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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. 

Koncertas. 2020 m. rugsėjo 14 
d., 17.30 val. Koplyčioje (Vilniaus 
g. 36, Anykščiai) vyks solisto, te-
noro R. Karpio ir pianisto D. Ma-
žinto koncertas. Programoje – bal-
sui ir fortepijonui aranžuotos žydų 
dainos. Koncerto metu klausytojai 
turės unikalią galimybę išgirsti re-
tai atliekamus nepaprasto grožio 
kūrinius. Koncertas skirtas anykš-
tėno, pasaulinio garso dailininko 
Rudolfo Baraniko 100-osioms 
metinėms paminėti. Bilieto kaina 
– 6 EUR; moksleiviams, studen-
tams, pensininkams – 4 EUR

Festivalis. Anykščių menų in-
kubatoriaus teritorijoje meninin-
kas Robertas Gritėnas pristatė me-
ninę instaliaciją  „Konstituticija“, 
kurią galima apžiūrėti iki spalio 
vidurio. Instaliacija - dalis iš rug-
sėjo pradžioje surengto festivalio 
„METAL ART FEST LT“, kuris  
buvo skirtas metalo ir juvelyrikos 
menui, kūrinių. Festivalyje daly-
vavo vienas garsiausių Lietuvoje 
metalo menininkų - profesorius 
Romualdas Inčirauskas.

Jubiliejus. Šį savaitgalį An-
drioniškyje bus švenčiami Švč.
Mergelės Marijos vardo atlaidai ir 
minimas bažnyčios 85-erių metų 
jubiliejus. Penktadienį Andrioniš-
kio bažnyčioje surengta konferen-
cija ,,Bažnyčia - kultūros paveldo 
vertybė. Pranešimą skaitė krašto-
tyrininkas Raimondas Guobis.

Protai. Praėjusį antradienį pra-
sidėjo naujas ,,Auksinio proto“ 
žaidimų sezonas. Anykščiuose 
šį sezoną pradėjo keturios ko-
mandos. Pirmąjį žaidimą laimė-
jo tradiciniai lyderiai - komanda 
,,Nikė“.

Stebėtojas. Buvęs UAB 
Anykščių komunalinis ūkis atlie-
kų tvarkymo organizatorius Alf-
rydas Savickas akylai stebi, kaip 
komunalininkai tvarkosi be jo. 
,,Anykštai“ jis šį trečiadienį at-
siuntė nuotrauką su prierašu: ,,Sa-
vaitę iš Liudiškių sodų bendrijos 
neišvežamos atliekos“. Anksčiau 
A.Savickas ,,Anykštai“ yra tvirti-
nęs, kad jam dirbant UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis ,,tokios be-
tvarkės nebuvo“.

Skulptorius pažymėjo žydų atminties vietas 
ir Anykščiuose Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Skulptorius Romualdas Inčirauskas pastebėjo, kad žydų kultūra yra įdomi, tik kiek primiršta. Žydų 
atminimo vietas skulptorius puošia tokiais jo paties sukurtais simboliais.

Iš Anykščių kilęs skulpto-
rius, Vilniaus dailės akademi-
jos Telšių fakulteto profesorius 
Romualdas Inčirauskas rugsė-
jo pradžioje pažymėjo buvusią 
Anykščių sinagogą ir senąsias 
žydų kapines.
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Buvęs viceministras Troškūnus 
garsins pasaulyje Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 6 dieną Troškūnų 
Švč. Trejybės bažnyčioje kvies-
tiniams svečiams ir bendruo-
menės žmonėms koncertavo 
žinomi Lietuvos klasikinės mu-
zikos atlikėjai. Koncertą orga-
nizavo pianistas Darius Ma-
žintas, išgarsėjęs visai ne savo 
muzikiniu talentu, o skandalu 
dėl išsilavinimo, kuris kilo, kai 
jis buvo kultūros viceministru. 

D.Mažintas džiaugiasi ,,at-
radęs“ Troškūnus. Jis ruošiasi 
bažnyčiai surinkti lėšų forte-
pijonui pirkti ir sukurti šiame 
mieste erdvę pasaulinio lygio 
muzikantų pasirodymams. Tai 
sukėlė nepasitenkinimo bangą. Pianistas, buvęs kultūros viceministras Da-

rius Mažintas užsimojo Troškūnuose organi-
zuoti pasaulinio lygio atlikėjų pasirodymus.

Troškūnų skyriaus renginių organizatorei Jo-
lantai Pupkienei susidarė įspūdis, kad pianis-
tas Darius Mažintas Troškūnus bando gelbėti 
nuo tariamo ,,dvasinio bado“.

Tai tęstinis prof. R.Inčirausko 
projektas, kurio metu jis žymi at-
mintinas žydų vietas. 

Tokie ženklai jau yra įrengti Tel-
šiuose, Paryžiuje, Niujorke.

