pridūrė, kad amfibija tik plaukia, 
bet nepjauna...

Konkursai. Šiais metais Utenos 
apskrities įstaigos skelbė 28 kon-
kursus į valstybės tarnybą. Tačiau 
didžioji dalis bandymų rasti rei-
kiamą valstybės tarnautoją buvo 
nesėkmingi. Prasčiausiai tarnautojų 
paieška sekėsi Anykščių rajono sa-
vivaldybei – neįvyko visi 4 skelbti 
konkursai.

Paslaugos. Kavarsko mokykloje-
daugiafunkciame centre nuo rugsėjo 
2 dienos pradėtos teikti naujos mo-
kamos paslaugos. Šiame centre gali-
ma išsiskalbti drabužius, pasinaudoti 
dušu bei treniruokliais.

Modernizacija. Rugsėjo 2 dieną, 
trečiadienį, Anykščių rajono savival-
dybėje pasirašyta Svėdasų senelių 
globos namų modernizavimo sutar-
tis. Kapitalinio remonto darbus atliks 
UAB ,,Rokiškio apdaila“. Pasira-
šytos sutarties vertė - 296 tūkst.888 
Eur. Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia, kad projektas finansuojamas 
iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Svečiai. Rugpjūčio 28 dieną 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešąją 
biblioteką aplankė moldavų-rumunų 
bendrija „Dačija“. Kartu su ja į sve-
čius atvyko ir Moldovos bei Rumu-
nijos ambasadoriai Lietuvoje.

Ugnis. Rugpjūčio 31 dieną, pir-
madienį, Skiemonyse, Luknos g., 
nuosavo dviejų aukštų mūrinio namo 
dūmtraukio įdėkle degė suodžiai. 
Buvo iškviesti ugniagesiai, tačiau 
suodžiai užgeso savaime. Praneši-
mų apie liepsnojančius gyvenamųjų 
namų kaminus ugniagesiai sulaukia 
vis dažniau.

Asfaltas. Dviejų Anykščių mies-
to gatvių asfaltavimui iš valsty-
bės biudžeto skirta 120 tūks. eurų. 
Pasak Anykščių rajono vicemero 
Dainiaus Žiogelio, lėšos skirtos iš 
,,COVID“ fondo likučių. Apie 45 
tūkst. eurų bus išleista Valaukio 
gatvės atkarpos asfaltavimui, apie 
75 tūkst. eurų - Vairuotojų gatvės 
atkarpos asfaltavimui. Rangos dar-
bų viešųjų pirkimų konkursai jau 
yra įvykę, darbai turi būti atlikti 
iki lapkričio 20 dienos. D.Žiogelis 
,,Anykštai“ dėstė, kad dalis Valau-
kio gatvės yra ... privati, todėl ta 
dalis nebus remontuojama. 

Dešimtasis 
koronaviruso 
atvejis 
Anykščiuose

Gimnazijų 
vadovų 
komandose - 
pasikeitimai

Meno mokykla 
prarado elitinę 
mokytoją

Bandys įsukti 
jaunimo veiklą



 

KONKREČIAI 2020 m. rugsėjo 5 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Žinomi aštuoni pretendentai į Seimą
Savo kandidatą į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje kels ir 

Krikščionių sąjunga. 
Šios Rimanto Dagio ir Egidijaus Vareikio vadovaujamos par-

tijos kandidatu mūsų apygardoje bus 57-erių metų Audrius Pen-
kauskas. 

A.Penkauskas - pagal išsila-
vinimą istorikas. Jis ilgus metus 
dirbo valstybės tarnyboje, buvo 
Kultūros paveldo departamento 
direktoriumi, Prezidento Valdo 
Adamkaus patarėju, Valstybės 
saugumo departamento darbuo-
toju.

Vilniuje gyvenantis A. Pen-
kauskas ,,Anykštai“ sakė, jog 
iki 2000-ųjų priklausė senajai 
Krikščionių demokratų partijai, 
o po šios partijos susijungimo su 

konservatoriais buvo nepartinis. 
Jis sakė, kad Anykščių rajone 
yra jo giminės šaknys.

 Krikščionių sąjungos narys 
yra ir kraštietis, Kovo 11-osios 
Akto signataras Jonas Šimėnas. 
Jis šiuose rinkimuose į Seimą 
ketina varžytis Pasaulio lietuvių 
apygardoje.

A.Penkauskas - aštuntasis 
žinomas pretendentas į Seimą 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
spalio 11-ąją vyksiančiuose rin-

kimuose. Socialdemokratai kan-
didatu kelia  Kęstutį Jacunską, 
socialdarbiečiai - Kęstutį Tubį, 
darbiečiai - Ričardą Sargūną, Tė-
vynės sąjunga - Sergejų Jovaišą, 
,,valstiečiai“ - Tomą Tomiliną, 
liberalai - Mindaugą Sargūną, 
Centro partija - dr.Tomą Bara-
nauską.

Pareikštinių dokumentų Vy-
riausiajai rinkimų komisijai 
(VRK) įteikimo terminas jau yra 
pasibaigęs. VRK neskelbia, kiek 
iš viso asmenų ketina varžy-
tis Seimo rinkimuose Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje. Gali būti, 
jog jų yra daugiau nei aštuoni. 

VRK planuoja rinkimams re-
gistruotų kandidatų sąrašus pa-
skelbti iki rugsėjo 11 dienos. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Audrius Penkauskas Deltu-
vos šiaurinėje apygardoje bus 
Krikščionių sąjungos kandi-
datas. Audriaus Penkausko 
archyvo nuotr.

Smurtas. Rugpjūčio 31 dieną,  
apie 23.00 val., Anykščių seniū-
nijos Kuniškių kaime vyras (g. 
1983 m.) sukėlė fizinį skausmą 

moteriai (g. 1993 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Rugpjūčio 28 dieną,  
apie 13.23 val., iš parduotuvės, 
esančios Anykščiuose, Žiburio 
g., pro kasas nesumokėjęs už 

alkoholinius gėrimus išėjo ne-
žinomas asmuo. Padaryta 32,77 
eurų žala. Rugsėjo 2 dieną  pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Skenduolis. Rugsėjo 2 die-
ną, apie 20.00 val., Viešintų 

seniūnijos Žiobiškių kaime ras-
tas nuskendusio vyro (g. 1977 
m.), gyvenusio Anykščiuose, 
Mindaugo g., kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Vakcina. Rusijos vakciną nuo 
koronavirusinės infekcijos COVID-
19 „Sputnik V“ sukūrę mokslinin-
kai tikisi jau kitos savaitės pabai-
goje gauti leidimą pradėti skiepyti 
rizikos grupėms priklausančius gy-
ventojus. „Artimiausiu metu, nuo 
[rugsėjo] 10 iki 13 dienos turime 
gauti leidimą išleisti partiją į civi-
linę apyvartą. Atitinkamai nuo šio 
momento, kai partija pateks į civi-
linę apyvartą, ir prasidės gyventojų 
vakcinavimas“, – penktadienį te-
levizijai „Rossija 24“ sakė Gama-
lėjos tyrimų instituto direktoriaus 
pavaduotojas moksliniams darbams 
Denisas Logunovas. Anot jo, vakci-
ną platins šalies sveikatos apsaugos 
ministerija. Anksčiau pranešta, kad 
ši institucija pirmiausia ketina siūly-
ti vakciną rizikos grupių atstovams, 
tokiems kaip gydytojai, pedagogai, 
policininkai, studentai ir šauktiniai. 
Artimiausiu metu Maskvoje prasi-
dės trečiasis „Sputnik V“ klinikinių 
tyrimų etapas, kuriame dalyvaus 
apie 40 tūkst. savanorių. Dalis jų 
vietoje vakcinos gaus placebą, o vi-
sus tyrimo dalyvius stebės medikai.

Balsavimas. Sergantiems koro-
navirusu bei izoliacijoje esantiems 
žmonėms galimybė balsuoti Seimo 
rinkimuose turės būti užtikrinta, 
sako sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga. „Tiems, kurie bus 
izoliacijoje, bus galvojama, kaip su-
teikti tokią galimybę balsuoti. (...) 
Tikrai bus daroma viskas, kad visi, 
kurie nori balsuoti, nesvarbu, kur 
jie būtų, tokią galimybę tikrai turė-
tų“, – penktadienį per spaudos kon-
ferenciją kalbėjo ministras. Jo teigi-
mu, kol kas svarstoma, kaip tokią 
galimybę reikės užtikrinti. „Aišku, 
tie, kurie atvyks pas šiuos asmenis, 
turės turėti apsaugos priemones. 
Dabar apie tai kalbamasi su Vyriau-
siąja rinkimų komisija. Kai jau bus 
galutinai suderinta, kaip viskas bus 
organizuojama, galėsime pranešti“, 
– sakė jis. Pasak ministro, rinkimų 
vakarą partijų štabams turėtų galioti 
tos pačios rekomendacijos, kokios 
nustatytos renginiams uždarose er-
dvėse, tačiau jis pabrėžė, kad viskas 
priklausys nuo epidemiologinės si-
tuacijos. Seimo rinkimai vyks spa-
lio 11 dieną.

Paštas. Lietuvos pašto ir kurjerių 
rinka antrąjį šių metų ketvirtį siekė 
52,65 mln. eurų – 12,4 proc. dau-
giau nei 2019 metų balandį-birželį 
(46,85 mln. eurų). Didžiausią rin-
kos dalį pagal bendrąsias pajamas 
užėmė valstybės valdomas Lie-
tuvos paštas – 35,2 proc., „DPD 
Lietuva“ – 22,1 proc. ir „Venipak“ 
– 9,3 proc., rodo Ryšių reguliavimo 
tarnybos (RRT) duomenys. Pagal 
pašto siuntinių kiekį rinkos lydere 
pirmą kartą visu nagrinėjamu laiko-
tarpiu (nuo 2018 metų antrojo ke-
tvirčio) tapo „Omniva LT“, užėmusi 
28,5 proc. rinkos ir išstūmusi į antrą 
vietą „DPD Lietuva“ su 26,2 proc. 
rinkos. Lietuvos paštas užėmė 21,4 
proc. rinkos. Tarnybos teigimu, an-
trojo ketvirčio pašto rinkos rezulta-
tams turėjo įtakos dėl koronaviruso 
epidemijos paskelbtas karantinas. 
„Karantino metu vis daugiau vers-
lo veiklos persikeliant į internetinę 
erdvę ir populiarėjant elektroninei 
prekybai, augo ir pašto paslaugų, 
ypač siuntų pristatymo, poreikis“, 
– rašoma pranešime.  Pajamos už 
korespondencijos siuntas per metus 
mažėjo 18,2 proc. iki 15,18 mln. 
eurų (18,57 mln. eurų), už paš-
to siuntinius – augo 31,1 proc. iki 
34,58 mln. eurų (26,37 mln. eurų). 

Dešimtasis koronaviruso atvejis Anykščiuose Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose fiksuotas naujas susirgimas koronavirusu. Rizikos 
grupei priskiriamos moters tyrimo rezultatas nenustebino: prieš 
keletą dienų susirgimas koronavirusu buvo diagnozuotas jos su-
tuoktiniui, o pora izoliavosi tame pačiame bute.

Koronaviruso testo mėginys iš 
moters paimtas Anykščių karščia-
vimo klinikoje. Susirgusi moteris 
dabar gydosi namuose, o sergan-
čiosios sutuoktinis išvežtas į ligo-
ninę po to, kai vyriškio būklė pa-
blogėjo.

Sutuoktiniai slaugė atskirai gy-
venusį ilgaamžį giminaitį. Buvo 
nuogąstaujama ir dėl šio beveik 
šimtamečio asmens sveikatos: jis 
išgabentas į Panevėžio infekcinę 
ligoninę, čia jam atlikti tyrimai, bet  
nustačius, kad žmogus koronaviru-

su neserga, jis grąžintas į namus.
Moteris, kuriai diagnozuotas 

susirgimas, yra dešimtasis šia liga 
susirgęs anykštėnas nuo pat epide-
mijos pradžios. Palyginimui - šiuo 
metu Molėtų rajone koronavirusu 
yra užsikrėtę 32 žmonės.

Anykščių karščiavimo klinikoje 
dirbantis gydytojas Kęstutis Ja-
cunskas ,,Anykštai“ sakė, jog per 
visą klinikos gyvavimo laiką į ją 
kreipėsi tik du asmenys - vienam 
diagnozuota pneumonija, o pasta-

ruoju atveju - susirgimas korona-
virusu. 

,,Aišku, jog būtų buvę pigiau ir 
paprasčiau, jei būtume koopera-
vęsi su Utena ir nesteigę astkiros 
Karščiavimo klinikos“, - ,,Anykš-
tai“ sakė gydytojas. Tiesa, pasak 
jo, toks vertinimas daromas tik tu-
rint galvoje šių dienų situaciją, nes 
pavasarį buvo sunku prognozuoti, 
koks bus karščiuojančių anykštėnų 
srautas net ir artimiausiais mėne-
siais.     

Automobilio nuvarymas ir jaunuolio mirtis 
galbūt susiję? Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Du praėjusios savaitės Anykščių rajono policijos fiksuoti įvy-
kiai – dingęs automobilis ir dvidešimtmečio vaikino savižudybė 
galbūt yra tarpusavyje susiję. Jaunuolio mirtis stipriai sukrėtė 
troškūniečius. Portalo anyksta.lt skaitytojai, sprendžiant iš ko-
mentarų, ypač domėjosi tragedijos aplinkybėmis, nes pranešama 
apie mirusį jauną žmogų.    

Greičiausiai tragedijos išva-
karėse jaunas vyras pasivažinėjo 
svetimu automobiliu. Policijos 
pareigūnai registravo anykštėno 
pareiškimą, jog iš Anykščių se-
niūnijos Vikonių kaime esančio 
Juškų ūkio automobilių stovėjimo 
aikštelės dingo automobilis ,,Seat 
Cordoba“, kurio vertė 800 eurų, 
bei automobilyje buvęs mobiliojo 
ryšio telefonas, kurio vertė 100 
eurų. Automobilis dingo tarp rug-
pjūčio 28 dienos, penktadienio, 17 
val. ir rugpjūčio 29, šeštadienio, 6 
valandos. 

Toje pačioje savaitgalio policijos 

įvykių suvestinėje pranešta, jog se-
kmadienį, rugpjūčio  30 dieną, apie 
17 val. Troškūnuose rastas vyro, 
gimusio 2000 metais, kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti, tačiau 
nėra abejonių, kad jaunas vyras iš 
gyvenimo pasitraukė savo noru. 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato Reagavimo skyriaus viršinin-
kas Valdas Palionis šios savaitės 
pradžioje ,,Anykštai“ sakė, jog pir-
miausia policija gavo pranešimą, 
kad vaikinas dingo, o paskui parei-
gūnamas buvo pranešta, kad rastas 
dingusiojo kūnas. 

Policijos pareigūnai atsargiai 
komentuoja automobilio vagystės 
ir savižudybės sąsajas, tačiau ne-
slepia, jog pagal turimą informa-
ciją automobilį nuvarė sekmadienį 
negyvas rastas jaunuolis.  

Automobilis ,,Seat Cordoba“ 
buvo rastas Panevėžyje. Iki šio 
miesto svetimu automobiliu nuva-
žiavęs troškūnietis, policijos duo-
menimis, į namus buvo parvežtas 
draugo.

Kokios didelį rezonansą sukė-
lusios nelaimės priežastys, nėra 
aišku. ,,Jo jau nebepaklausi, o at-
sisveikinimo raštelio vaikinas ne-
paliko“, - ,,Anykštai“ sakė Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
Veiklos skyriaus viršininkė Aušra 
Staškevičienė.  

Emocinė parama telefonu tei-
kiama šiais kontaktais:

Jaunimo linija 

Budi savanoriai konsultantai 
8 800 28888 

Vaikų linija 
Budi savanoriai konsultantai, pro-

fesionalai 116 111  
11:00 - 23:00
Linija Doverija (parama teikia-

ma rusų kalba) 
Budi savanoriai konsultantai. Pa-

galba skirta paaugliams ir jaunimui.  
8 800 77277 

16.00 - 19.00
Pagalbos moterims linija 
Budi profesionalai, savanoriai 

konsultantai 8 800 66366
Vilties linija 
Budi profesionalai, savanoriai 

konsultantai 116 123

Skambučius į visas linijas apmo-
ka Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija iš valstybės biudžeto 
lėšų. Daugiau informacijos – pus-
lapyje www.klausau.lt  

Gimnazijų vadovų komandose - pasikeitimai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorės pavaduotoja pra-
dėjo dirbti 35-erių metų anglų kalbos specialistė Vilma Buivydie-
nė. Prieš tai ji dirbo Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos direk-
torės pavaduotoja.