,,Ženkluose vaizduojamas Amži-
nojo žydo simbolis. Jie yra sukurti 
iš bronzos ir inkrustuoti į sienas“, 
- sakė prof.R.Inčirauskas.
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spektras

Anykščių socialinės gerovės centras pradeda 
vykdyti projektą „Asmens gerovės paslaugos“
Įgyvendinant projektą bus siekiama socialinės ir ekonominės nau-

dos Anykščių miesto gyventojams. Projekto vykdymo metu, projekto 
dalyviai galės pasinaudoti šiomis paslaugomis ir reikiamomis priemo-
nėmis nemokamai:
	 •	Drabužių	skalbimas	ir	džiovinimas.
	 •	Asmens	higienos	paslaugos	(dušas).
	 •	Socialinių	įgūdžių	ugdymas	ir	palaikymas.
Dėl	paslaugų	gavimo	prašome	kreiptis	adresu:	Vilniaus	g.	10,	

Anykščiai.
Paslaugas gali gauti asmenys kurie gyvena Anykščių mieste ir pati-

ria socialinę atskirtį, neturi galimybės naudotis miesto vandens tieki-
mo infrastruktūra, gauna socialinę pašalpą.

Asmenys gavę paslaugas galės taupyti savo asmenines lėšas ir jas 
skirti kitoms būtiniausioms paslaugoms ar prekėms įsigyti. Taip pat 
bus ugdomi asmens higienos įpročiai, racionalūs pajamų panaudo-
jimo būdai.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų.

Projekto tikslas: prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste 
mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruo-
meniškumą.

Kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0327

Tikrins. Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras (NVSC) 
nebevykdys izoliuotų asmenų kon-
trolės, esančiųjų izoliacijoje kon-
trolę užtikrinti pavesta savivaldy-
bėms ir policijai. Toks pakeitimas 
įsigalios nuo rugsėjo 15 dienos, 
jis atliekamas siekiant efektyviai 
perskirstyti turimus pajėgumus 
kovojant su koronaviruso infek-
cija. „Tikimės, kad Lietuvoje ši 
kontrolė ne tik nesusilpnės, bet ji 
bus daug griežčiau ir efektyviau 
vykdoma“, – spaudos konferen-
cijoje penktadienį sakė sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Ve-
ryga. Savivaldybių administraci-
jų direktoriams pavesta užtikrinti 
izoliuotų asmenų, turėjusių sąlytį 
su sergančiuoju COVID-19 liga ar 
grįžusių iš užsienio, tikrinimą dėl 
izoliavimo taisyklių laikymosi na-
muose ir kitoje gyvenamoje aplin-
koje. Policijos departamentas nuo 
šiol tikrins, ar laikomasi izoliacijos 
reikalavimų, asmenis, sergančius 
COVID-19 ligos lengva forma ir 
tuos, kurių sveikatos būklė leidžia 
juos gydyti ambulatoriškai. Taip 
pat policija tikrins asmenis, įtaria-
mus, kad serga, ir turėjusius sąlytį 
su sergančiuoju COVID-19 liga, 
kurių izoliavimo vieta namuose ar 
kitoje gyvenamojoje aplinkoje.

Rodikliai. Nuo kitos savaitės 
paveiktomis koronaviruso šalimis 
bus laikomos tos, kur sergamumas 
per dvi savaites viršija 25 atvejus 
100 tūkst. gyventojų, o ne 16 atve-
jų kaip iki šiol, paskelbė sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Ve-
ryga. „Nuo pirmadienio jau mes 
taikysime šį rodiklį, tai reiškia, kad 
šiandien, tvirtinant paveiktų šalių 
sąrašą, jau bus žiūrima nebe į rodi-
klį 16-os atvejų 100 tūkst. gyven-
tojų, bet į šalis, kurios bus peržen-
gusios 25 atvejus 100 tūkstančių 
gyventojų per paskutines 14 dienų 
rodiklį“, – spaudos konferencijo-
je sakė ministras. Pasak jo, tokį 
sprendimą taip pat yra priėmusi 
Estija, su Latvija dėl to tebevyksta 
derybos. 

Budės. Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos (VMVT) spe-
cialistai nuo ketvirtadienio pradėjo 
budėti visą parą, kad galėtų rea-
guoti į žiaurų elgesį su gyvūnais. 
„Įvedėme nuo vakar 24 val. budė-
jimą departamento lygiu. Nesame 
operatyvinė tarnyba, tačiau ekspe-
rimento būdu tą įvedėme, nes yra 
tokia būtinybė“, – pranešė VMVT 
direktorius Darius Remeika. Anot 
jo, taip pat šiuo metu su generaliniu 
policijos komisaru rengiamas ben-
dras įsakymas dėl vienos tvarkos, 
tiriant žiaurių elgesį su gyvūnais 
ir neteisėtą jų veisimą. „Nesvarbu, 
kas gaus pranešimą, važiuojame 
kartu ir veikiame pagal vieną algo-
ritmą“, – teigė D. Remeika. Tarny-
bos vadovas sakė, kad įvesti tvarką 
veisiant gyvūnus trukdo privalomo 
gyvūnų ženklinimo nebuvimas 
ir bendros jų įvežimo į Europos 
Sąjungą tvarkos nebuvimas. „Tai 
visos Europos problema. Daug 
gyvūnų įvežama iš trečiųjų šalių. 
Kiekvienas pilietis su savimi gali 
vežti penkis gyvūnus, nėra bendros 
sistemos, kaip jie registruojami 
įvežant“, – sakė VMVT direkto-
rius. Jis pranešė, kad nuo Naujųjų 
metų sutarta su Latvija, Estija ir 
Lenkija įvesti bendrą tvarką regis-
truoti sieną kertančius asmenis ir 
jų įvežamus gyvūnus.