V.Buivydienė pakeitė Zitą 
Mažvylienę. Gimnazijos direktorė 
Regina Drūsienė ,,Anykštai“ sakė, 
jog matematikė Z.Mažvylienė iš 
direktorės pareigų pasitraukė, nes 
,,reikia gelbėti matematiką“, o 

mokyklos administracijos vado-
vai, kaip įprasta, neturi pamokų. 
Gimnazijoje pradėjo dirbti ir nau-
ja matematikos mokytoja Loreta 
Mikalauskienė. Po metų pertrau-
kos J.Biliūno gimnazija vėl turės 

psichologę. Šį darbą pradėjo dirbti 
Dovilė Varkalienė.     

J.Biliūno gimnazijoje yra du 
pavaduotojų ugdymui etatai. Kita 
pavaduotoja - Rimutė Stanislavo-
vienė - šį darbą dirba jau per 10 
metų. 

Ir Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos direktorė Kristi-
na Dilienė nuo rugsėjo 1-osios taip 
pat turi naują pavaduotoją. Pava-
duotojos ugdymui pareigas pradė-

jo eiti Asta Fjellbirkeland.
Svėdasų mokyklą taip pat pa-

pildė nauji mokytojai. Gimnazija 
skelbia, kad fiziką dėstys mokytoja 
metodininkė Dangyra Juodelienė, 
chemijos žinias padės įsisavinti vyr. 
mokytoja Rasa Pilkienė, matema-
tikos išmokti padės mokytoja me-
todininkė Aušra Petkevičienė. Visi 
šie pedagogai derins darbą Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto ir Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijose. 
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Kaip vertinate 
šių metų 
savo sodo 
bei daržo 
derlių? 

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:
- Mano pupelės labai prastai 

užaugo, žemos. Brokoliai irgi 
blogai užaugo. Šiemet viskas 
prastai.

Morkos gerai užaugo, gražios.

Lina TAMOLIŪNIENĖ:
- Aš pati nieko neauginu. Ta-

čiau tuo mano mama užsiima. 
Pas ją, sakė, viskas supergausiai: 
svogūnai, pomidorai, bulvės, čes-
nakai ir burokėliai, agurkai...

Rolandas LANČICKAS:
- Šių metų derlius yra viduti-

niškas. Nuo šalnų nukentėjo keli 
šilauogių krūmai. Trešnės, vyš-
nios, slyvos, gervuogės pavasarį 
labai gausiai žydėjo, tačiau taip 
pat nukentėjo nuo šalnų, tad uogų 
nedaug. Tik aviečių derlius pana-
šus kaip ir pernai.

Virginija MULEVIČIENĖ:
- Derlius puikus, liuks. Puikiai 

užderėjo pomidorai, agurkai, svo-
gūnai. Cukinijų daug be proto tu-
riu. Šilauogių, trešnių labai daug 
užderėjo. Obuolių pilnas sodas, 
reiks sultis spausti. Šilumos ir 
drėgmės geram derliui užteko.

Meno mokykla prarado 
elitinę mokytoją
Iš darbo Anykščių meno mokykloje išėjo fotepijono mokytoja Irena Meldaikienė. Anykštėnų 

vaikus muzikos ji mokė nuo 1983-iųjų. 
Garsiausios iš Anykščių kilusios pianistės - Paulina Dumanaitė, Milda Daunoraitė, Goda In-

driūnaitė ir kt. - I.Meldaikienės mokinės. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kalbėdama su ,,Anykšta“ 
I.Meldaikienė sakė, jog iš darbo 
pasitraukė todėl, kad su mokyklos 
vadove Kristina Vičiniene nesuta-
rė dėl darbo pobūdžio. Mokytoja 
norėjo dirbti nuotoliniu būdu, bet 
direktorė tokios galimybės nesu-
teikė.

,,Paskutiniais mėnesiais dirbome 
nuotoliniu būdu. Toks darbas pasi-
teisino, mokinių rezultatai page-
rėjo. Kam grįžti atgal, kai galima 
judėti į priekį?“ - ,,Anykštai“ sakė 
I.Meldaikienė. 

Mokytoja pasakojo, kad jos sū-
nus Julius, IT specialistas, dirbantis 
užsienio įmonėje, visas darbdavių 
užduotis gali atlikti neišeidamas 
iš namų. ,,Taip ir dirbome per ka-
rantiną, vienas - viename namų 
aukšte, kitas – kitame“, -  kalbėjo 
mokytoja.

I.Meldaikienė sakė  iš Anykščių 
menų mokyklos po 37-erių metų 
darbo išėjusi be išeitinės kompen-

sacijos. 
,,Galvojau, kad dabar ilsėsiuosi, 

tačiau mokinių tėvai manęs ieško“, 
- dėstė I.Meldaikienė, aiškindama, 
kad ilgų atostogų, matyt, kol kas 
dar neturėsianti ir dirbsianti priva-
čiai.

Anykščių meno mokyklos di-
rektorė K.Vičinienė ,,Anykš-
tai“ dėstė, jog elitinės mokyto-
jos pasitraukimas iš darbo buvo 
lyg perkūnas iš giedro dangaus. 
,,Kviečiau pasikalbėti, būčiau pa-
siūliusi dirbti kabinete, į kurį yra 
atskiras įėjimas. Tačiau mokytoja 
neatvyko, o pareiškimą išeiti iš 
darbo atsiuntė elektroniniu paš-
tu“, - ,,Anykštai“ sakė Anykščių 
meno mokyklos direktorė. Jos 
teigimu, sudaryti sąlygas moky-
tojui visą laiką dirbti nuotoliniu 
būdu neleidžia teisės aktai. Pasak 
K.Vičinienės, išeitinės kompen-
sacijos ilgametei mokytojai iš-
mokėti neleidžia jos pareiškimo 

turinys: I.Meldaikienė pasiprašė 
atleidžiama iš darbo savo noru, o 
reikėjo forminti pareiškimą šalių 
susitarimu... 

I. Meldaikienės vietoje K. Viči-
nienė pagal terminuotą darbo sutar-
tį įdarbino Hanoveryje magistran-
tūrą baigusią Neringą Valintytę. 

,,Galbūt mokytoja I.Meldaikienė 
pailsės ir persigalvos“, - svarstė 
Anykščių meno mokyklos direk-
torė.

Apie garsiausios Anykščių mu-
zikos mokytojos praradimą kalbė-
jomės ir su Anykščių rajono meru 
Sigučiu Obelevičiumi, ir su savi-
valdybės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Baniene. 
Abu jie sakė, kad direktorės buvo 
informuoti apie I.Meldaikienės 
ketinimą išeiti iš darbo, abu sakė 
patarę K.Vičinienei dar bandyti 
tartis. ,,Darbuotojui lengviau išeiti 
iš darbo nei darbdaviui jį sulaiky-
ti“, - sakė J.Banienė.

Didžioji dalis į platesnius vandenis išėjusių Anykščių muzikantų yra buvę Irenos Meldaikienės mokiniai.

Anykščių meno mokyklos direktorė Kristina Vičinienė teigia, kad bandė įkalbėti mokytoją Ireną 
Meldaikienę likti dirbti mokykloje.

Panašiai, kaip ir žmogui su 
dalgiu...

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis di-
rektorius, apie amfibiją: 

,,Kai įjungia vikšrus, nebeuž-
tenka galios dalgiui“.

Kitaip tariant pagalvojote, 
kad jie nesvarumo 
būsenoje?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie din-
gusius statybininkus: 

,,Vaizdas toks, lyg visą bri-
gadą marsiečiai būtų pagrobę... 
Kai kelias dienas nepastebėjome 
darbininkų, pradėjome domėtis, 
kas atsitiko, ir paaiškėjo, jog 
visą brigadą izoliavo“.

Žinoma. Ir pardavėjų iš jų 
neišleisti...

Arnoldas KAUNELIS, UAB 
,,Melingos“ keliai technikos 
direktorius, apie visos darbi-
ninkų brigados izoliavimą: 

,,Susirgęs darbuotojas lankėsi 
ir parduotuvėse. Ir parduotuves 
reikėjo uždaryti?“

Jiems reikia pasiganyti 
instagrame...

Viktoras SMERTJEVAS, 
Anykščių jaunimo klubo pre-
zidentas, apie dabartinio jau-
nimo poreikius: 

,,Man - 31-eri, jiems 16. Mums 
reikėdavo pasiganyti, jiems gal 
užtenka kavos ir instagramo. Tą 
ir reikia išsiaiškinti.“

Pagal pavadinimą - 
žemdirbiška grupė....

Viktoras SMERTJEVAS apie 
kultūrą: 

,,Mano galva, ,,pupyčių“ kon-
certas Dainuvos slėnyje nėra 
kultūra“.

Nėra garantijos, ar pačios  
bitės kotrabandinio 
medaus neprinešė 

Remigijus UZDRAS, bitinin-
kas, apie karantiną: 

,,Užsidarius valstybių sie-
noms, labiau buvo perkamas 
vietinių bičių augintojų medus“.

Visai kaip suaugę!

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, apie 
nuotolinį mokymąsi: 

,,Vaikai šiek tiek mėgsta ,,nu-
simuilinti“...
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Daiva GOŠTAUTAITĖ-
OŠKELIŪNIENĖ

Aš esu už taisykles. Protin-
gas, apgalvotas, padedančias 
lengviau ir paprasčiau gyventi. 
Sunku įsivaizduoti, kas vyktų 
keliuose, jeigu neegzistuotų Kelių 
eismo taisyklės. Kokio masto 
prasidėtų katastrofos, jeigu lakū-
nai skraidytų taip, kaip jiems tą 
dieną norisi. Net tai, kad atėjęs į 
banką ar pas gydytoją turi išsi-
mušti talonėlį ir laukti savo eilės, 
man patinka. Mažiau chaoso, 
mažiau lipimo per galvas: „tik 
paklausti“, „tik paduoti“, „tik 
parašiuko“.

Man patinka ir išmoktos, įgy-
tos, rašytos ir nerašytos normos, 
kurios apibrėžia mūsų elgesį 
su kitais žmonėmis, gyvūnais, 
daiktais. Keičiantis laikams, 
kartoms, keičiasi ir tos normos: 
vienos tobulėja, kitos tampa ab-
surdo teatru ir žmonės natūraliai 
nustoja jų laikytis, tačiau dalis 
jų perauga į bendražmogiškas 
vertybes, kurių laikytis, kurias 
puoselėti, perduoti savo vaikams 
tampa siekiamybe. Pati papras-
čiausia taisyklė (gal greičiau 
susitarimas): tai, ką išmokstame 
vos pradėję kalbėti, – gebėjimas 
pasisveikinti. Taip, sakau - ge-
bėjimas, nes kai kurie suaugę, 
subrendę, ne pirmą dešimtmetį 
šioje žemėje leidžiantys žmonės 

pasisveikinti taip ir negeba. At-
sakymas į pasisveikinimą „aha“, 
„mhm“ arba iš viso tyla nėra 
laikomas pasisveikinimu. 

Vaikystėje turėjau spalvingą 
knygelę, pavadinimu „Gražaus 
elgesio abėcėlė“. Viskas gerai 
su ta knygele buvo, tik dabar, 
galvoju, keisčiau jos pavadinime 
vieną žodį – liktų ne „gražaus“, 
o „mandagaus“... Galvoju, 
gal žodis „gražus“ labai jau 
individuali sąvoka: kas man 
gražu, nebūtinai gražu bus kitam, 
kažkam gražu, kai žmonės kalba 
deminutyvais, mane po penkių 
tokių žodelyčių galima išvesti iš 
pusiausvyros...

Tačiau mandagiai elgtis priva-
lu. Tau, man, gydytojui iš penkto 
kabineto, mokytojui iš presti-
žinės gimnazijos ir net įmonės 
prezidentui, bendraujančiam su 
sodininku. Net jeigu atsikeli neiš-
simiegojęs, ryte prisvilo pusryčių 
kiaušinis, o katinas sudaužė 
vazoną - tai nėra priežastys, 
leidžiančios kelti balsą, tyčiotis 
arba, užuot 
tarus „labas ry-
tas“, burbtelėti 
kažkokį garsų 
derinį. Galvoju 
- kokia galėtų 
būti priežastis,  
pateisinanti 
nemandagų el-
gesį?..  Vis dėlto 
manau, kad jokia... Tokiose situa-
cijoje galbūt padėtų sprendimas 
išsikepti kitą kiaušinį, ramūs 
pusryčiai, mandagus moralas 
katinui, sušlavus išversto vazono 
žemes, nors ir žinai, kad katinui 
visiškai dzin vergų pamokymai. 
Katinų mandagaus elgesio 
kodeksas nebūtinai sutampa su 
žmonių priimtu etiketu.

Apie taisyklių laikymąsi kalbu 
ne šiaip sau... Kai prieš keletą 
savaičių buvo paskelbta, kad, 
siekiant mažinti sergančiųjų 

koronavirusu skaičių, kaukes 
privaloma dėvėti net kavinėje, 
laukiant maisto ar gėrimų, ir 
nusiimti jas galima tik dedant 
ką nors į burną, kilo audrin-
ga visuomenės reakcija. Vieni 
piktinosi nesąmoningais valdžios 
sprendimais, visa tai vadindami 
pasityčiojimu iš žmonių, net 
reikalaudami sveikatos ministro 
atsistatydinimo bei kviesdami 
rengti protesto akcijas bei mi-
tingus, kiti tokį valdžios reikala-
vimą priėmė besąlygiškai, kaip 
suprantamą ir natūralią normą, 
ir tik nusipirko didesnius kaukių 
kiekius. Taigi, vieni su naujomis 
taisyklėmis sutiko, kiti – ne, bet 
kalba ne apie tai.

„Geriausiai“ pasirodė val-
džios atstovai, tą pirmąjį savait-
galį „gražiai paprašę“ visuome-
nės sekti ir specialioje socialinių 
tinklų grupėje pranešti apie 
tuos, kurie reikalavimų nesilaiko 
-  pasirodo, buvo galima kelti 
ir blogiukų nuotraukas. Kitaip 
tariant, aukšti valstybės pareigū-

nai paprašė 
visuomenės 
tapti skundi-
kais. Pamatei 
- kaimynas 
sėdi kavinėje 
be kaukės, o 
jeigu dar jis 
mėgsta šešta-
dienio rytais 

visu garsu klausytis „Juodos 
orchidėjos“, nufotografuoji jį, 
įkeli į feisbuką ir...  -  atsiskaitęs. 
Ir ministras patenkintas, kad jo 
„rekomendacijos“ vykdomos, ir 
tau ant „dūšios“ gera, susidoro-
jus su kaimynu...

Sekti, skųsti, įtikti – to iš mūsų, 
suaugusių žmonių, reikalauja 
kiti suaugę žmonės, prisidengę 
kalbomis, kaip neva tokiu būdu 
bus sustabdytas arba bent jau 
pristabdytas viruso plitimas, ir 
vėl visi laimingai gyvensim, ne-

beslėpdami veidų po kaukėmis. 
Tačiau kartais galbūt reikia 

„įjungti“ sveiką protą ir pasi-
naudoti jo teikiamomis galimy-
bėmis. 

Ką tik prasidėjo naujieji moks-
lo metai – kitokie, su didesniais 
iššūkiais ir nepatogumais tiek 
mokytojams, tiek tėvams, tiek 
vaikams. Rekomendacijos dėl 
kaukių dėvėjimo ugdymo įstai-
gose keičiasi kas kelios dienos, 
dažnai net sunku suprasti, kuri 
gi rekomendacija paskutinė ir 
kurios reikia laikytis. Jau dabar, 
nors praėjo vos kelios dienos, 
girdim absurdiškų situacijų, į 
kurias, nežinodami kaip elgtis, 
pakliūva ir mokiniai, ir pedago-
gai. Viename naujienų portale 
pasirodė tekstas, pasakojan-
tis, kaip trečiaklasė nebuvo 
įleista į mokyklos pastatą, nes 
per pertrauką žaisdama lauke 
pametė kaukę. Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovai puolė aiš-
kinti, kad padarytas pažeidimas, 
nes vaikas į mokyklą turėjo būti 
įleistas, nes būnant viduje kaukių 
nereikia. 

O įsivaizduokim, kas būtų, 
jeigu dar vaikai pamatytų, kaip 
jų tėvai slapčia fotografuoja 
kaimynus, sėdinčius kavinėje be 
kaukių, o jų nuotraukas kažkur 
siunčia. Nuo skundų sustotų visas 
mokymosi procesas, nes nebūtų 
laiko mokslui - tik sekimui ir 
skundimui.

Gal kažkas nesutiks ir sakys: 
,,O ką, jeigu matai, kaip kaimy-
nas muša ir, užvaldytas pykčio, 
kurį dažniausiai sukelia tam tikrų 
skysčių vartojimas, atima gyvybę 
savo šuniui, reikia tylėti ir nie-
kam apie tokį elgesį nepranešti, 
kad nebūtum pavadintas skundi-
ku?“ Ne, tai jau nusikaltimas, už 
kurį baudžiama pagal Baudžia-
mojo kodekso straipsnius. Tam 
ir duotas sveikas protas, kad 
galėtume elgtis sąmoningai.

...Jau dabar, nors praėjo 
vos kelios dienos, girdim 
absurdiškų situacijų, į ku-
rias, nežinodami kaip elgtis, 
pakliūva ir mokiniai, ir pe-
dagogai... 

Amfibija ir tvenkinio šienauti nenori....

(Atkelta iš 1 psl.)

Amfibija kainavo 75 tūkst. eurų. 
Ją įsigijo buvusio Anykščių rajo-
no mero Kęstučio Tubio koman-
da. Šiuo įrenginiu ketinta šienauti 
Šventosios upės žoles. Bandymams 
šienauti Šventąją nepavykus, amfi-
biją ketinta naudoti stovinčiame 
vandenyje. Tačiau panašu, kad 
būdų, kur ją naudoti, taip ir nebus 
surasta. Amfibija yra perduota sa-
vivaldybės įmonei UAB Anykščių 
komunalinis ūkis.

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka ,,Anykš-
tai“ sakė, jog per silpnas amfibijos 
siurblys. ,,Kai įjungia vikšrus, ne-
beužtenka galios dalgiui. Gaminio 
konstrukcija darbui nepritaikyta“, 
- konstatavo direktorius. 

Ar amfibija liks tik paminklu 
neūkiškumui, kol kas dar negalima 
tvirtinti. K.Šapoka sakė, kad dar 
bus bandoma aiškintis su gaminio 
pardavėjais. Analogišką amfibiją 
nusipirko ir Panevėžio miesto savi-
valdybė. Redakcijos duomenimis, 

panevėžiečių situacija panaši - turi 
gražų, mėlyną, plaukiantį traktorių, 
bet vandens telkiniams šienauti jo 
negali panaudoti.

Beje, A.Antanavičius kelerius 
metus nesėkmingai bando gau-
ti leidimą navigacijai Šventosios 

upės atkarpoje. Jis dėstė, jog jei-
gu toks leidimas būtų suteiktas, 
Anykščiai turėtų dvigubą naudą, 
turistai ir anykštėnai gautų naują 
pramogą - pasiplaukiojimą laive-
liais, kurie neleistų ir upės vagai 
pavirsti pieva. 

balsai internete (anyksta.lt):

Gal: ,,Gal turistams tiks plaukioti parko tvenkinyje.“

!!!!: ,,Kaip galima pirkti daiktą už tokią sumą be GARANTINIO?“
 
Juozas: ,,Mano nuomone, čia nereikia ieškoti priežasčių politikavi-

mui, bet pirmiausia įsivertinti įmonės, kuriai perduota technika, pro-
fesinį pasirengimą vykdyti specifinius darbus su specifine technika.
Gerai pamenu, kai kolūkyje tik ką iškeptas traktoristas pasiunčia-
mas su traktorine šienapjove į pievas šienauti laužydavo šienapjovės 
dalgio peilius, palikdavo nenupjautos žolės vilkstines. Tik kantrus 
ir atidus darbas su technika ir žinios apie augalų agrotechologiją 
leisdavo mechanizatoriams pasiekti darbo rezultatus su mažiausio-
mis praradimo sąnaudomis. Gal ir mūsų savivaldybės valdomam 
komunaliniam kolūkiui reikia atitinkamo pasiruošimo specialistų 
arba papildomų mokymų esamiems specialistams, kad galėtų atlikti 
savivaldybės administracijos deleguotas užduotis ir tinkamai naudoti 
perduotą turtą, išmokstant pritaikyti pagal tikrą, o ne politinę paskir-
tį.Taigi, ta proga sveikinu visus su naujais mokslo metais!“

Kolūkio agronomui: ,,ką rašinėji jaunystės prisiminimus iš ,,Pra-
pulties“ kolūkio laikų, nueik senas kolchozų specialiste, prie amfy-
bijos parko balos krante ar komunalinio kieme, pasižiūrėk, koks ten 
subūdavotas, tipo, pjovimo mechanizmas, ar jis išvis galėtų ką nors 
pjauti (jei taip gerai atsimeni rusišką 2,1 metro šienapjovę prie bela-
ruso, galėsi palyginti mechanizmą) ir tik tada savo genialias mintis 
skleisk.“

Arvydas Antanavičius (kairėje), išbandęs anykštėnų amfibiją 
sakė, jog ji atlieka vienintelę funkciją - plaukia...

Renginiai. Kultūros, pramogų, 
sporto ir kitų renginių organiza-
toriai žiūrovus galės registruoti 
ne tik elektroniniu būdu, tačiau ir 
sudarydami popierinius sąrašus. 
Tai numatyta ketvirtadienį pasira-
šytame valstybės lygio ekstrema-
liosios situacijos valstybės opera-
cijų vadovo, sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos 
sprendime. Ministerija primena, 
kad nuo rugsėjo žiūrovų skaičius 
renginiuose neribojamas, jeigu 
užtikrinamas bilietų platinimas 
elektroniniu būdu arba žiūrovų 
registracija. Jeigu renginių orga-
nizatoriai to užtikrinti negali, ren-
ginyje gali dalyvauti ne daugiau 
nei 300 žmonių. Ministerija taip 
pat primena, kad prie bilietų kasų 
privaloma užtikrinti bent vieno 
metro atstumą taro žmonių, ma-
žiausiai vieno metro atstumas turi 
būti užtikrintas ir renginio metu 
tarp žiūrovų. 

Ginklai. JAV ginklų gamintoja 
„Smith & Wesson Brands“ pirmą-
jį 2021 finansinių metų ketvirtį 
beveik 2,5 karto padidino paja-
mas iš šaunamųjų ginklų parda-
vimų, kuriuos paskatino išaugusi 
paklausa Jungtinėse Valstijose. 
„Šiuo metu stebimas šaunamųjų 
ginklų paklausos augimas yra be-
precedentis“, – analitikams teigė 
bendrovės vadovas Markas Smit-
has, kurį pacitavo „The Financial 
Times“. Pasak jo, „didžiąją pirkė-
jų dalį sudaro tie žmonės, kurie 
tiesiog nerimauja dėl savo asme-
ninės apsaugos ir saugumo“, o jų 
nerimas yra susijęs su padėtimi, 
susidariusia prasidėjus COVID-19 
pandemijai ir kilus neramumams 
Jungtinėse Valstijose. Remiantis 
ketvirtadienį paskelbta „Smith 
& Wesson“ ataskaita, bendrovės 
pajamos iš šaunamųjų ginklų par-
davimų gegužės–liepos mėnesiais 
išaugo iki 229 mln. JAV dolerių, 
palyginti su 95 mln. JAV dolerių 
prieš metus. Bendrosios bendro-
vės pajamos taip pat daugiau nei 
padvigubėjo – iki 278 mln. JAV 
dolerių ir viršijo analitikų progno-
zę, kurioje buvo kalbama apie 195 
mln. JAV dolerių. Nuo metų pra-
džios „Smith & Wesson“ akcijos 
pabrango 164 procentais. Ginklų 
pardavimai šiais metais rekordiškai 
išaugo, nes pirkėjai skuba suspėti 
įsigyti ginklų prieš galimą ginklų 
kontrolės sugriežtinimą, rašo „The 
Financial Times“. Be to, šią vasarą 
paklausa šoktelėjo dėl neramumų 
didžiuosiuose šalies miestuose, 
taip pat dėl   pandemijos ir jos su-
keltos ekonominės krizės.

Mano. Dauguma Lietuvos poli-
tikos ekspertų mano, kad protestai 
Baltarusijoje palaipsniui mažės 
ar bus nuslopinti, o Aliaksandras 
Lukašenka išlaikys politinę val-
džią. Tokius tyrimo rezultatus 
penktadienį pristatė Vilniuje vei-
kiantis Rytų Europos studijų cen-
tras. Šį scenarijų kaip labiausiai 
tikėtiną nurodė šeši iš vienuolikos 
apklaustų ekspertų – politologų 
ir esamų ar buvusių diplomatų. 
„Protestai įgauna rutininę formą, 
bet neturi nuolatinio augimo vir-
šun požymių. Tai verčia permąs-
tyti, kiek tai ilgai gali trukti, ar 
toks rutininis protestavimas gali 
vesti į galutinį žlugimą. Ekspertų 
manymu, matyt, ne“, – tyrimo pri-
statyme Vilniuje penktadienį sakė 
vienas iš jo autorių profesorius 
Tomas Janeliūnas.

-BNS

(Kalba netaisyta - red. past.)
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Šiemet dar 20 naujų darbuotojų priims 
auganti gamykla „Vli Timber“ 

Sparčiai auganti gamybos įmonė „Vli Timber“, įsikūrusi 
Anykščių rajone, Kurklių II gyvenvietėje, vien šiemet pa-
sirengusi priimti iki 20 naujų darbuotojų. Įmonės vadovai 
planuoja, kad gamybos apimtys kasmet augs iki 40 proc., 
todėl įvairių specialybių darbuotojų reikės nuolat. Įmonė 
kompensuoja transporto išlaidas arba organizuoja atvy-
kimą su kolegomis atokiau gyvenantiems darbuotojams, 
o daugumai jų darbas „Vli Timber“ patrauklus stabilumu 
ir efektyviu organizavimu – be viršvalandžių ir netikėtų 
prašymų dirbti valstybinių švenčių dienomis. Labiausiai 
skatinami darbuotojai, kurie aktyviai pataria, kaip gamy-
bą būtų galima organizuoti dar geriau. 

Lankantis Kurklių II gyvenvietė-
je, kurioje Gražiavietės g. 5 adresu 
įsikūrusi įmonė, nuolat lydi švel-
nus medienos kvapas. Aromatas 
iškart paskatina prisiminti malonų 
jausmą, kai vėsesnę dieną nutaria-
me užkurti židinį. Prie konvejerių 
ir kitų įrenginių darniai dirba apie 
60 darbuotojų – vieni organizuoja 
medienos skaldymą, kiti malkas 
perveža į džiovyklas, treti dirba 
prie pakavimo linijų. 

Kasmet planuoja augti iki 
40 proc.

Per kelerius veiklos metus „Vli 
Timber“ tapo viena didžiausių Eu-
ropoje natūralių džiovintų malkų 
gamintojų. Įmonės vardas gerai 
žinomas kitose šalyse – įvairiai 
supakuotas natūralias malkas de-
galinėse ir prekybos centruose 
noriai perka Nyderlandų, Didžio-
sios Britanijos, Airijos ir kitų šalių 
gyventojai. Net 99 proc. įmonės 
pagamintos produkcijos yra eks-
portuojama, o užsakymų kasmet 
tik daugėja. Tai leidžia planuoti 
stabilų augimą ir nuolat kurti nau-
jas darbo vietas – per ateinančius 9 

metus įmonė planuoja kasmet aug-
ti apie 40 proc. ir pasiekti 100 mln. 
Eur apyvartą.

Tačiau įmonės vadovai – broliai 
Darius ir Žygimantas Lackai – pa-
brėžia darbuotojams svarbesnius 
dalykus: nepaisant pandemijos ke-
liamų iššūkių, „Vli Timber“ veikia 
stabiliai ir planuoja toliau augti, o 
pasitikėjimą stiprina didėjantys už-
sakovų poreikiai ir ilgalaikės sutar-
tys. „Mūsų darbuotojams tai reiškia 
stabilias darbo vietas, nuo rezulta-
tų priklausančius atlyginimus ir 
galimybę prisidėti prie tolesnio 
įmonės augimo“, – sako įmonės 
generalinis direktorius Darius Lac-
kus. Jo pasakojimu, pasiekti užti-
krintumo padėjo prieš keletą metų 
pradėta taikyti efektyvaus gamy-
bos valdymo „Lean“ sistema. Jos 
esmė – tariantis su darbuotojais 
nuolat tobulinti gamybos proce-
są, kad per trumpiausią laiką būtų 
pagaminama maksimaliai daug 
kokybiškos produkcijos, o darbas 
organizuojamas kuo patogiau. 

Skatina darbuotojus už 
pasiūlymus, kaip pagerinti 
gamybą 

„Taikome jau septynis efek-
tyvios gamybos principus, kurie 
pasiteisino japoniškų automobi-
lių gamykloje „Toyota“, žinomo-
je visame pasaulyje. Pradžioje 
dalis darbuotojų naujoves vertino 
atsargiai, tačiau dabar jie teikia 
dešimtis pasiūlymų, ką galėtu-
me organizuoti dar geriau, – pa-
sakoja Žygimantas Lackus, „Vli 
Timber“ vykdomasis direktorius 
ir veiklos efektyvumo vadovas. – 
Visus darbuotojus, kurių teikiami 
pasiūlymai ekonomiškai pasitei-
sina, premijuojame papildomai. 
O galiausiai laimi visi, darbai 
atliekami lengviau ir efektyviau 
– tai leidžia įmonei dirbti pelnin-
gai ir nuolat kelti atlyginimus.“  

Efektyvesnis darbo organiza-
vimas atneša ne tik finansinės 
naudos. Ž. Lackaus pasakojimu, 
gerai „sustyguoti“ procesai užti-
krina, kad visi darbuotojai gali 
tiksliai apskaičiuoti savo darbo 
laiką – įmonėje nedirbama virš-
valandžių. Daugumai darbuoto-
jų patrauklu, kad gamyba orga-
nizuota pamainomis: 3 dienas 
dirbama, 3 ilsimasi. Toks ritmas 
leidžia patogiai derinti šeimos ir 
darbo poreikius, planuoti laisva-
laikį, daugiau laiko praleisti su 
artimaisiais. Be to, kiekvienas 
kolektyvo narys, nepriklauso-

mai nuo pareigų, visada gali 
pateikti savo pasiūlymus, kaip 
dar labiau pagerinti gamybą, 
organizuoti darbą patogiau ir 
efektyviau. „Džiugu, kai idėjo-
mis dalinasi net tie darbuotojai, 
kurie „Lean“ taikymo pradžioje 
buvo nusiteikę skeptiškai. Viso 
kolektyvo įsitraukimas nuteikia 
optimistiškai, leidžia planuo-
ti įmonės veiklą ilgus metus į 
priekį, o darbuotojams – būti 
užtikrintiems dėl savo darbo 
vietų ir visada laiku mokamo 
atlygio“, – sako Žygimantas 
Lackus. 

Darbo suras visiems – ir 
specialistams, ir dar 
neturintiems patirties 

Augant gamybos apimtims, 
prireikia vis daugiau skirtingų 
specialybių darbuotojų. Netu-
rintys patirties gali pradėti darbą 
kaip pagalbiniai darbininkai ir 
vėliau tapti komandų lyderiais. 
O šaltkalviai, įrenginių meistrai, 
krautuvų vairuotojai, gamybos 

vadovai ir kiti specialistai gali iš 
karto pretenduoti į geriau apmo-
kamas darbo vietas. Atlyginimai 
įmonėje, priklausomai nuo dar-
buotojo kvalifikacijos ir atsa-
komybės, svyruoja nuo 580 iki 
1350 Eur ir daugiau. Vien šiais 
metais įmonė pasirengusi priim-
ti iki 20 naujų darbuotojų.  

„Mūsų kolektyve dirba žmonių 
ne tik iš Anykščių, bet atvyks-
ta ir iš Utenos, Ukmergės bei 
kitų rajonų. Tiems, kas į darbą 
važiuoja iš toliau, kompensuo-
jame kelionės išlaidas arba or-
ganizuojame atvykimą su kitais 
darbuotojais“, – sako D. Lackus. 
Jis aiškina, kad iškilus koronavi-
ruso grėsmėms, įmonėje darbas 
organizuotas taip, kad būtų su-
mažinta tikimybė susirgti. Toks 
požiūris ne tik saugo darbuotojų 
sveikatą, bet ir užtikrina gamy-
bos ir pajamų stabilumą. Įmonės 
direktorius aiškina, kad artėjant 
šaltajam metų sezonui išauga 
produkcijos poreikis, todėl nau-
jus darbuotojus pasirengę priim-
ti jau dabar. 