- Bns

Patikrino Rašimėlių šunyną Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, rugsėjo 8-ąją, Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Utenos departamentas, vykdydamas gyvūnų teisių gy-
nėjų prašymą, patikrino Debeikių seniūnijos Rašimėlių kaime 
esantį Dainiaus Žiuko šunų veislyną.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Utenos departa-
mento Anykščių skyriaus vedėja, 
veterinarijos inspektorė Audronė 
Zdanevičienė  ,,Anykštai“ sakė, 
jog po kilusio triukšmo nesiryžo į 
veislyną važiuoti be Utenos depar-
tamento atstovų. ,,Norėjome, kad 
matytų ne tik mūsų akys“, - kalbė-

jo A.Zdanevičienė. 
,,Nieko ten blogo nerado. Nėra 

idealiai gerai, fiksavome smulkius 
pažeidimus, tačiau galiu konsta-
tuoti, jog gyvūnų gynėjų skundas 
nepasitvirtino“, - apie D.Žiuko 
veislyno patikrinimą ,,Anykš-
tai“ kalbėjo  Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos Utenos 

departamento Anykščių skyriaus 
vedėja - veterinarijos inspektorė 
A.Zdanevičienė. 

Priminime, jog praėjusį sekma-
dienį, rugsėjo 6-ąją, apie 30 gyvū-
nų teisių gynėjų veržėsi į ūkininko 
D.Žiuko veislyną, kvietė policiją, 
,,Facebook“-e platino miške netoli 
sodybos nufotografuotų gaišenų vaiz-
dus. (,,Būrys aktyvistų susirinko gel-
bėti šunų“; Vidmantas ŠMIGELS-
KAS, ,,ANYKŠTA“ 2020 09 10).

Praėjusį savaitgalį Lietuvoje ap-
tikta nelegalių šunų veislynų, kur 

šunys laikomi antisanitarinėmis 
sąlygomis. Todėl per visą šalį nu-
vilnijo ir legalių veislynų tikrinimo 
banga. Į Rašimėlių kaimą susirin-
kęs jaunimas buvo įsitikinęs, kad ir 
D.Žiuko veislynas yra nelegalus.

Pasak A.Zdanevičienės, D.Žiuko 
veislynas yra vienintelis Anykš-
čių rajone registruotas veislynas. 
Šiuo metu ruošiami naujo veislyno 
Anykščių rajone registracijos do-
kumentai. Tokią veiklą registruoja 
troškūnietė, kol kas turinti tik du 
šunis. 

Vaižganto premija - Liutaurui Degėsiui
Šį šeštadienį, rugsėjo 12-ąją,  lietuvių literatūros klasiko Juozo 

Tumo - Vaižganto gimtajame Malaišių  kaime per tradicinį res-
publikinį renginį – „Vaižgantinės“ – bus pagerbtas jau devynio-
liktasis respublikinės literatūrinės premijos laureatas - poetas,  
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Filosofijos 
katedros vedėjas, filosofijos mokslų daktaras profesorius Liutau-
ras Degėsys. 

Vilnietis 66 metų mokslininkas 
nuo 1990-ųjų metų yra Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys, išleidęs 
dešimtį poezijos ir esė knygų. Jis 
– daugelio mokslinių straipsnių, 
vadovėlių vidurinėms ir aukšto-
sioms mokykloms autorius, taip 
pat publikuoja filosofinio pobū-
džio straipsnius žiniasklaidoje, 
kuria filosofinės tematikos knygas. 
Liutauras Degėsys rengia kultū-
ros  tema  komentarus LRT  laidai 
„Kultūros savaitė“. 

Jis bus jau antrasis mokslininkas, 
tapęs  Vaižganto premijos laureatu.  

Šešioliktąją premiją pelnė 2017 me-
tais  istorikas, habilituotas humani-
tarinių mokslų daktaras, publicistas 
Egidijus Aleksandravičius.

Premiją teikia Lietuvos rašytojų 
sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjun-
ga ir Nacionalinė žurnalistų  kūrėjų 
asociacija. Komisijos posėdis įvy-
ko rugsėjo 7 dieną  Buvo apsvars-
tyta net 12 kandidatūrų. 