Įmonės veiklą galima stebėti paskyroje Facebooke: 
www.facebook.com/vlitimber/. 
O ieškantys darbo kviečiami skambinti telefonu +37064620344 
arba siųsti laiškus adresu vita@vli.lt. 

Moksleiviai sugrįžo į ,,kitokią mokyklą” Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 1 dieną, antradienį, Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinė mokykla Mokslo ir žinių dieną pasitiko 40-tąjį kartą. 

,,Šį rytą mes sugrįžome į kito-
kią mokyklą. Epidemiologinė si-
tuacija koreguoja mūsų veiksmus, 
elgesį, bet tai yra laikinas etapas 
ir mes išmoksime šią pamoką, kad 
turėtume galimybę atvykti į mo-
kyklą ir mokytis mokiniui žvel-

giant į mokytoją ir vienas į kitą”, 
- sveikindama su Rugsėjo 1-ąja, 
sakė Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos direkto-
rė Dalia Kugienė.

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša apgailestavo, 

kad šią Rugsėjo 1-ąją moksleivių, 
jų tėvų bei mokytojų šypsenos 
paslėptos po veido apsauginėmis 
kaukėmis.

,,Išmokime bendrauti akimis, 
širdimis ir negandos atsitrauks.
Yra toks posakis: ,,Kaip bus, kaip 
nebus, bet anykštėnai nepražus”, - 
linkėjo jis.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius pastebėjo, kad vaikai 
pirmą kartą yra taip pasiilgę Rug-
sėjo 1-osios.

,,Jie pusę metų nematė savo 

Moksleiviai ir mokytojai  šventines šypsenas slėpė po veido ap-
sauginėmis kaukėmis.

draugų, savo mokytojų. Labai 
džiaugiuosi, kad šie mokslo me-
tai bus normalūs ir nereikės dirbti 
nuotoliniu būdu. Linkiu, kad viru-
sas nesujauktų ugymosi planų ir 
gale metų rezultatai būtų puikūs”, 
- kalbėjo S.Obelevičius.

Šį rudenį Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinėje mokykloje 
mokslus pradėjo 48 pirmokai, ku-
riems Rugsėjo 1-osios renginyje 
skirtas didžiausias dėmesys. 

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius antradienį taip pat 

sveikino Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos bendruomenę. Mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
Rugsėjo 1-ąją aplankė  Anykščių 
Antano Vienuolio progimnaziją ir 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižgan-
to gimnazijos Debeikių skyrių. 
Administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė sveikino  Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos ben-
druomenę, jos pavaduotoja Ve-
neta Veršulytė - Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos ben-
druomenę. 

Į mokyklą skirtingų klasių moksleiviai buvo palydėti pro atskirus įėjimus.
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Bandys įsukti jaunimo veiklą

(Atkelta iš 1 psl.)

Rajono taryba aiškinosi, 
ar ,,Anykščių jaunimo klube“ 
... anykštėnai

Liepos mėnesio Anykščių rajono 
tarybos posėdyje ,,Anykščių jauni-
mo klubui“ pagal panaudos sutar-
tį skirtos patalpos Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje. 
Posėdyje keltas klausimas, ar jau-
nimo klubo nariai yra anykštėnai. 
Klubo ,,kilme“ daugiausia abejonių 
turėjo Vilniaus rajone gyvenantis 
buvęs Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis. Tačiau kai tarybos narė 
Irma Smalskienė paaiškino, kad 
gerai pažįsta V.Smertjevą ir žino, 
jog šis žmogus yra labai iniciaty-
vus, diskusijos liovėsi, patalpos 
klubui buvo suteiktos.   

Kartu su V.Smertjevu naujam 
gyvenimui ,,Anykščių jaunimo 
klubą“ bandys prikelti Gintarė Ma-
lakė bei Aurimas Lapienė, taip pat 
buvę vieni lyderių tuometiniame 
moksleivių klube. 

Norėjo būti savarankiški

,,Klubas egzistuoja 16 metų. 
Mes jį įsteigėm, kai buvome jau-
nuoliai, ir supratome, kad jis pa-
lengvins mūsų judėjimą. Buvome 
penki steigėjai. Tiesa,  oficialiais 
steigėjais buvo mūsų tėvai, nes 
mes, nepilnamečiai, negalėjome 
įregistruoti juridinio vieneto. Da-
rėm įvairias veiklas, renginius, 
akcijas, diskotekas.  Buvom 16-
17-os metų. Į diskotekas atvežėme 

kažkokį lygį, kultūrą, elektroninę 
muziką. ,,Breikdancas“ tada buvo 
ant bangos. Buvome labai aktyvi 
organizacija, turėjome patalpas 
kultūros centro rūsyje. Klubas 
buvo veiklus, kol mes baigėme 
mokyklą. Baigėm mokyklas ir iš-
važiavome. Išvažiavome, bet klubo 
nemarinome, teikėme ataskaitas. 
Net ir buhalterė buvo nusamdyta. 
Dabar atėjo momentas, kai nori-
si grįžti“, - ,,Anykštai“ pasakojo 
V.Smertjevas. 

Pasak jo, gimnazijos laikais klu-
bo registravimas palengvino jau-
nuolių gyvenimą -  tapus juridiniu 
vienetu, nebereikėjo nuolatinės 
mokytojų ar kitų suaugusiųjų pie-
žiūros organizuojant renginius. 

,,Pupytės“ nėra kultūra

V.Smerjevas dėstė, jog darbo 
reikalais daug važinėja po Lietu-
vos savivaldybes ir mato tą pačią 
bendrą tendenciją - jaunimo užim-
tumo problemas. 

,,Retai kuriame Aukštaitijos 
mieste kažkas gero jaunimo sferoje 
vyksta. Visi orientuojasi į turizmą, 
į atvežamą pinigėlį, o savas jau-
nimas užmirštamas. Anykščiuose 
gimiau ir augau,  manau, kad galiu 
,,vadybinti“, noriu savo patirtį pa-
naudoti Anykščiuose. Yra Gintarė, 
daug metų gyvenusi Norvegijoje, 
sukaupusi didžiulę patirį.  Mano 
galva „pupyčių“ koncertas Dai-
nuvos slėnyje nėra kultūra. Ir ties 
tuo reikia dirbti“, - pirmiausia apie 
idėjinį, mentalitetinį lygmenį kal-
bėjo V.Smertjevas. 

,,Anykščių jaunimo klubas“ pa-
teikė dvi paraiškas skirtingiems 
projektams. Pasak anykštėno, kol 
kas visus darbus klubas daro iš 
savo kišenės. ,,Ateina laikas, kai 
tau visko pakanka ir tu gali kažką 
duoti. Sakyčiau, mums, iš esmės,  
dabar ir yra tas laikas. Aišku, nie-
kas už dyka nedirba, bet mes į šį 
projektą žiūrime kaip į altruistinį 
dalyką, kuris galbūt kažkada turės 
kažkokias stabilias veiklas. Visgi 
svarbiausias mūsų veiklos  daly-
kas yra jaunimas. Klubas kažkiek 
surinko aukų iš artimo rato, iš 
draugų, pažįstamų, nes mes esame 
paramos gavėjai. Kas norėjo, prisi-
dėjo. Mums reikia kabineto, tiesiog 
vietos darbui, kur galime atsisėsti 
pašnekėti, registruotis, kad mes ten 
esame. Bibliotekos erdvė - nuosta-
bi, kuri dar nėra visiškai išnaudoja-
ma, įskaičiuojant ir tą ,,Idėjų labą“. 
Kodėl  gi nesujungus tų dviejų 
dalykų į viena? Mūsų veiklos idė-
ja -  ne tik įgyvendinti projektus, 
bet ir įeiti į esamą Anykščių aplin-
ką. Kol kas tvarkomės logotipus, 
atliekame jaunimo apklausą, nes 
reikia susikurti instrumentus. Pla-
nuojame  rugsėjy apeiti mokyklas, 
pasišnekėti su direktoriais, pasi-
šnekėti su jaunimu. Jau buvau su-
sitikęs su Anykščių jaunimo tary-
bos pirmininku Šarūnu Grigoniu. 
Norisi, kad Anykščių kultūra būtų 
adekvati, nes žinau, kiek mes, kaip 
miestas, turime potencialo. Maža 
bendruomenė, tad čia sprendimai 
greitai atliekami.  Galima duoti 
pridėtinės vertės gyventojams“, - 
sakė anykštėnas. 

Prezidento pareiga - 
,,susirinkti malkas“

Klubas per projektines veiklas 
ketina dirbti su jaunimu bei su so-
cialinę atskirtį patiriančiais vaikais. 
Kaip papildomą veiklą, iš kurios 
galėtų ,,Anykščių jaunimo klubas“ 
užsidirbti, V.Smertjevas įvardijo, 
pavyzdžiui, į SPA atvažiavusių šei-
mų vaikų užėmimą. Galvojama ir 
apie paauglių finansinio raštingu-
mo mokymą bei kitas veiklas. 

Jis teigė, kad, įsukus klubo vei-
klą, su vaikais ir jaunimu dirbs 
specialistai. ,,Mes nesame kažko-
kie mokytojai: manau, kad dirb-
ti turėtų specialistai, nes norime 
kokybės. Aš būsiu tuo žmogumi, 
kuris ,,pasiims visas malkas“. Vi-
suomet taip buvo: ir vaikystėje bu-
vau tas, kuris ,,susirenka malkas“ 
už visus. Susirenku, ir einu namo. 
Ir su reklamos agentūra taip būna 
- taip ir sakau: mano darbas - ,,su-
sirinkti malkas“. Aš klysiu, kažką 
ne taip padarysiu, bet mes eisime į 
priekį“, - šypsojosi jaunimo klubo 
prezidentas

,,Buvome jauni, daug ir prisi-
dirbdavome, ir suprantu, jog tai 
kėlė suaugusiųjų nepasitenkinimą.  
Būtina adaptuoti jaunimo veiklas, 
kad jie gautų pasitenkinimą ir mes 
atneštumėm bendrą naudą. Ma-
nau, kad spalio mėnesį darysime 
renginį - prisistatymą miestui. Iki 
to laiko reikia išsiaiškinti jaunimo 
poreikius, ko jiems trūksta.  Man 
- 31-eri, jiems 16. Mums reikėda-
vo ,,pasiganyti“, jiems gal užtenka 
kavos ir instagramo. Tai ir reikia 
išsiaiškinti“, - apie kylančius klau-
simus kalbėjo V.Smertjevas.  

,,Indija - mano kaimas“

V.Smertjevas yra Indijos speci-
alistas. Į šią šalį jis keliauja kele-
tą kartų per metus: kartais - kaip 
gidas, kartais - kaip turistas. Prieš 
kelerius metus jis Indijoje gyveno 
apie pusmetį. 

,,Indija - kitokia šalis nei kitos. 
Suprantu, kad dažnai ji yra suste-
reotipinama.  Pirmą kartą Indijoje 
buvau gal prieš šešerius metus. Nuo  
to laiko ji tapo mano kaimu, nes aš 
savo kaimo neturėjau. Supratimas 
ateina ne  užsidarius ašrame ar per 
butaforinį savęs spaudimą, bet per 
patirtį, kurią išgyveni būdamas ten. 
Ypač jeigu keliauji solo ar dviese, 
kai tavęs nepaima vairuotojas ir 
neperveža nuo viešbučio iki vieš-
bučio. Mūsų vakarietiškas pasaulio 
supratimas kiek iškreiptas: aš Indi-
joje pirmais mėnesiais nesupratau, 
ko iš manęs visi nori ir ko paskui 
prašys už tai kaip atlygio. Yra fun-
damentali meilė žmogui ir noras 
jam padėti. Ir tai labai laužo vidi-
nius įsitikinimus. Tą patį galima 
pastebėti ir Sibire, kur labai  šalta 
ir kur žmonės negalėtų išgyventi 
vienas kitam nepagelbėdami. Ma-
laizija, Singapūras, Tailandas to 
jau neturi - bent aš neradau...Grį-
žus čia, Indijos patirtys jau kiša 
koją, nes nori tiesti pagalbos ranką 
ir visiems būti atviras, ir daugelis 
tuo pasinaudoja. Paskui apsisuka ir 
nueina. Karma yra per daug davi-
nis reiškinys, tad aš santykius įvar-
dyčiau kaip veiksmo-atoveiksmio 
dėsnį. Nežinau, ar dabar daryčiau 
tai, ką darau, jeigu nebūčiau ten pa-
gyvenęs. Supranti, kad altruizmas 
ir pagalba, buvimas su kitais žmo-
nėmis tau kompensuosis per kitus 

dalykus ir nebūtinai tai turės ma-
terialinę išraišką. Tačiau suprantu, 
kad taip pat negalima daryti dalykų 
už dyka. Nebūtinai grąža turi įgy-
ti piniginę išraišką, bet grąža turi 
būti. Čia ne Indijos - čia mano fi-
losofija. Stiprių filosofijų iš Indijos 
neparsivežiau. Daug skaičiau, ypač 
ten, kai turėjau daug laiko. Bet visi 
guru irgi turi savo problemų: gali 
tik dalį jų teorijų pasiimti ir pritai-
kyti sau. Aklai nepuolu nė viena 
teorija vadovautis. Išmokau būti...
Išmokau būti tyloje su savimi. In-
dijos patirtį vadinčiau susipažini-
mu su savimi. O tai yra sunkiausia 
Pripažinti sau savo silpnybes, savo 
klaidas, savo netobulumą ir ne tik 
žodžiu tai pasakyti, bet  įvardyti ir 
suvokti. Suprasti ir suvokti turbūt 
yra skirtingi dalykai... Iš Indijos 
toks paprastas pavyzdys: esu jau-
trus ir vienoje iš pamaldų kažkas 
manyje emocionaliai surezonavo, 
pasipylė ašaros. Lyg ir laimės aša-
ros, nesuprasi, bet geras jausmas - 
stresas išeina. Šalia sėdėjo  trys in-
dai, kurių aš nepažįstu, ir jie manęs 
nepaleido iki paskutinio momento, 
kol įtikinau, kad man viskas gerai. 
Jie buvo pasiryžę temptis mane 
pas save į namus, sakė - jei tau yra 
problemų, nors mes neturime lovų, 
bet yra stogas, yra vieta ant žemės, 
yra vanduo ir tu visada gali būti 
pas mus. Kai nepažįstami žmonės 
parodo tiek meilės ir rūpesčio, tai 
stipriai kerta per visus galus. Sa-
kyčiau - ne šalis, o Indijos žmonės 
savęs pažinimo kelyje man daug 
pridėjo. Aišku, yra ten visko, viso-
kių apgavikų, bet ir tai yra dalis tos 
gerosios patirties. Visi turime per 
tai pereiti. Visiems sakau - nuva-
žiuokit bent trims savaitėms į Indi-
ją. Dažnai važiuoju ir vienas, ir su 
grupėmis. Džiaugiuosi matydamas 
žmonių pasikeitimą: trečią savaitę 
jų akyse įsižiebia šviesa...“  - pasa-
kojo p.Viktoras.     

Amžius, kai klausimų daugiau 
nei atsakymų...

Anykštėnas  dėstė, jog visi mes 
per gyvenimą ,,apsiveliame“,  bei 
jeigu būsi protingas - sugebėsi susi-
tvarkyti. ,,Man sudėtingas amžiaus 
tarpsnis buvo tarp 18-21- erių:  
visas gyvenimas buvo tik klau-
simai – kodėl? kam? vardan ko? 
- ir viskas atrodė beprasmiška. Ta 
depresija, aišku, niekam nereika-
linga, bet per ją reikia pereiti. Ne-
apsaugosi nuo to jaunimo, bet bent 
paaiškinsi, pateiksi informaciją... 
Tiesiogiai negali apie tai kalbėti, 
bet per abstrakčius užsiėmimus, 
per veiksmą... Tačiau visų pirma 
reikia, kad bendruomenė norėtų 
jungtis tarpusavyje, kad socialinės 
grupės būtų sujungtos, kad nebūtų 
pasiskirstymo. Turėjau pasiūlymą 
- arba skristi į Indiją, arba rinktis 
Pietų Afrikos valstybes, kurios ly-
giai taip pat išgyvena sunkumus. 
Ten tavo vardas, pavardė, tetėma-
ma niekam neįdomu. Tai norėtųsi 
bent vienu procentu įdiegti dabar-
tiniam jaunimui. Žmonės moka 
jau paskaityti ir nelietuviškai, ir 
Youtub‘ė veikia pas vaikus, ir t.t.. 
Galvojame, kad bus labai sudėtin-
ga, nes paauglystė yra pats sudė-
tingiausias laikotarpis. Prie vaikų 
galima prieiti tik per atitinkamus 
žmones. Gal, pavyzdžiui, per Leo-
nardą Pabedonoscevą, kuris iš Ba-
lio  atsivežė savo išgyvenimus...“ 
- svarstė V.Smertjevas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose veiklą pradeda atgimstantis ,,Anykščių jaunimo klubas“.  Prie jo pavadinimo gal 
tiktų pridėti šiek tiek patoso ir parašyti  - legendinis klubas. Vyresnis jaunimas prisimena aktyvią 
Antano Vienuolio gimnazijos mokinių  kompaniją, kuri prieš keliolika metų patys organizavo ren-
ginius, šventes, olimpiadas ir patys ieškojosi rėmėjų. 

Baigęs gimnaziją, klubo branduolys išsiskirstė kas kur, tačiau organizacija nebuvo likviduota. 
Dabar jaunimo veiklos organizatoriai į Anykščius grįžta ir imasi mentorių vaidmens. ,,Anykštai“ 
kalbinome ,,Anykščių jaunimo klubo“ prezidentą, pagal išsilavinimą -  tarptautinio verslo vadybos 
specialistą, dirbantį viešųjų ryšių srityje, Viktorą Smertjevą.   

31-erių Viktoras Smertjevas sako, jog protingi žmonės ieško būdų, kaip išspręsti savo problemas.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
(kart . ) .
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėl is. 
Šviečiam
08:00 Gyvent i  kaime 
gera. 
08:30 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:00 Hanso Krist iano 
Anderseno pasakos.
10:00 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai . 
11:30 Gamina vaikai . 
12:00 Mėlynoj i  p laneta 2.
12:50 Serenget is.
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loter i ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Istor i jos detektyvai . 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai . 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“ i r  „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Paniurėl is Olafas  
N-7.
23:00 Mano pr iešų aki-
vaizdoje N-14. (kart . ) .
00:40 Mėlynoj i  p laneta 2. 
(kart . ) .

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Monstrai prieš atei-
vius.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Pabaisiukas 
Bansenas.
09:35 Visa t iesa apie rykl į .
11:25 Nuotakų karai N-7. 
13:15 Polici jos akademija 
N-7. 
15:15 Mano žmona - raga-
na N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Tobulas pasimaty-
mas. N-7. 
21:45 Kurjerė N14. 
23:45 Merė  S. 
01:25 Socialūs gyvūnai 
(k) S.

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Žvaigždžių karai 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kitsy.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt .
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žalioj i  byla.
12:30 Grufas.
13:05 Nimės sala  N-7.
15:00 Asteriksas olimpinė-
se žaidynėse N-7.

17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius N-7.
21:30 Naktis patrul inėje 
mašinoje N-14.
23:45 Šelmis-1. N-14. 
(kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Didieji gyvūnai..
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 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 kaimynai 
N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras N14. 
22:40 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:40 Fargo N14. 
01:35 Pražūtingos gelmės 
(k) N14.

06:10 Akloj i  (k) . 
07:40 Anthonis 

Bourdainas N-7. 
08:40 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Džeimo klasik iniai 
šeimos pat iekalai .
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7..
17:45 , ,Velvet“  kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Išmokyk mane my-
lėt i  N14. 
23:20 Ačiū už Jūsų tarny-
bą N14. 
01:25 Fort i tudas  (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Duokim garo! 
(kar t . ) .
07:30 Kr ikšč ion io žodis . 
07:45 Pr is ikė l imo l iudy -
to ja i . 
08:00 Kel ias. .
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io  L ie tuva. 
09:55 Poezi jos LRT auk -
so fondas.
10:00 Atsp indž ia i . 
10:30 L i teratūros pėd -
sekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno d ienos. 
12:00 Trak in ių  at la ida i . 
13:20 Mokslo sr iuba. 
13:50 Vestuv ių t rad ic i jos 
i r  paproč ia i . 
14:15 Koni  i r  draugai 
(kar t . ) .
16:00 Dainų daine lė 
2020. .

17:30 Kul tūr ingai  su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu p lanu. 
19:25 Šoka L ietuva.
19:40 Ten,  kur  namai 
N-7. 
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Jubi l ie j in is  maes -
t ro  Gintaro Rinkevič iaus 
koncer tas. 
22:55 Opera po žvaigž -
dėmis (kar t . ) .
00:20 Paniurė l is  Olafas 
N-7.  (kar t . ) .
01:50 Kul tūros 
d iena(kar t . ) .

06:00 Žvejo nuotykiai 
(kart . )  N-7.
07:00 Jukono auksas 
(kart . )  N-7.
08:00 Žvejo nuotykiai 
N-7.
09:00 Gyvūnų mani ja.
09:25 Vienam gale ka-
blys..
09:55 Praeit ies žvalgas 
N-7.
10:30 Laukinė Meksika 
(kart . )  N-7.
11:30 Turtuol is vargšas 
N-7.
13:00 Laukinė Meksika 
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryl lsas. 
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou , ,Kaukės“.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .

22:00 NBA Act ion.
22:30 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės.
01:00 Pagrobimas N-14 
(kart . ) .

05.59 Programa.
06.00 XX amžiaus piratai  
N-7.
07.30 Pinigų karta. 
08.00 Pagaliau savaitga-
l is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 
09.45 Keliauk su repor-
teriu. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiul iu. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja 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. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten. 
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.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 Zachor. Atsimink.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. ]
22:30 Dviračio žinios. ]
23:00 Babilonas Berlynas 3  
N-14. ]
23:55 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 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 Pakvaišusi porelė.

11:35 Kvailiai šėlsta N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis 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 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Sąskaitininkas N-14. 
01:00 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Svajonių sodai (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
14:45 Loterija ,,Kenoloto“.
14:47 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 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja ge-
riau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Šventoji žemė  N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Šventoji žemė N-14.
00:05 Majų baikerių klubas 
N-14.
01:30 Einšteinas N-7.

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 Reali mistika (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 Sukilimas N14. 
22:45 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7.
00:40 Legendų biuras (k) 
N14. 

06:55 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 Naujokai (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 Naujokai N-7. 
21:00 Nors mirk iš gėdos 
N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:50 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus (kart.).
07:00 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs 
(kart.).
08:45 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai 
(kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:05 Dainų dainelė 2020 
(kart.).
15:35 Po pamokų. 

15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės..
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Mūsų miesteliai. 
Kybartai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 UEFA „Tautų lygos“ 
futbolo turnyras. Albanija – 
Lietuva. 
23:35 Gatvės mokslas 
(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 Autopilotas (kart.).
09:00 Būk profesionalas.
09:30 Ant ratų (kart.) N-7.
10:30 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart.) N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:25 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 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Kikboksininkas 2. 
N-14.
23:00 Padaras S.
01:05 Salemas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija 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 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.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 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 moky-
kla. 
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 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(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 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k) 
N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis 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 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kolibrio efektas 
N-14. 
00:35 Mirtinas ginklas N-7. 
01:25 Sąskaitininkas (k) 
N-14.

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
14:45 Loterija ,,Kenoloto“.
14:47 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 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kolumbiana N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Kolumbiana N-14.
00:10 Perėja N-14.
01:10 24 valandos 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).
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 Grėsminga žemė 
N14. 
23:10 Sukilimas (k) N14. 
00:55 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 Naujokai (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 Naujokai N-7. 
21:00 Policijos telefonas 
110. N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014. (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Gamina vaikai. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Smalsumo genas 
(kart.).
08:45 Išpažinimai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 

Kybartai (kart.).
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:50 Giminės po 20 metų. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 Lenktynės iki per-
galės.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Apgavikai N-14. 
22:55 Istorijos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis(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.
09:00 Gyvūnų manija 
(kart.).
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 Topmodeliai 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 Nuogi ir įbauginti N-7.
21:00 Dievo šarvai N-14.
22:50 Havajai 5.0  N-7.
00:40 Salemas N-14.
01:40 Nusikalstami protai 
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 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
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.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7.
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedici-
ja (kart.).
13:00 (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 mokykla. 
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 LR Seimo rinkimų 
debatai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai N-14. 
23:55 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:40 Piniginės reikalai. 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro. 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 

11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3  (k) 
N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis 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 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Privatus detektyvas 
Nikis Larsonas N-14.
00:20 Mirtinas ginklas N-7.
01:15 Kolibrio efektas (k) 
N-14. 

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.
14:45 Loterija ,,Kenoloto“.
14:47 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 ge-

riau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Henrio nusikaltimas 
N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Henrio nusikaltimas 
N-7.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Henrio nusikaltimas 
N-7.
00:20 Perėja N-14.
01:15 24 valandos N-14.

06:30 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
(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 Strėlė N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Akivaizdus ir tikras 
pavojus N14. 
23:55 Grėsminga žemė (k) 
N14. 
01:45 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 Naujokai (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 Naujokai N-7. 
21:00 Vera. Kraujas ir kaulai 
N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:45 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 (kart.).
07:00 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Mūšio laukas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Inžinierius Steponas 
Kairys. (kart.).
14:55 Lenktynės iki perga-
lės (kart.).

15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Atspindžiai(kart.).
19:35 Belzenas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Schindleris.
22:50 Šoka Lietuva (kart.).
23:00 Veranda (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.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
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 Topmodeliai 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 Nuogi ir įbauginti N-7.

21:00 Laukiniai šernai N-7.
23:05 Sandėlių karai N-7.
00:05 Havajai 5.0 N-7.
01:00 Nusikalstami protai 
N-14.

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
09.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
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 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
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. rugsėjo 5 d.

ketvirtadienis 2020 09 10

penktadienis 2020 09 11

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
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 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Asmens sargybinis 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 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 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k) 
N-7. 

12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis 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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 9/11 N14. 
00:20 Mirtinas ginklas N-7. 
01:15 Privatus detektyvas 
Nikis Larsonas (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 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
14:45 Loterija ,,Kenoloto“.
14:47 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 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Organų vagys N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Organų vagys N-14.
00:10 Perėja N-14.
01:10 24 valandos N-14.

06:25 Strėlė (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 ge-
riausia.
14:55 Nepataisomi N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Neramumai Bronkse 
N14. 
22:50 Akivaizdus ir tikras 
pavojus (k) N14. 
01:35 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 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14. 
23:00 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Ekologiška (kart.).
08:45 Tėčio reikalai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Belzenas (kart.).
15:50 Džiunglių knyga
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.

16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Samas Spiegelis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Troškulys N-14. 
23:00 Čia – kinas (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 Univeras. Naujas 
bendrikas  (kart.) N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas  
(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 Topmodeliai 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 vaik 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.

21:00 Geras žmogus N-14.
23:10 Sandėlių karai N-7.
00:10 Kvantikas N-7.
01:10 Nusikalstami protai 
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 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
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.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
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 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 93-iasis reisas N-14.
00:50 Gimtadienio noras 
N-7.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7.
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 N-7.
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 

15:30 Juodvarnis N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Neįmanoma misi ja 
N-7. 
23:55 Noras N-14. 
01:35 Vidinis miestas 
N-14. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Farai (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.
14:45 Loteri ja ,,Kenoloto“.
14:47 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:55 Namų idėja su 
IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Sparnai N-7.
21:15 Solo. Žvaigždžių 
karų istori jaN-14.
22:15 Loteri jos ,,Jėga“ ir 
, ,Kenoloto“.
22:18 Solo. Žvaigždžių 
karų istori ja N-14.

00:05 Viktoras 
Frankenšteinas N-14.

06:25 Strėlė (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 Strėlė N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės N-7. 
21:30 Operacija 
,,Kardžuvė“ N-14. 
23:35 Neramumai Bronkse 
(k) N-14. 
01:20 Būk ekstremalas 
N-7. 

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

16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Midsomerio žmog-
žudystės XXI N-7. 
23:05 Kol mes gyvi N14. 
01:15 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
t ival is 2015 (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Čia – kinas (kart.).
08:45 Veranda(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:40 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
14:30 Smalsumo genas 
(kart.).
14:55 Samas Spiegelis 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras ir minimu-

kai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tylos minutė N-14.
23:00 Irenos Starošaitės 
koncertas.
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.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
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 Topmodeliai N-7.
14:30 Saša ir Tania  N-7.
15:00 Kobra 11N-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 Farai N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.

22:00 Karibų piratai: 
Pasaulio pakrašty N-7.
01:25 Dievo šarvai N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Nauja diena. 
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 Bušido ringas N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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redaktorei nežinantNNN

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Daiktų istor i jos 
(kart . ) .
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Koni i r  draugai.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:45 Japoni joje su Sue 
Perkins.
12:40 Nepal iesta Korėja.
13:45 Jaunasis 
Montalbanas N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kel iai .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Klausimėl is. 
18:55 Eurolygos ik i-
sezoninis turnyras. 
Kauno „Žalgir is“  – Atėnų 
„Panathinaikos“. 
21:00 Panorama.
21:22 Sportas. Orai .
21:30 Dainuok su manim. 
23:10 Atsisveikinimai 
N-14.
00:50 93- iasis reisas 
N-14. (kart . ) .

06:35 St ivenas Visata.
07:20 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:45 Ogis i r  tarakonai.
08:10 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:40 Tomo ir  Džerio šou.
09:05 Vasaros stovyklos 
sala.

09:35 Tinginių miestel is.
10:00 Didžioj i  skruzdėly-
čių karalystė 2.
11:50 Maksas.
14:05 Mažyl is Tomis N-7. 
16:00 Hačiko N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Gandrų siuntų tar-
nyba.
21:15 Persėdimas N-14. 
23:00 Supergrei t i  N-14. 
01:00 Neįmanoma misi ja 
(k) N-7. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:00 Žvaigždžių karai  
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kitsy.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profesionalas.
12:00 Delf inai  iš art i .
13:05 Lobių planeta N-7.
14:45 Loter i ja 
, ,Kenoloto“.
14:47 Lobių planeta N-7.
14:55 Kitame kūne N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Žaidimas , ,galvOK“. 
19:35 , ,Eurojackpot“ .
19:40 Žaidimas , ,galvOK“. 
21:00 Mano mei lė karan-

t inas N-14.
22:00 Pokerio pr incesė 
N-14.
22:15 Loter i jos , ,Jėga“ i r 
, ,Kenoloto“.
22:18 Pokerio pr incesė 
N-14.
00:55 Kolumbiana N-14.

06:00 Geriausi šuns drau-
gai (k). 
07:00 Pričiupom!(k).
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:00 Augintinių talentų 
šou.
10:30 Didiej i  gyvūnai. 
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai N-7. 
13:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai. 
14:10 Pragaro virtuvė N-7. 
15:10 Reali mistika N-7. 
16:15 Ekstrasensai t ir ia 
N-7. 
18:25 Pavojingi kaimynai 
N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Melo pinklės N-14. 
00:00 Baubas 3 S. 
01:50 Operacija 
,,Kardžuvė“ (k) N-14. 

06:15 Akloj i  (k) . 

07:45 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Klasik iniai  kepiniai . 
12:00 Mylėk savo sodą.
13:05 Akloj i  (k) . 
14:45 Šviežias maistas. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 , ,Velvet“  kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Vidurnakčio saulė 
N14. 
23:20 Fort i tudas N14. 
01:10 Kol mes gyvi  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is. 
07:30 „Lietuvos sąžinė“ – 
Petras Leonas. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dal ių (ne)
plojama. 
11:00 Kas geresnio,  kai-
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.
16:00 Erdvės menas.

16:30 Tėčio reikalai . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys pasau-
l ia i  su Nomeda Kazlaus. 
18:25 Klausimėl is (kart . ) .
18:40 Pasaul io puodai. 
19:35 Nacional inė ekspe-
dici ja. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Užgrobimas 
Šiaurės jūroje N-14. 
22:40 Grupės „Mannazz“ 
koncertas.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:00 Kietuol ia i .
06:30 Riz ik ingiausi  skry -
džia i  pasauly je (kar t . ) .
07:30 Jukono auksas 
(kart . )  N-7.
08:30 Riz ik ingiausi  skry -
džia i  pasauly je.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Laukinė Meksika 
(kart . )  N-7.
11:30 Turtuol is  vargšas 
N-7.
13:00 Laukinė Meksika 
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas 
N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul in is  muzikos 
šou , ,Kaukės“.
20:00 Kobra 11N-7.
21:00 Žin ios
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Pagrobimas 2. 
N-14.