Premiją nutarta paskirti Liutau-
rui Degėsiui už novatorišką litera-
tūrinio meistriškumo ir aktyvaus 
pilietiškumo dermę publicistikoje 
ir eseistikoje. 

Poetas, filosofas Liutauras Degėsys bus vainikuotas ąžuolo lapų 
vainiku.                                          Nuotr. iš L.Degėsio facebook.

Policija ieško vyro, įtariamo vagyste

Policija ieško vagyste įtariamo 
Aurimo Pakšto (g. 1992 m.), dekla-
ruota gyvenamoji vieta Anykščių 

r., Anykščių sen., Bimbų k., tiksli 
gyvenamoji vieta nežinoma. Atlie-
kamas ikiteisminis tyrimas dėl va-
gystės (LR BK 178 str. 2 d.).

Asmenis, atpažinusius vyrą ir 
galinčius nurodyti jo buvimo vietą, 
prašome pranešti Utenos aps. VPK 
Anykščių r. policijos komisariato 
Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai 
Kristinai Sriubienei tel. mob. +370 
686 12071 ar el. paštu kristina.
sriubiene@policija.lt arba skubios 
pagalbos tarnybų telefonu 112.

Anykščių rajono policijos 
komisariato inf.

Vytautas BAGdonAs

Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykš-
ta“ ir žurnalą ,,Aukštaitiškas forma-
tas“ 2021- iesiems galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite kaip už 
11 mėnesių prenumeratą, o mūsų 
leidinius gausite visus metus. 

Užsak. nr. 808



 
KULTŪRŲ SANKRYŽA

savaitės citatos???
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Reaguojant į COVID-19 protrūkį, 
perskirstytas KPP biudžetas
Neseniai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

(KPP) įgyvendinimo stebėsenos komitetas svarstė ir patvirtino 
programos pakeitimus ir projektų pagal šios programos prie-
mones atrankos kriterijus. Perskirsčius KPP biudžetą, skirta 
33 mln. eurų išimtinei paramai. 

Programoje – nauja 
priemonė

Žemės ūkio ministerija in-
formuoja, kad KPP stebėsenos 
komiteto posėdyje buvo pritarta 
papildyti KPP nauja priemone 
– „Išimtinė laikina parama ūki-
ninkams ir mažoms bei viduti-
nėms įmonėms, kuriuos ypač 
paveikė COVID-19 krizė“. Pri-
tarus tokiai paramai, komitetas 
perskirstė lėšas iš kitų KPP prie-
monių, veiklos sričių, kuriose 
prognozuojamas nepanaudotų 
lėšų likutis programinio laiko-
tarpio pabaigoje.

Perskirsčius programos biu-
džetą, naujai priemonei įgyven-
dinti bus skirta 33,1 mln. eurų. 

Žemės ūkio ministerijos Stra-
teginių pokyčių valdymo grupės 
vadovė Virginija Žoštautienė, 
pristatydama naują KPP prie-
monę, teigė, kad pastarosios 
tikslas – padėti COVID-19 kri-
zės paveiktiems ūkininkams ir 

Perskirsčius programos biudžetą, skirta išimtinė parama, ku-
rios tikslas – padėti COVID-19 paveiktiems ūkininkams ir vyk-
dantiesiems veiklas kaimo vietovėse. 

„santarvės“ archyvo nuotrauka.
fiziniams asmenims, vykdantiems 
veiklą kaimo vietovėje. 

„Jų ekonominė situacija pablo-
gėjo ir finansinis poveikis tęsiasi 
ilgiau negu karantino laikotarpis. 
Priemone siekiama prisidėti prie  
Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
sektoriaus gamybos potencialo 
išsaugojimo“, – teigė ministerijos 
atstovė. 

Nukentėjo dėl apribojimų

Didžiausia paramos suma nevir-
šys 7 tūkst. eurų vienam pareiškėjui 
ūkininkui (fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, vykdančiam žemės ūkio 
veiklą). Parama fiziniam asmeniui, 
savarankiškai vykdančiam veiklą 
pagal veiklos liudijimą ar įregistra-

vusiam individualią veiklą, – 1,8 
tūkst. eurų. Labai mažai ir mažai 
įmonei (juridiniam asmeniui, ne-
atsižvelgiant į jo teisinę formą) 
paramos suma negalės būti dides-
nė nei 18 tūkst. eurų. 

Parama būtų skiriama pareiškė-
jams, vykdžiusiems ir paraiškos 
pateikimo momentu vykdantiems 
veiklą, kuriai karantino metu  
buvo taikomi Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimu paskelbti 
apribojimai, taip pat tiems, kurie 
gamina žaliavą produkcijai ar 
produkciją, kurios realizavimui 
turėjo įtakos tokie apribojimai. 