23:50 Kar ibų pi rata i : 
Pasaul io pakrašty N-7 
(kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
07.20 Vyrų šešėly je . 
Mar i jona Rakauskai 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 Koncer tas 
„Tenor iada” . 
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.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, pagal pavyzdį,

išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Anykščiuose rengiama tradi-
cinė rudens šventė ,,Obuolinės“ 
siejama su rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus pavarde. Galėjo 
šventė vadintis ,,Agurkinėmis“, 
,,Bulvinėmis“, ,,Runkelinėmis“, 
,,Rapsinėmis“ ir t.t. , bet ne. Pa-
sirinktas mero pavardei artimas 
vaisius. Asmenybės kultas! Ne 
kitaip!   

Tačiau Anykščiuose dar liko 
rezistentų. Štai skelbiama, kad 
per šventę bus surengta ,,Lietu-
vių liaudies žaidimų popietė vai-
kams „Riedėk riedėk, obuoliuk“ 

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje“.  Sakysit, 
toks popietės pavadinimas ir pats 
renginys - tik nekaltas žaidimas, 
skirtas vaikams. Nieko panašaus. 
Popietės pavadinimas turi slap-
tą, giliai paslėptą prasmę. Nors 
gal net ir nelabai giliai. Grei-
čiau anykštėnai aiškiai kviečiami 
versti valdžią ir ne šiaip versti, 
o stipriai, emocingai. Net vieno 
,,riedėk“ pavadinime neužteko. 
Du kartus šis žodis pakartotas. 
Akivaizdi aliuzija į greitą ir emo-
cingą perversmą. 

Bibliotekininkai organizuoja 
perversmą....
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Likimo smūgiai tik paskatino 
kūrybą Daiva GOŠTAUTAITĖ-

OŠKELIŪNIENĖ

Vieną popietę į „Anykštos“  redakciją užsukusi sunkiai judanti Nijolė Šilinytė atnešė paskaityti 
keletą savo sukurtų miniatiūrų. 

„Rašau apie žmones, kuriuos sutinku savo kelyje, – ligoninėje, gatvėje, medicinos įstaigose... Ir 
labai džiaugiuosi, kad aplink mane gerų žmonių daugiau negu blogų, o gal tiesiog aš tokius paste-
biu...“ – svarstė pašnekovė, paklausta, kaip gimsta miniatiūrų tekstai. 

N. Šilinytė – Anykščių kraš-
to žmogus, gimusi ir mokyklą 
baigusi Viešintose. Sakosi, kad 
nuo vaikystės ypač pamėgusi 
skaityti: mokyklos bibliotekoje 
nebuvę jos neperskaitytų knygų. 
Ji ne tik skaitė, bet ir nuo antros 
klasės mėgino kurti eilėraščius... 
Tuomet – dar vaikiškus, per-
smelktus nerūpestingų vaikiškų 
dienų patirties, o vėliau – gy-
venimui gerokai papurčius, su 
ilgesio, skausmo gaidele... 

Pašnekovė pasidžiaugė ir grei-
tai pasirodysiančia pirmąja eilė-
raščių knygele: „Savo lėšomis 
išleisti knygą – brangu, todėl la-
bai smagu, kad atsirado jos lei-
dimą parėmusių žmonių“, – kal-
bėjo pašnekovė ir vylėsi, jog su 
laiku išeis ir kita knygelė – jos 
rašytų miniatiūrų.

N. Šilinytės miniatiūrose – ne-
pagražinta, ligos, negalios pa-
ženklinta kasdienybė. 

„Jose ne tiek mano jausenų, 
kiek sutiktų žmonių vaizdai. 
Kartą, prisimenu, ėjau šaligatvio 
grindiniu, kai pamačiau, kad 
šalia stoja policijos automobi-
lis. Galvoju, gal gatvę ne pagal 
taisykles perėjau, gal dar kokį 
nusižengimą padariau... Priėjęs 
jaunas policininkas paklausė, 
kur einu, sako - matau, kad jums 
sunku. Pasakiau, kad į poliklini-
ką keliauju... Ir ką jūs galvojat, 
jis pasiūlė mane nuvežti. Sau-
giai įsodino į automobilį ir net 
iki gydytojos kabineto palydėjo. 
Supratau, kad ne vietinis parei-
gūnas buvo... Tokie poelgiai ti-
kriausiai sugraudintų kiekvieną, 
o mane, neįgalų žmogų, tai ypač 
paveikė. Mąstau, kokia didelė 
tų jaunų žmonių širdis, kokiose 
gražiose šeimose jie turėjo už-
augti, kokį pavyzdį matyti, kad 
gatvėje sustotų prie sunkiai ju-
dančio žmogaus ir jam pasiūlytų 

pagalbą... Išgyvenusi tokias aki-
mirkas, stengiuosi jas fiksuoti 
miniatiūrose...“ – pasakojo pa-
šnekovė.

Baigusi mokyklą Viešintose, 
N. Šilinytė išvyko mokytis į 
Vilnių, įstojo į Konservatoriją, 
Liaudies teatrų režisūrą. Po ku-
rio laiko baigė ir pedagogikos 
studijas, suteikusias galimybę 
dirbti lietuvių kalbos mokytoja. 
Po režisūros studijų N. Šilinytė 
įsidarbino buvusiuose Respubli-
kiniuose profsąjungų kultūros 
rūmuose. Ištekėjo, su vyru persi-
kėlė gyventi į Kernavę, nors dar-
bas liko Vilniuje. Laikui bėgant 
Karnavėje pamažu kūrėsi gyve-
nimas – moteris subūrė šokių 
kolektyvą, gimė dukra. 

Paklausta, kaipgi gyvenimą 
Kernavėje, netoli sostinės, iš-
keitė į gyvenimą Troškūnuose, 
pašnekovė teigė, kad, kai mamai 
grąžino turėtus namus Troškū-
nuose, taip ir persikėlė į gimtą-
jį Anykščių rajoną. „Atvykusi 
gyventi į Troškūnus, kurį laiką 
svarsčiau, kuo gi man užsiimti, 
nors turėjau lietuvių kalbos mo-
kytojos darbą Troškūnų moky-
kloje, bet kažko trūko -  trūko 
kažkokios meninės veiklos. Vėl 
pradėjau mąstyti apie šokių ko-
lektyvą ir pradėjau nuo artimiau-
sių kaimynų: vieniems šią idėją 
papasakojau, kitiems – žmonėms 
tapo įdomu, jie pradėjo rinktis į 
repeticijas“, – apie gyvenimo 
Troškūnuose pradžią pasakojo 
N. Šilinytė.

Ji mokytoja Troškūnuose dir-
bo iki 2005-ųjų, paskui liko trijų 
šokių kolektyvų vadove: turėjo 
tautinių šokių kolektyvą „Juos-
ta“, taip pat merginų šiuolaiki-
nio šokio kolektyvą bei vaikų 
šokių kolektyvą, kuriame šoko 
aštuonios poros.

Tačiau gyvenimas išbandymų 
N. Šilinytei nepagailėjo. Mo-
ters vyras kurį laiką važinėjo 

dirbti į Airijos sostinę Dubliną. 
Pasikvietė ir ją su vaikais (tuo-
met pora turėjo keturis vaikus)  
kraustytis į užsienį, žadėjo pa-
dėti susirasti mokytojos darbą 
lietuviškoje mokykloje. Moteris 
pasiryžo skristi pas vyrą, tačiau 
sutuoktiniams taip ir neteko kar-
tu pagyventi – vos ten nuvyku-
si, sužinojo, kad sutuoktinis turi 
kitą moterį, kad joks žadėtas 
mokytojos darbas ten nelaukia.

„Išvykau nemokėdama an-
glų kalbos, tačiau, kai supratau, 
kad svečioje šalyje teks suktis 
vienai, greitai ją išmokau. Su-
siradau darbą mėsinėje... Pra-
gyvenau Airijoje trejus metus, 
sutikau kitą vyrą, pradėjau lauk-
tis dukrytės, kuriai dabar trylika 
metų. Kadangi visi mano nėštu-
mai buvo sunkūs, gimdyti nu-
sprendžiau Lietuvoje. Vyresnieji 
vaikai liko Airijoje su tėvu – jie 
lankė ten mokyklas, jau buvo 
susiradę draugų, grįžti į Lietuvą 
nenorėjo.

Po labai sunkaus gimdymo no-
rėjau grįžti atgal į Airiją, bet su 
vyru nebuvau išsiskyrusi, mer-
gaitę užregistravo kaip jo, o jis 
keršydamas man neleido mums 
niekur išvykti. Taip ir likau Troš-
kūnuose“, – pasakojo moteris.

Minėtiems šokių kolektyvams 
ji vadovavo iki pat tos lemtingos 
akimirkos, kai ją ištiko pirmasis 
insultas.

Paklausta, ar prisimena tą die-
ną, kai smogė insultas, N. Šili-
nytė pasakojo: „Buvo 2016-ųjų 
pavasaris. Sekmadienis. Buvau 
namuose viena. Prisimenu, gana 
anksti pabudau, išlipau iš lo-
vos, bet paskui pagalvojau - ko 
gi man taip anksti keltis, juk 
išeiginės, galiu patinginiauti, 
tad nusprendžiau grįžti į lovą ir 
paskaityti. Tačiau eidama  prie 
lovos sukniubau. Sąmonės ne-
praradau, tačiau netekau balso, 
kurį laiką pragulėjusi ant grindų, 

šiaip ne taip įšliaužiau į lovą. 
Niekam paskambinti negalėjau, 
nes nė žodžio būčiau nepasakiu-
si. Taip ir gulėjau kaip gyvas la-
vonas, mintyse jau atsisveikinau 
su savo vaikais, supratau, kad 
gyvos manęs jau vis tiek neras. 
Ir tik trečiadienio rytą brolis 
mane surado... Išgyvenau per 
stebuklą... Atsidūriau ligoninė-
je, tačiau gydytojai vilties netei-
kė... Nekalbėjau, nevaikščiojau, 
tačiau labai norėjau gyventi. Kai 
šiek tiek atgavau jėgas, supratau, 
kad tik savo didelių pastangų 
dėka galiu vėl pradėti vaikščioti, 
kalbėti... Žingsnis po žingsnio 
vis tvirčiau stojausi ant kojų. 
Tiesa, supratau, kad gyventi 
name nebegaliu, tad su dukra 
persikėliau į butą Anykščiuose. 
Kai jau atrodė, kad viskas pama-
žu grįžta į savo vietas, tų pačių 
metų rudenį smogė antras insul-
tas. Laimei, tada namuose buvau 
ne viena, dukrytė padėjo prisi-
šaukti pagalbos...“

Po antrojo insulto praėjo ke-
tveri metai – moteris su dukra 
gyvena bute, kiek įmanoma, 
stengiasi tvarkytis pačios, žino-
ma, joms padeda ir į namus atei-
nanti socialinė darbuotoja. Ji ir į 
lauką kartu su neįgalia moterimi 
išeina... Dviese drąsiau...

Paklausta, ar labai pykstanti 
ant tokio žiauraus likimo, mo-
teris sakė: „Aišku, pradžioje 
minčių buvo visokių: ir pykau, 
ir liūdėjau, ir kėliau klausimus 
- „kodėl?“, tačiau dabar jau su 
savo negalia susitaikiau, juk 
neguliu ant patalo, galiu išeiti 
į lauką... Tik gaila, kad skaityti 
nebegaliu, užpuolusi depresija 
neleidžia paimti knygos į ran-
kas...“

Labiausiai dabar moteris norė-
tų pamatyti vyresniuosius savo 
vaikus, kurie susikūrė gyveni-
mus Airijoje – baigė gerus moks-
lus, turi mėgstamus darbus...

Antroje klasėje pradėjusios rašyti Nijolės Šilinytės eilėraščius spaus-
dino „Lietuvos pionierius“, „Komjaunimo tiesa“, „Moksleivis“.

AŠ TAVĘS NEPAMIRŠIU

Iš kaimyninės palatos išrašo 
močiutę. Sūnus atvažiuoja par-
sivežti. Močiutė jaudinasi, sku-
ba. Džiugi akimirka – važiuo-
ja namo. Visi mes nekantriai 
laukiame tos dienos. Močiutė 
skubotai rengiasi, padėkoja 
budinčiai seselei, nulipa į an-
trą aukštą ir staiga nuo pu-
siaukelio grįžta. „Turbūt labai 
patiko pas mus, kad grįžtate“, 
- juokauja seselė.  „Su anūkė-
le pamiršau atsisveikinti“, - ir 
skuba į mūsų palatą. „Vaikeli, 
taigi aš vos neišvažiavau su ta-
vim neatsisveikinusi.“ Jos akys 
šypso, o veidas giedras gie-
dras. Uždeda ranką ant galvos 

ir taip ramu, gera. Lydžiu mo-
čiutę, matau, kaip ji lipa į savo 
sūnaus mašiną, stabteli dar, 
nusišypso ir moja, moja lyg 
laimindama. Laimingo kelio, 
močiute. Aš tavęs nepamiršiu.

***

MALONUSIS JAUNUOLIS

Ėjau  J.Biliūno gatve pa-
sivaikščioti. Ateina priešais 
mane jaunuolis, nešinas krep-
šinio kamuoliu, ir sako man: 
„Labas.“ Aišku, atsakau jam 
irgi ,,labas“, nors matytas, 
bet neprisimenu kur. Jis sako: 
„Jūs tikriausiai nebepamenat 
manęs, buvom susitikę parke-

ly, prie kultūros namų 2016“. 
Ir tuomet aiškiai prisiminiau 
tą šiltą rugsėjo popietę, kai aš 
su lazdele vaikštinėjau po par-
kelį, o jis skaitė knygą. „Jūs 
sunkiai vaikštote, gal patekot 
į avariją?“  - ir pasislinko 
kviesdamas mane prisėsti. 
Pasikalbėjom ir  jis maloniai 
atsisveikino, linkėdamas kuo 
greičiau pasveikti. Ir štai tas 
jaunuolis pažino mane net po 
ketverių metų. Toks pat atjau-
čiantis, malonus ir supran-
tantis. O mano pažeistoj koja, 
rodos, taip gerai ėjo, kaip jau 
seniai nebuvo ėjusi. Ačiū tau, 
malonusis jaunuoli.

***

ATVAŽIAVAU POLICIJOS 
MAŠINA

Priėjusi bažnyčią, žengiau 
per perėją ir toliau einu ga-
tvės krašteliu skubėdama, kaip 
tik galiu, kad prieičiau norma-
lų šaligatvį, nes perėjus gatvę 
šaligatvis grįstas akmenimis. 
Aš per didelius akmenis ne-
galiu paeiti. Atvažiuoja nuo 
miesto pusės policijos mašina 
ir sustoja kitoj perėjos pusėj. 
Dabar, galvoju, gausiu barti 
ar baudą išrašys. O policinin-
kas, jaunutis vaikinas, priėjo 
prie manęs ir sako: „Jums la-
bai sunku eiti, kur jūs gyvena-
te, ar toli einate?“ Pasakiau, 
kad einu į polikliniką.  „Pa-

sakykite, kur jūsų poliklinika, 
mes jus nuvešime.“  Matėsi, 
kad buvo ne vietiniai.  Antrasis 
policininkas užtvėrė kelią, kol 
pirmasis nuvedė mane į savo 
mašiną. Nuvežė iki poliklini-
kos ir dargi abu nuvedė už pa-
rankių, paklausė, į kurį aukštą 
man reikia, tada paspaudė lif-
to mygtuką -  ir aš jau beveik 
prie gydytojo durų. 

 Labai ačiū policininkams, 
tokiems jauniems, bet to-
kiems atsakingiems  ir taip 
suprantantiems  bei  atjau-
čiantiems kito kančią. Kaip 
šviesiausi spindulėliai šildo 
tokie poelgiai, ir aš dažnai 
pagalvoju:,,Kodėl žmonės 
man tokie geri?“

Nijolės Šilinytės miniatiūros
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2020 m. liepos 30 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaitai“ Nr. 1-TS-212 
patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaita. Visuomenei pristatome praėjusių metų mero veiklos ataskaitos santrumpą.

Strateginis planavimas. 2019 m. buvo vykdomos 9 Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP), 
patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5, programos. SVP įgyvendintas 87,63 proc. 2019 m. daugiausia lėšų buvo 
panaudota kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo bei palankios socialinės aplinkos kūrimo programoms įgyvendinti. 

Per praėjusius metus 9 programose buvo planuojama įvykdyti 229 priemones. 2019 m. įvykdytų pagal planą priemonių – 192 (84 proc.), iš dalies įvykdyta – 22 (10 
proc.), neįvykdyta – 15 (6 proc.). 

Biudžeto formavimas ir įgyvendinimas. Praėjusius metus praktiškai visos įstaigos baigė be skolų. Per 2019 m. 9 kartus buvo keistas patvirtintas 2019 metų biu-
džetas. 2019 m. į Savivaldybės biudžetą (kartu su užskaita ES lėšomis) gauta 31 975,6 tūkst. Eur įplaukų. Patikslintas pajamų planas įvykdytas 99 proc., negauta 332,8 
tūkst. Eur pajamų. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 106 proc., gauta 925,8 tūkst. Eur pajamų daugiau negu planuota. Kitų pajamų surinkimo planas įvykdytas 97,9 
proc., negauta 68,6 tūkst. Eur viršplaninių lėšų. Dotacijų planas įvykdytas 91,3 proc. Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 2 524,1 tūkst. 
Eur. Savivaldybė vis dar išlieka mažiausiai įsiskolinusių savivaldybių tarpe.

Investicinė aplinka ir projektai. Praėjusiais metais Savivaldybė sėkmingai įgyvendino regioninės plėtros ES projektus ir pagal šį rodiklį yra viena iš pirmaujančių 
regione. 

Per praėjusius metus buvo įgyvendinami 24 projektai, iš kurių 9 baigti. 15 projektų bus tęsiami 2020 metais. Pateikta 10 paraiškų bei pasirašytos 3 projektų finan-
savimo sutartys. Per 2019 m. buvo vykdomi projektai, kurių finansavimo sutartys pasirašytos dar 2016, 2017 ir 2018 metais. Jų įgyvendinimo terminai pratęsti 2020 
metams. 2019 metais baigti 3 projektai, susiję su kelių rekonstrukcija ir kelių kapitaliniu remontu, tai Troškūnų mieste, Anykščių, Debeikių, Andrioniškio, Skiemonių, 
Traupio, Kurklių, Troškūnų, Viešintų, Svėdasų ir Kavarsko seniūnijose, kurių bendras atnaujintos dangos ilgis – 3,55 km. 

Sutvarkytas Anykščių siaurojo geležinkelio stoties prekių sandėlis ir pritaikytas kultūrinei, edukacinei veiklai. Likviduoti 34 kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai 
apleisti statiniai ir įrenginiai. Projekto metu atnaujintas bei restauruotas Okuličiūtės dvarelio pastatas, įsigyta projekte numatyta įranga bei baldai, įrengta istorinė me-
ninė ekspozicija. Atliktas Vėjeliškio k. kapitalinis vietinės reikšmės remontas (941 m). Sutvarkyta Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav. metu buvusio pesticidų 
sandėlio užteršta teritorija. Anykščių mieste įrengtos 31 pusiau požeminių konteinerių aikštelės bei atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. 

Per 2019 m. suformuotas žemės sklypas Anykščių mieste tarp Šaltupio g., Kęstučio g. ir Liudiškių g. bendro naudojimo teritorijai – Karaliaus Mindaugo ąžuolyno 
parkui įrengti bei priimtas sprendimas formuoti žemės sklypą Anykščių mieste, Gegužės g. gyvūnų laidojimo vietoms įrengti. 

Parengti Anykščių miesto 6 daugiabučių namų kvartalų detalieji planai Bendro naudojimo sklypuose numatytos vietos įrengti kvartalinėms vaikų žaidimų aikštelėms, 
sporto ir poilsio aikštelėms. Infrastruktūros sklypuose prie daugiabučių namų numatytos vietos įrengti automobilių parkavimo aikštelėms.

Detaliau su Anykščių rajono savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaita galite susipažinti interneto svetainėje www.anyksciai.lt/turinys/
veiklos-sritys/veiklos-ataskaitos.

Tęsinys kitame laikraščio „Anykšta“ numeryje
Užsak. Nr. 778

ANyKŠČIų RAJONO SAVIVALDyBĖS MERO SIGUČIO OBELEVIČIAUS 
2019 METų VEIKLOS ATASKAITA (SANTRUMPA)

Susirgus darbininkui, izoliuota visa 
Anykščiuose dirbusi brigada

(Atkelta iš 1 psl.)

Po to, kai šiam žmogui buvo 
nustytas susirgimas, jis nurodė 

visų asmenų, su kuriais turėjo 
kontaktus, duomenis. ,,Aišku, jis 
išvardijo ir visą brigadą... Visi 
vyrai kitą dieną gavo pranešimus, 

Molėtų rajono vicemerė 
Vaida Saugūnienė sakė, jog 
nors rajone koronavirusu 
serga net 32 žmonės, tačiau 
liga neišplito, dauguma ser-
gančiųjų - tos pačios Pabra-
dės įmonės darbuotojai.

Molėtų rajono savivaldybės 
nuotr.

jog privalo izoliuotis. Visiems 
jiems atlikti koronaviruso testai, 
nė vienas neserga, bet privalo to-
liau izoliuotis. Žiauru. Darbai už-
sitęs, pinigų neįsisavinsime. Visą 
objektą supančiojo“, - ,,Anykš-
tai“ dėstė A.Kaunelis.

Įmonės technikos direktorius 
kalbėjo, kad lauke dirbantiems 
žmonėms vieniems nuo kitų už-
sikrėsti koronavirsu nėra didelės 
tikimybės. ,,Susirgęs darbuoto-
jas lankėsi ir parduotuvėse. Ir 
parduotuves reikėjo uždaryti?“ - 
retoriškai klausė A.Kaunelis. Pa-
sak verslininko, po to, kai buvo 
nustatyta, jog kiti brigados dar-
buotojai neserga koronavirusu, 
jis sveikatos priežiūros įstaigų 
atstovų prašė nutraukti privers-
tinę darbininkų izoliaciją, tačiau 
išgirdo kategorišką atsakymą: 
,,Mes nemokome jūsų inžineri-
jos, o jūs nemokykite mūsų me-
dicinos“. 

Atrodo, kad žmones 
pagrobė marsiečiai

Rekonstruojama Šaltupio ga-
tvės atkarpa, kurioje stovi indivi-
dualūs namai. Darbai ten nevyko 
nuo rugpjūčio 22-osios iki rugsė-
jo 4-osios. Apie tai, kad Šaltupio 
gatvėje dar neseniai būta statybi-
ninkų, liudija tik vienišas palik-
tas plento volas.

,,Vaizdas toks, lyg visą bri-
gadą marsiečiai būtų pagrobę... 
Kai kelias dienas nepastebėjome 
darbininkų, pradėjome domėtis, 
kas atsitiko, ir paaiškėjo, jog visą 

Dėl koronaviruso darbai Anykščių Šaltupio gatvėje sustabdyti 
dviem mėnesiams.

brigadą izoliavo“, - ,,Anykštai“  
sakė rajono vicemeras Dainius 
Žiogelis.

Molėtuose serga 32 asmenys   

UAB ,,Melingos“ keliai - Mo-
lėtų įmonė. Molėtų rajone šiuo 
metu koronavirusu serga net  32 
asmenys. Palyginimui - Anykščių 
rajone šais metas registruota 10 
susirgimų koronavirusu. 

Molėtų rajono vicemerė Vaida 
Saugūnienė ,,Anykštai“ sakė, kad 

nors statistika ir yra žiauri, tačiau 
,,situacija Molėtų rajone yra su-
valdyta“. Pasak jos, absoliuti 
dauguma sergančių koronavirusu 
molėtiškių dirba toje pačioje Pa-
bradės medicinos įrangos gamy-
kloje. ,,Tai žmonės, kurie į darbą 
važiuodavo tuo pačiu autobusu“, 
- sakė Molėtų rajono vicemerė.

Absoliuti dauguma sergan-
čių molėtiškių gydosi namuose, 
praktiškai visi jie gyvena dviejo-
se - Inturkės ir Joniškio - seniū-
nijose. 

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad tai, jog Anykščiuo-
se dirbanti brigada buvo izo-
liuota - savivaldybės niekas 
neinformavo. Apie tai vado-
vai sužinojo tik kai pradėjo 
domėtis kodėl sustojo gatvės 
rekonstrukcijos darbai.
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MOZAIKA

12-ųjų „Vaižgantinių“ programa
Respublikinė šventė organizuojama 2020 m. rugsėjo 12 dieną, 

šeštadienį, nuo 13 val. Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malai-
šių kaime (Anykščių r. , Svėdasų sen.);

 – Prisiminimų ir apmąstymų akimirkos prie Vaižganto paminklo, prie skulptūrų 
rašytojo kūrybos motyvais. Pažintis su senuoju Malaišių kaimu; 

 – 19-osios respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos įteikimas. ( Įteikia Lietu-
vos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų 
asociacijos atstovai);

 – 12-osios Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ įteikimas. 
(Įteikia Svėdasų seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas);

 – 5-osios kun. Aleksandro Papučkos  vardo „Meilės ir gerumo“ premijos jaunimui 
įteikimas. (Įteikia premijos mecenatas Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ garbės pirmi-
ninkas Algimantas Indriūnas);

Taip pat per šventę
 – Susitiksime su naujaisiais ir anksčiau apdovanotais laureatais, rašytojais, žurna-

listais, aktoriais, Vaižganto giminaičiais, visuomenės veikėjais, politikais, Anykščių 
rajono Garbės piliečiais;

 – Pasiklausysime Anykščių kultūros centro kapelos „Grieža“ ( vadovas Kęstutis 
Grigaliūnas) koncerto;

 – Apžiūrėsime čia eksponuojamas parodas;
 – Sušilsime ir pabendrausime šalia „Vaižgantinių“ laužo, paragausime Utenos plk.

Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės narių išvirtos šauliškos košės;
 – Turėsime progą įsigyti leidinių ir suvenyrų vaižgantiška tematika. 

Šventės organizatoriai: Svėdasų seniūnija; Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyrius; Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“; Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejus

Partneriai: Anykščių kultūros centras; Asociacija Vaižganto krašto bendruomenė

Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 682 33 024, 8 620 45 339
Nuo 10 val. iki renginio pradžios visi pageidaujantys galės aplankyti Kunigiškių I 

kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų.

Linkėdami patirti malonių įspūdžių, organizatoriai prašo renginyje laikytis visų dėl 
koronaviruso plitimo grėsmės Vyriausybės nustatytų reikalavimų. Privaloma tiek atviro-
se, tiek uždarose  erdvėse dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis 
saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas ir pan. 

Saugokime save ir kitus!

Antrus metus iš eilės birželis – 
šilčiausias vasaros mėnuo, 
sako hidrometeorologai

Antrus metus iš eilės birželis – 
šilčiausias vasaros mėnuo, penkta-
dienį pranešė Lietuvos hidrometeo-
rologijos tarnyba (LHMT).

„Viena iš šios vasaros ypatybių 
ta, kad šilčiausias vasaros mėnuo 
buvo birželis, kurio temperatūra 
buvo 18,7 laipsnio, o tai yra 3,3 
laipsnio šilčiau už standartinę kli-
mato normą. Įprastai šilčiausias va-
saros mėnuo Lietuvoje būna liepa 
ar rugpjūtis. Birželis šilčiausiu va-
saros mėnesiu tampa antrus metus 
iš eilės. 2019 metų birželis buvo 
šilčiausias nuo 1961 metų, o šių 
metų – antras pagal oro temperatū-
rą“, – pranešime cituojamas LHMT 
klimatologas Donatas Valiukas.

Be to, kalendorinės vasaros vidu-
tinė oro temperatūra buvo 1,2 laips-
nio didesnė už įprastinę daugiametę 
ir siekė 18 laipsnių šilumos.

Pasak klimatologo, šių metų lie-
pos mėnuo buvo šiek tiek vėsesnis, 
o rugpjūtis kiek šiltesnis už daugia-
metes normas: liepos temperatūra 
Lietuvoje buvo 17,2 laipsnio, o rug-
pjūčio 18,2 laipsnio šilumos.

Aukščiausia šių metų vasaros 
oro temperatūra registruota birželio 
18 dieną Pakruojo stotyje, kai oras 
įkaito iki 34,2 laipsnio, žemiausia 
oro temperatūra registruota birželio 
3 dieną Skuode, ji siekė 2,3 laips-
nio.

Taip pat Lietuvoje šią vasarą 
fiksuoti du paros aukščiausios oro 
temperatūros rekordai: birželio 17-
ąją Druskininkuose (32,7) ir birže-
lio 18-ąją Klaipėdoje ( 32,3). Atski-
romis dienomis buvo viršyti ir kai 
kurių meteorologijos stočių paros 
rekordai.

LHMT teigimu, šios vasaros kri-
tulių kiekis beveik sutapo su dau-
giamete norma. Per tris mėnesius 
vidutiniškai Lietuvoje iškrito 232 
milimetrai kritulių, o daugiametė 
norma Lietuvoje yra 229 milime-
trai. Birželį, kritulių kiekis buvo 
didesnis nei įprastai, o liepą ir rug-
pjūtį mažesnis.

Tačiau kritulių pasiskirstymas 
buvo labai netolygus teritoriniu at-
žvilgiu: mažiausiai kritulių teko pi-
etų, pietryčių Lietuvai, o daugiausia 
vakarinei šalies daliai.

Didžiausias šios vasaros kritulių 
kiekis registruotas Kaišiadoryse, 
kai per tris mėnesiu iškrito apie 350 
milimetrai kritulių.

Saulės spindėjimo trukmė buvo 
artima daugiametei normai.

Į laisvę paleidžiami du 
Lietuvos zoologijos sode 
užauginti didieji apuokai

Penktadienio vakarą Kauno ra-
jone į laisvę iš adaptacinio voljero 
bus paleisti du Lietuvos zoologijos 
sode užauginti didžiųjų apuokų 
jaunikliai.

Kaip pranešė zoologijos sodas, 
tai pirmas kartas, kai sodo specia-
listai į gamtą paleis ne tik pačių už-
augintus, bet ir adaptuotus didžiųjų 
apuokų jauniklius.

Nuo 2011 metų, kai buvo pra-
dėtas vykdyti lūšių ir didžiųjų 
apuokų veisimo nelaisvėje pro-
jektas, Lietuvos zoologijos sodas 
išaugino 16 apuokų jauniklių, ta-
čiau anksčiau juos adaptuodavo 

projekto partneriai.
„Tai buvo ne tik be galo įdomus, 

bet ir nerimo kupinas laikotarpis. 
Zoologijos sodo darbuotojams jau-
niklių adaptacija yra visiškai nauja 
patirtis“, – sako Lietuvos zoologi-
jos sodo Paukščių skyriaus zoolo-
gė Rasa Mikuličienė. 

Apuokai į gamtą bus paleisti 
naudojant vadinamą minkštąjį pa-
leidimo būdą, tai reiškia, kad kurį 
laiką jaunikliai dar galės grįžti į 
adaptacinį voljerą, kuriame ras 
ėdesio, jei pirmomis gyvenimo 
laisvėje dienomis nepavyktų jo su-
simedžioti gamtoje.

Abiems didžiųjų apuokų jauni-
kliams yra uždėti siųstuvai, kurių 
pagalba bus fiksuojamos skrydžio 
trajektorijos, judėjimo atstumai iš-
leidus juos į gamtą. Surinkti vaiz-
do įrašai ir duomenys iš siųstuvų 
padės geriau suprasti šių paukščių 
elgseną.

Itin retų Lietuvoje paukščių jau-
nikliai šiame voljere gyveno keletą 
savaičių. Voljeras didžiųjų apuokų 
adaptacijai buvo įrengtas bendra-
darbiaujant su Valstybinių miškų 
urėdija. 

Didysis apuokas yra įrašytas į 
Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų 
ir grybų sąrašą, taip pat saugomas 
Berno konvencijos ir Paukščių di-
rektyvos.

„Šie paukščiai mūsų šalyje re-
tai sėkmingai užaugina jauniklius. 
Šiemet iš mums žinomų trijų pe-
rėjusių apuokų porų, tik viena 
užaugino jauniklį. Perėjimo metu 
apuokai nukenčia dėl ūkininkavi-
mo miškuose, dėl maisto stygiaus, 
dėl lizdaviečių stokos ir plėšrūnų“, 
– sako Kauno Tado Ivanausko zo-
ologijos muziejaus rinkinių moks-
linio kuravimo skyriaus vedėjas 
Saulius Rumbutis.