Nepalankūs – treji metai

Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
sektoriaus padėtį sunkina tai, jog 
praėjusieji treji metai buvo nepa-
lankūs. Dėl stichinių meteorolo-
ginių reiškinių padarinių žemės 
ūkiui šalies teritorijoje buvo skel-
biamos net trys ekstremaliosios 
situacijos: 2017 – dėl ilgalaikio 
kritulių pertekliaus; 2018, 2019 – 
dėl stichinės sausros.

Žemės ūkio ministerija pabrė-
žia: kadangi kai kuriems žemės 
ūkio sektoriams, vykdantiems pir-
minę gamybą ir nukentėjusiems 
nuo COVID-19 pandemijos, jau 
buvo skirta valstybės parama, šia 
laikina priemone siekiama spręsti 
likvidumo problemas, dėl kurių 
kyla pavojus ūkininkavimo vei-
klos ir žemės ūkio produktų per-
dirbimu užsiimančių mažųjų įmo-
nių ir ūkių veiklos tęstinumui.

Planuojama paremti apie 1,9 
tūkst. pareiškėjų. Paraiškos turėtų 
būti renkamos  spalį–lapkritį, o 
vertinamos lapkritį–gruodį.

Užsak. nr. 806

Skulptorius pažymėjo žydų atminties 
vietas ir Anykščiuose

Anykščiuose galima aptikti bent 
keletą vietų, kur prof. R.Inčirausko 
ženklai, menantys jo vaikystės lai-
kus, įrengti net nesuderinus su at-
sakingomis institucijomis, tačiau 
šįsyk skulptorius nusprendė ,,ne-
beišdykauti“ ir sakė ženklų įrengi-
mą žydų atminimui su valdininkais 
suderinęs.

Paklaustas, ar apie jo sukurtus 
ir Anykščiuose įrengtus atminimo 
ženklus žydams atminti ką nors 
žino Lietuvos žydų bendruomenė, 
R.Inčirauskas sakė tokios savo vei-
klos neviešinantis.

,,Architektės leidimą gavau ir 
juos uždėjau“, - kuklus išliko me-
nininkas. Pasiteiravus, kodėl jam 
svarbus žydų artminimas, prof. 
R.Inčiraukas kalbėjo: ,,Aš pats 
nesu žydas (juokiasi). Esu krikš-
čionis, skaitantis Šventąjį Raštą. 
Testamentas praktiškai ir yra liudi-

jimas apie visą žydų istoriją. O kai 
ieškai savo tikėjimo šaknų, tuomet 
ir atsiremi į žydus“.

Prof. R.Inčirauskas sakė pastebė-
jęs, kad, nebelikus Lietuvoje žydų, 
daug kam atrodo, kad jų šalia mūsų 
niekada ir nebuvę. ,,Jaučiu pilieti-

(Atkelta iš 1 psl.)

nę pareigą apie juos palikti kažko-
kį prisiminimą. Nes žydų kultūra 
pakankamai įdomi, tik ja per mažai 
domimasi“ , - sakė jis.

Iki Antrojo pasaulinio karo 
Anykščiuose gyveno apie 2 tūkst. 
žydų.

Anykščių žydų kapines žymės metalo skulptoriaus ženklas.

Net šviesaforai išsigando?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie paskuti-
nį rugpjūčio savaitgalį Anykščių 
rajone vykusius tris automobili-
ninkų renginius: 

,,Tiek automobilių, vienu metu 
suvažiavusių į Anykščių rajoną, 
sukėlė chaosą. Niekas nieko neži-
no...“

Logiška. Abu jie apie vyną 
dainuoja, alkoholizmą skatina... 

Aušra STAŠKEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršinin-
kė, apie anykštėnų skundus:  

,,Sulaukėme skundų, kad Ma-
rijono Mikutavičiaus ir Kastyčio 
Kerbedžio koncertai trukdė troš-
kūniečiams miegoti.“

Gal visgi geriau, kad į mišką 
išvažiavote...

Paulius RAGAUSKAS, VšĮ 
,,Smagus turas“ vadovas, apie 
tai, jog Anykščių rajono vadovai 
nežinojo, kad rajone vyks lenk-
tynės:

,,Oficialiai skelbiame, kad orga-
nizuojame 1000 kilometrų lenk-
tynes. Kur, jų manymu, mes turė-
jome tą 1000 kilometrų važiuoti? 
Dainuvos slėnyje?“

Važiuotų, jei per ,,Facebook“-ą 
surinktų grupę...

Dominykas PUZINAS, akty-
vus anykštėnas, paklaustas, ar 
nesijaučia, jog su trisdešimčia 
bendražygių be reikalo užsipuo-
lė šunų veislyno savininką: 

,,Aš ir to veislyno savininko 
klausiau, ką jis darytų, jei gautų 
pranešimą, kad kažkur badu miršta 
vienišas žmogus. Ar nevažiuotų jo 
gelbėti? Ir mes panašiai pasielgė-
me.“

Užteks ,,Ikea“ baldų...

Dainius ŽIUKAS, šunų veis-
lyno savininkas, apie augintinių 
sąlygas jo ūkyje: 

,,Aišku, voljerai nėra auksiniai, 
gal jie sugalvos pareikalauti, kad 
būtų paauksuoti.“

Kviečiate daržo sukast?

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie kandidatus į Seimą: 

,,Reikėtų vertinti kandidatų į 
Seimą sugebėjimą dirbti.“

Keista. Šiaip jau ūkininkams 
visada metai būna blogi...

Tomas BARAVYKAS, ūkinin-
kas, apie gerus ir blogus metus: 

,,Man nebuvo nė vienų blogų 
metų. Būna tik geresni ar blogesni.“

Jeigu taptumėte 
Seimo nariu, 
kokie būtų Jūsų 
pirmieji darbai 
žmonių labui?

Romaldas GIŽINSKAS:

- Aš žinau, kiek man metų. 
Keistas klausimas. Gal paklaus-
kim profesionalaus politiko A. 
Bauros, ką jis padarė... Supras-
kite, vienas nieko nepadarysi. 
Komanda - kitas reikalas... Iš 
vienetų susidaro ,,grupė draugų“, 
kaip Anykščių savivaldybėje. Be 
ideologinio stuburo.

Gintaras GIRNIUKAITIS:

- Aš kartais savęs klausiu -  o ką 
tu, Gintarai, darytum tapęs Seimo 
nariu? Nežinau, ką jūs mąstote, 
bet jei konservatoriai  kalba apie 
tai, kad galima daryti koaliciją su 
Darbo partija ar su socialdemo-
kratais, tai aš keliu klausimą -  iki 
ko mes nusiritome? Jei tokia ko-
licija gims, aš pasiduodu.

Juozas RATAUTAS:

- Seimo narių skaičiaus maži-
nimas - gyvenimo padiktuotas 
klausimas ir rimta valstybės tar-
nybos reforma - gyventojų lū-
kesčius atitinkantis sprendimas.
Valstybė išleidžia didžiulius 
pinigus neefektyviai, pertekli-
nei valdininkijai ir gremėzdiškų 
struktūrų sistemai, o to pasekmė 
- gyventojų interesai ,,nuplaukia“ 
į kažkelintą planą.

Justas JOKUBAUSKAS:

- Aš, galvodamas apie žmones 
bei žinodamas savo galimybes, 
net nebandyčiau į Seimą taikyt. 
O tai, manau, jau ir yra tas geras 
darbas, kurį darau dėl Lietuvos 
žmonių.
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rievės

Vidmantas ŠMiGelskAs

net nacių okupuotoje terito-
rijoje Timūras ir jo būrys tęsė 
veiklą. Balandžio 22-osios, 
lenino gimtadienio, rytą seni 
komunistai ant savo durų rado 
po išpaišytą raudoną žvaigždę!

sklindant žinioms apie praė-
jusio savaitgalio masines šunų 
gelbėjimo akcijas, pirmiausia 
pagalvojau apie Timūrą. Rein-
karnavosi!

Po visą lietuvą lakstė būriai 
jaunuolių, kiekvienas vedinas 
vietinio timūro. lyg būtų sureng-
tas supertimūro konkursas - su-
rask ir pažymėk patį baisiausią 
lietuvos šunyną. idealiausiu 
atveju derėjo vaduoti nelaisvėje 
įkalintus šunis. Teeina jie į lie-
tuvą, tesidžiaugia laisve, grynu 
oru ir nevaržomais santykiais.

keturiolika metų gyvenu pas 
tas pačias kates. jeigu noriu 
sėsti prie televizoriaus, bet 
mano vietą yra užėmusi stefa, 
nešuosi kitą fotelį. o jeigu visi 
trys foteliai užimti, greičiau 
eisiu prie kito televizoriaus nei 
drumsiu kačių ramybę. Mano 
fermos išlaikymas kainuoja, 
padėk dieve. sumos neįvardysiu 
- nenervinsiu pensininkų...  

katės išmoko pasitikti grįžusį. 

Trinktelėjus mašinos dure-
lėms, visos būna susirinkusios. 
Pirmasis darbas grįžus namo - 
pasisveikinti su gyvūnais -  katės 
stojasi ant dviejų kojų ir galvo-
mis brūkšteli per joms tinka-
mame aukštyje paruoštą delną. 
Pasisveikinimą visos kartoja po 
tris kartus. Tada visos pirma 
manęs keliauja namų linkui. 
suprask - pasisveikinom, dabar 
eik maitint...  

Mano santykiai su katėmis 
lyg ir neblogi. Tačiau nesu 
garantuotas, jog kas nors 
,,Facebook“-e neišplatins in-
formacijos apie nelegalią kačių 
fermą šlovingame kušlių kaime. 