Šį rudenį planuojama pradėti 
naują didžiojo apuoko veisimo ir 
jo paleidimo į gamtą projektą.

R. Pattinsonui užsikrėtus 
koronavirusu sustabdytas 
„Betmeno“ filmavimas 

Didžiojoje Britanijoje vėl sustab-
dytas naujausios „Betmeno“ juos-
tos filmavimas, nes jos žvaigždei 
Robertui Pattinsonui, kaip praneša-
ma, testais nustatytas naujasis koro-
navirusas.

Filmavimo darbai buvo atnaujinti 
vos prieš kelias dienas.

„Betmeno“ komandos nariui tes-
tais nustatyta COVID-19, jis izo-
liuojasi pagal nustatytus protokolus, 
– sakoma naujienų agentūrai AFP 
atsiųstame kino studijos „Warner 
Bros.“ pareiškime. – Filmavimas 
laikinai sustabdytas.“

Studija užsikrėtusio asmens var-
do nenurodė, taip pat nesakė, kada 
filmavimo darbai bus atnaujinti.

Tačiau virtinė apie Holivudą ra-
šančių leidinių, tarp jų „Variety“ ir 
„The Hollywood Reporter“, prane-
šė, kad susirgo 34 metų R. Pattin-
sonas.

Naujojo niūraus, detektyvo sti-
liaus filmo kūrimą taip pat teko 
sustabdyti kovo mėnesį, kai kilo 
koronaviruso pandemija.

Režisierius Mattas Reevesas yra 
sakęs, kad jo „Betmeno“ versiją, 
kuri turi būti išleista kitų metų bir-
želį, įkvėpė tokie film noir žanro 
klasika tapę kūriniai kaip „Kinų 
kvartalas“ ir „Taksi vairuotojas“. 
Pasak režisieriaus, naujoje juostoje 
žiūrovai pamatys „labai žmogišką 
ir daugybę trūkumų turintį“ Briusą 
Veiną, antraisiais Betmeno metais 
bandantį išaiškinti virtinę nusikal-
timų.

R. Pattinsonas, kuris išgarsėjo 
kino saga „Saulėlydis“, tapo dar 
vienu koronavirusą pasigavusiu 
garsiu aktoriumi.

Trečiadienį Dwayne’as Johnsonas 
paskelbė, kad visai jo šeimai testais 
buvo nustatytas koronavirusas, bet 
visi jie jau visiškai pasveiko.

D. Johnsonas, daugiausiai uždir-
bantis pasaulio aktorius, sakė, kad 
jis, jo žmona ir dvi mažos dukterys 
užsikrėtė nuo artimų šeimos draugų. 
Jis paragino 196 mln. savo sekėjų 
instagrame dėvėti kaukes ir vengti 

„politizuoti“ pandemiją.
Aktoriaus vaikams Jasmine ir 

Tianai Giai simptomai buvo lengvi, 
bet pačiam D. Johnsonui ir jo žmo-
nai Lauren „buvo sunku“, sakė jis.

Tarp kitų COVID-19 sirgu-
sių įžymybių yra aktorius Tomas 
Hanksas, jo žmona Rita Wilson, 
buvusi Bondo mergina Olga Ku-
rylenko ir britų aktorius Idrisas 
Elba.

Kanados sveikatos priežiūros 
pareigūnė ragina mylintis 
dėvėti apsaugines kaukes

Kanados vyriausioji visuome-
nės sveikatos priežiūros pareigūnė 
trečiadienį paragino poras dėvėti 
apsaugines kaukes lytinių santykių 
metu, kad užkirstų kelią naujojo 
koronaviruso plitimui.

„COVID-19 laikais seksas gali 
būti sudėtingas, ypač tiems, kurių 
lytiniai partneriai negyvena tuose 
pačiuose namuose arba susiduria 
su didesniu pavojumi užsikrėsti 
COVID-19“, – sakoma Theresos 
Tam pareiškime.

„Mažiausią riziką keliantis lyti-
nis aktyvumas COVID-19 sąlygo-
mis – su pačiu savimi“, – pridūrė 
ji.

Tačiau tie, kas mylisi su partne-
riu, gyvenančiu ne jų namuose, 
turėtų „atsisakyti bučinių ir vengti 
priešpriešinio ar artimo kontakto ir 
pagalvoti apie nosį ir burną den-
giančią kaukę“, sakoma rekomen-
dacijose.

Pasak Th. Tam, žmonės taip pat 
turėtų riboti kiekį suvartojamo al-
koholio ar „kitų medžiagų tam, 
kad jūs ir jūsų partneris galėtų pri-
imti saugų sprendimą“.

Kanadoje iki trečiadienio buvo 
registruoti 129 705 korovnaviruso 
atvejai, iš jų 9 171 baigėsi mirtimi. 
Beveik 90 proc. susirgusių žmonių 
jau pasveiko.

Popiežius pakartojo raginimą 
nurašyti neturtingųjų šalių 
skolas

Popiežius Pranciškus antradienį 
dar kartą paragino anuliuoti netur-

tingųjų valstybių skolas siaučiant 
koronaviruso pandemijai ir pa-
reiškė, kad atėjo laikas „atkuria-
majam teisingumui“.

Popiežius ruošiasi trečiadienio 
visuotinei audiencijai – pirmajai 
nuo didelio masto pandemijos 
smūgio Italijai.

„Kartoju savo raginimą nurašyti 
labiausiai pažeidžiamų valstybių 
skolas, pripažįstant, kad medicini-
nė, socialinė ir ekonominė krizės, 
su kuriomis jos susiduria dėl CO-
VID-19 pandemijos, sudavė joms 
skaudų smūgį“, – sakė Katalikų 
Bažnyčios vadovas.

„Taip pat turime užtikrinti, kad 
pasaulio, regionų ir nacionaliniu 
mastu kuriami ir taikomi eko-
nomikos atgaivinimo priemonių 
paketai būtų atstatymo paketai, – 
kalbėjo jis. – Atėjo laikas atkuria-
majam teisingumui.“

Argentinoje gimęs popiežius 
balandžio mėnesį savo žinutėje iš 
ištuštėjusios Šv. Petro bazilikos 
taip pat ragino sumažinti ar nura-
šyti neturtingų valstybių skolas.

„Politika, įstatymai ir investi-
cijos turi būti skirti bendram visų 
labui, taip pat užtikrinti, kad būtų 
pasiekti socialiniai ir aplinkos 
apsaugos tikslai“, – tąsyk nurodė 
pontifikas.

Praėjusį mėnesį Pasaulio ban-
kas perspėjo, kad koronavirusas 
įstūmė net 100 mln. pasaulio žmo-
nių į ypač didelį skurdą.

Dėl tokios padėties „būtina“, 
kad skolintojai sumažintų netur-
tingųjų šalių skolą, sakė Vašing-
tone įsikūrusio Pasaulio banko 
vadovas Davidas Malpassas.

Didžiojo dvidešimtuko (G-20) 
išsivysčiusios ekonomikos jau pa-
žadėjo iki metų pabaigos sustab-
dyti skolų susigrąžinimą iš netur-
tingųjų valstybių.

Vis dažniau pasisakoma, kad 
skolų nemokėjimo laikotarpis 
būtų pratęstas ir kitais metais, 
pasaulyje siaučiant koronaviruso 
pandemijai, dėl kurios mirė dau-
giau nei 840 tūkst. žmonių, o vi-
same pasaulyje užregistruota 25,2 
mln. ligos atvejų.

-BNS
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įvairūs

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.

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.

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTŪRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

siūlo darbą 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.

Reikalingi pagalbiniai darbininkai. 
Tel. (8-652) 60479.

Pienininkystės ūkyje pagalbiniam 
darbininkui. Privalo turėti trakto-
rininko teises. Gali būti vyresnio 
amžiaus.

Tel. (8-613) 71400.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3468/0004:28), esančio Slabados k., 
Troškūnų sen. Anykščių r. sav., savininką A. R., kad UAB „Jiregma“ matininkas Irmantas 
Bivainis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1016) 2020-09-11 d. 12:00 val. vykdys že-
mės sklypo (kadastro Nr. 3468/0004:36), esančio Slabados k., Troškūnų sen. Anykščių r. 
sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Jiregma“ Irmantas Bivainis adresu 
Kauno g. 133A, Marijampolė, el. paštu Jiregma@gmail.com arba telefonu (8-656) 71282.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. 16 val. 

Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET 

(mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija Tel. 8 698 70127, 8 657 68156; www.jonroka.lt.

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 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

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

Lietuvos medžiotojų sąjunga 
"Gamta" organizuoja: š.m. spalio 
3 d. medžiotojų kursus, medžioto-
jų - selekcininkų kursus, saugumo 
technikos egzaminą.

Tel. (8-686) 83121.

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.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

PARDUODA DŽIOVINTAS 
KIETMEDŽIO MALKAS:
• uosio, beržo medienos;
• džiovyklose išdžiovintos;
• minimalus užsakymo kiekis- 5m3, uosis- 45eur/m3,  

 beržas- 40eur/m3. 
Džiovintos malkos (drėgmės mažiau nei 18%) pasižymi didele ener-
getine verte, lyginant su ore džiovintomis, yra paruoštos kūrenti. 

Jūsų patogumui malkas Anykščių raj. savo transportu pristatysime 
nemokamai (perkant mažiau nei 5m3 pasiimti patiems).

Telefonas užsakymams: 8 685 72255
Anykščių r., Kurklių 2 k.

parduoda

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

Tel. (8-687) 18377.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-617) 00616.

Kerpa, formuoja gyvatvores, de-
koratyvinius augalus, pjauna pa-
vojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Siūlykite kandidatus Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijai
Anykščių rajono savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus 2020 metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijai.
Kultūros premija skiriama Anykščių krašto (rajono) asmeniui arba savo kilme anykštėnui už paskutinių 5 (penkerių) metų 

nuopelnus krašto (rajono) kultūrai. T. Mikeliūnaitės premija gali būti įvertinta ši kandidatų veikla: 
• kraštotyros darbai, ekspedicijos, leidiniai;
• literatūros kūryba ir publicistika;
• dailės, muzikos, teatro ir kitų meno rūšių kūriniai;
• tautodailės darbai;
• etninės kultūros globa ir sklaida, krašto kultūros tradicijų puoselėjimas;
• kultūros paveldo apsauga, įtraukimas į kultūros sampratą ir apyvartą;
• meninė saviraiška, meno mėgėjų kolektyvų, garsinančių Anykščių kraštą, ugdymas;
• informacinės visuomenės ugdymas;
• novatoriškos, skatinančios kultūros ir meno įvairovę programos, kultūros plėtros ir strategijos projek-
tai;
• kultūrinių įgūdžių perdavimo jaunimui projektai.

Kandidatai gauti T. Mikeliūnaitės premiją teikiami ištisus metus. Užpildytas anketas (anketą galima rasti internetiniame pus-
lapyje www.anyksciai.lt) su kandidatų pavardėmis, jų kultūrinės veiklos aprašymu bei kita informacija iki rugsėjo 30 dienos 
prašome siųsti el. p. info@anyksciai.lt arba audrone.pajarskiene@anyksciai.lt, arba teikti užklijuotame voke, ant voko nurodant 
„Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija“, adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai 
arba šiuo adresu perduoti Bendrojo ir ūkio skyriaus Vieno langelio padalinio darbuotojui.

Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audro-
nė Pajarskienė, tel. (8 381) 58 085; mob. 8 682 38 107.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 778

Per „Anykštą“ 
galite 

pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar 
kitomis progomis.

Sveikinimo kaina 
– 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas 

žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, šeš-

tadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
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perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė, tel. 5-82-46
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, 
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 585

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

parduoda

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠeLIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

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

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.

2 kambarių butą I-II aukšte ar-
čiau centro.

Tel. (8-619) 10037.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

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. 

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugsėjo 10 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 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 turgelio) 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 17.20.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 6d. (sekmadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4eur).Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10vnt-1eur. 
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.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-694) 92455.

2 kambarių butą su sandėliuku 
ir garažu Kavarske (plastinkiniai 
langai, šarvuotos durys, visi pato-
gumai, kūrenamas pečiumi).

Tel. (8-683) 49528.

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

Tel. Nr.: (8-645) 49772.

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

Tel. (8-600) 33862.

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

Tel. (8-645) 49772.

Namą Taikos g. Anykščiuose. 
Renovuotas 2019 metais. 
Priklauso 6 arai žemės.

Tel. (8-674) 67288.

Tvarkingą namą Kavarsko se-
niūnijoje.

Tel. (8-646) 17831.

Mūrinį namą Troškūnuose. 
27 000 EUR.

Tel.(8-673) 10983.

Sodybą prie Svėdasų. 58 arai že-
mės, yra tvenkinys 10 500 EUR. 

Tel. (8-646) 18289.

Tvarkingą sodybą vienkiemyje, 
Anykščių rajone.

Tel. (8-674) 70860.

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

Tel. (8-646) 18343.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 
3m. ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius.

Greitas pristatymas.
Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose.

Sveriame kliento kieme. 
Pristatome. 

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.

BALYTUS kviečius, antras at-
sėlis, Sagen. Kulktivatorių 3,6 m 
- 500 Eur.

Bulves - 30 kg/10 Eur.
Tel. (8-686) 17201.

Deguonies, angliarūgšties, mik-
so, argono balionus.

Naujo tipo, europiniai (50l, 300 
barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atvežu. 

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

dovanoja
Veikiantį šaldytuvą, sofą - lovą, 

televizorių.
Tel. (8-663) 02611.

Trispalvės katytės kačiukus, apie 
2 mėn. laiko. 

Tel. (8-626) 67365. 
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anekdotas

oras

+14

+21

mėnulis
Rugsėjo 5 - 7 d. - pilnatis.

Beata, Faustas, Vaištautas, 
Tautenė.

Laurynas, Erdenis, Dingailė, 
Justina, Stanislava, Stasė.

šiandien

rugsėjo 6 d.

rugsėjo 7 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIJUTAS,

rašė Antonas FELJETONAS

Klodoaldas, Pulcherija, Regina, 
Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, 
Palmyra, Falmira.

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 !

- Tavo galva - kaip kompiute-
ris.

- Protinga?
- Ne, kvadratinė.

***
Kalbasi du arabų šeichai.
- Aš pirmenybę teikiu sportiško 

tipo merginoms, - sako vienas.
- Ir aš, - pritarė kitas. - Neseniai 

vedžiau visą moterų tinklinio ko-
mandą.

***
- Alio, laba diena. Čia anonimi-

nis saugumo departamento pasiti-
kėjimo telefonas?

- Taip, gerbiamas Antanai, klau-
some jūsų...

***
Vyras žiūri vaizdo įrašą ir gar-

siai komentuoja:
- Neik ten, sakau tau, neik ten, 

durniau...
Žmona klausia:
- Ką ten žiūri?
- Mūsų vestuvių įrašą.

***
Vokiškai „nach“ reiškia judėji-

mo kryptį. Rusiškai - taip pat, tik 
konkrečiau...

***
- O aš uošvei gimimo dienos 

proga padovanojau skalbimo ma-
šiną ir džiovyklę!

- Tikriausiai krūvą pinigų išlei-
dai?

- Visai ne, 12 eurų viso labo.
- Kas čia per technika tokia?
- Dubuo ir rankšluostis!

***
Šefas klausia tarnautojo:
- Ar jūs tikite pomirtiniu gyve-

nimu?
- Taip, o ką?
- Matote, vos jums vakar išėjus 

į savo tėvo laidotuves, jis atėjo čia 
ir teiravosi jūsų.

Amiliutė sodo derlių bando panaudoti 
grožio procedūroms

Vartos obuoliai ant pievos -
Akiai net žiūrėt nemiela.
Šitiek gėrio veltui žūna
Ir perniek pakrūmėj pūna. 

Obuolienė užpernykštė 
Jaučias, kad pakartus  biškį,
Tačiau gero juk nemesi -
Teks su blynai tokią kęsti. 

Sulčių - dešimt trilitrinių -
Laukia švenčių vasarinių.
Pusmaišis džiovinto gero
Pakabintas jau kamaroj.

O prisimena laikus -
Pirko ,,vyninė" maišus!
Antaninių ir cukrinių,
Net tų porūgščių laukinių.

O dabar - mada nauja:
Dieta obuolių gera.
Tris kartus po kilogramą -
Veidrody matai jau damą.