Matau vaizdinį, kaip, pasipuo-
šęs išeiginiais gelėtais triusikais 
iki kelių, ryte besirąžydamas 
išeinu į terasą ir pasijuntu, lyg 
būčiau prabudęs ant scenos. 
Tarp gėlynų, akmenynų ir krūmų 
įsitaisiusi publika ploja, šaukia, 
reikalauja dokumentų. Gerai, jei 
stefa pati pasakys: ,,Ausys, ūsai, 
uodega - štai mano dokumen-
tai!”  o jei nepasakys? kas pa-
liudys, kad mano katės kilmin-
gos? o jos tikrai kilmingos, nes 
jų tėvas kilęs iš garsios giminės. 
jis vienos Anykščių stomatolo-
gės katinas! Amžinatilsį...

Tegul ilsisi ramybėje. katinas, 
katinas -  ne stomatologė.

Timūrų vedami būriai gel-
bėja ir lietuvos miškus. Bet 
tie, miškiniai timūrai, mažiau 
pavojingi, nes dauguma protestų 
nėra personifikuoti. nepuolami 
konkretūs medkirčiai, didžioji 
dalis akcijų yra abstrakčios. 
Tiesa, benzopjūklą įkišau į rūsį, 
ant jo užmečiau maršką. Ai, dėl 
viso pikto...

Praėjusį savaitgalį buvau 
uošvijoj. ūkį apžiūrėjau, nes 
uošvienė ligoninėje. išvažiuoda-
mas nuskyniau dalį pomidorų, 

šiltnamį uždariau. Šį savaitgalį 
vėl važiuosiu. dėl pomidorų 
neapsimoka trenktis šimtą kilo-
metrų, bet baimė gena. jau ir 
dabar rizikuoju, kad pomidorai 
bus peraugę, sutrūkę, papuvę... 
iš šiltnamio greičiausiai sklis 
nemalonus kvapas, drėgmė ir 
kitos pomidorams žalingos, jų 
sąmonę 
traumuo-
jančios 
aplinky-
bės.

Apie 
pomidorų 
gelbė-
tojus iki 
šiol žinių 
nebuvo. Bet gal šį vakarą jau 
bus. juk gelbėtojai dauginasi 
greičiau nei koronavirusas...

ir tarp gyvulių veisėjų gyvulių 
pasitaiko. Taip pat, kaip tarp chi-
rurgų pasitaiko alkoholikų, o tarp  
policininkų -  kontrabandininkų... 

Šunų veisėjai yra verslininkai. 
jiems svarbu uždirbti, svarbu su-
kurti kokybišką produktą ir jį, kiek 
įmanoma, brangiau realizuoti. 
Pulti visus iš eilės lietuvos šuny-

nus, įsivaizduojant, 
kad ten būtinai įrengti 
šunų osvencimai, yra 
tas pat, kas persekioti 
dažovių augintojus, 
galvojant, kad visi 
svogūnų augintojai  - 
iškrypėliai, kurių tiks-
las - pūdyti hektarus 
daržovių.

nesu šunynų eksper-
tas, galintis įvertinti, ar Anykščių 
rajono Rašimėlių kaime esantis 

dainiaus Žiuko šunynas užtikrino 
savo gyventojams orias sąlygas. 
Tačiau nustebino jaunuolių ryžtas 
spręsti problemą, kurios galbūt 
nėra. kažkas ūkininką įskundė 
per ,,Facebook“-ą ir trisdešimties 
žmonių grupė skubiai susirinko prie 
aptvarų, įžūliai lindo į privačią teri-
toriją, tikrino ūkininko dokumentus, 
iškvietė policiją... o ūkininkas 
nekviestai auditorijai įrodinėjo, kad 
jis nėra krokodilas.

Pagaliau net jeigu anas ir yra 
krokodilas, ne patys piliečiai jį 
turėtų tikrinti ir bausti. Ši pareiga 
patikėta valstybinėms institucijoms. 
Aišku, linčo teismas kažkuria pras-
me -  taip pat pilietinė akcija...

sakot - nepasitikit valstybinė-
mis institucijomis? Žinau gerą 
vietą protestui: adresas - Gedimi-
no prospektas 53, Vilnius.  

...Tačiau nesu ga-
rantuotas, jog kas nors 
,,Facebook“-e neišplatins 
informacijos apie nelega-
lią kačių fermą šlovinga-
me Kušlių kaime... 

Kęstutis Tubis įgijo teisinę neliečiamybę, bet 
kardomosios priemonės tebegalioja
Į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje kandidatuojančiam 

Kęstučiui Tubiui tebegalioja daugiau nei prieš pusantrų metų pa-
skirtos kardomosios priemonės - piniginis užstatas, pasižadėjimas 
neišvykti, draudimas bendrauti su konkrečiais asmenimis. 

Ketvirtadienį, rugsėjo 10-ąją, 
jis su kitais politikais buvo pa-
tvirtintas kandidatu į Seimą ir nuo 
penktadienio, rugsėjo 11-osios, 

įgijo teisinę neliečiamybę. 
Utenos apylinkės teismo Mo-

lėtų rūmai tebenagrinėja K.Tubio 
baudžiamąją bylą. Kaltinamajam 

K.Tubiui įgijus teisinę neliečia-
mybę, bylos nagrinėjimas turi 
būti sustabdytas. Šios savaitės 
pradžioje bylą nagrinėjanti Mo-
lėtų rūmų teisėja ,,Anykštai“ sakė 
neturinti informacijos, kad kalti-
namasis K.Tubis dalyvauja Seimo 
rinkimuose, tad nerašė ir prašymo 
VRK dėl jo teisinės neliečiamy-
bės panaikinimo. 

Kita vertus, savaitės pradžioje 
K.Tubis ir nebuvo įgijęs teisinės 
neliečiamybės, tad dar ir nebuvo 
teismui pagrindo į VRK kreiptis.  

Pasak teisėjos M.Benetės, 
K.Tubis į teismą nesikreipė ir dėl 
per ikiteisminį tyrimą jam skirtų 
kadomųjų priemonių panaikinimo, 
tad jam tebegalioja visos anksčiau 
skirtos kadomosios priemonės. 

VRK pirmininkė Laura Matjo-
šaitytė ,,Anykštai“ sakė, kad teis-
mų prašymai panaikinti kandidatų 
teisinę neliečiamybę teikiami, li-
kus 30 dienų iki rinkimų, o VRK 
paprastai šiuos prašymus patenki-
na.

Panevėžio apygardos proku-
ratūros komunikacijos specialis-
tė Rasa Stundžienė ,,Anykštai“ 
sakė, jog teisinės neliečiamybės 
įgijimas automatiškai nepanaikina 
K.Tubiui skirtų kardomųjų prie-
monių - jos galios tol, kol Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmai 

priims atskirą sprendimą pakeisti 
kardomąsias priemones, o jei to-
kio sprendimo nebus - iki bylos 
nagrinėjimo pabaigos. 

Prokuratūros atstovės nuomo-
ne, draudimas K.Tubiui bendrauti 
su kai kuriais asmenimis šiame 
teisminio proceso etape jau yra 
perteklinis - liudininkų parodymai 
išklausyti, kaltinamasis jiems įta-
kos padaryti nebegali. 

Pats K.Tubis, ,,Anykštos“ pa-
klaustas, kodėl neprašė teismo pa-
naikinti arba pakeisti kardomąsias 
priemones, dėstė, jog, pasitaręs su 
advokatais, nusprendęs, kad jam 
galiojančios kardomosios priemo-
nės netrukdo. 

Artimiausias teismo posėdis 
K.Tubio baudžiamojoje byloje 
numatytas jau po rinkimų, spalio 
pabaigoje.

Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
K.Tubį kandidatu iškėlė Lietuvos 
socialdemokratų darbo partija. Jis 
dėl Seimo nario mandato kovos 
su socialdemokratu Kęstučiu Ja-
cunsku, ,,valstiečiu“ Tomu Tomi-
linu, konservatoriumi Sergejumi 
Jovaiša, liberalu Mindaugu Sar-
gūnu, ,,darbiečiu“ Ričardu Sar-
gūnu, Centro partijos kandidatu 
dr.Tomu Baranausku bei krikščio-
nių sąjungos kandidatu Audriumi 
Penkausku.  

Kandidatas į Seimą Kęstutis Tubis sako, kad kardomosios prie-
monės jam netrukdo.

Kęstutį Tubį STT pareigūnai 
sulaikė praėjusių metų pra-
džioje. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt
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Suvalkijos automobiliai Anykščiuose Raimondas GUoBis

Rugsėjo 6 dieną kelionės ratą po Aukštaitiją sukę Vilkaviškio senų automobilių asociacijos  ,,Senų 
vežimų klubas“ nariai apsilankė Anykščiuose. Keliolikos įvairaus amžiaus, įvairių šalių  automobi-
lių kolona užsuko ir į Siauruko stotį, aplankė istorinių geležinkelio riedmenų bei senų automobilių 
ekspozicijas, didžiojoje senojo grindinio aikštėje surengė fotosesiją.

Klubo prezidentas Petras su blizgančiu ,,Kadilaku“ ir žavingąja žmona. 

Pasak ,,Senų vežimų klubo“ 
pirmininko Petro Žilionio, asoci-
acija veikia nuo 2005 metų ir vie-
nija beveik keturias dešimtis senų 
automobilių mylėtojų bei bičiu-
lių. Didžiausia daugelio jų aistra 
yra senieji automobiliai, tad juos 
perka, restauruoja, remontuoja, 
važiuoja. 

Kartu švenčia šventes, taip pat 
nuolat leidžiasi į pažintines ke-
liones po Lietuvą ir kaimynines 
šalis.

Šiemet dėl žinomų priežasčių 
kelionių buvo truputį mažiau, ta-
čiau įdomių susitikimų netrūko. 
Praeitą šeštadienį, rytą išriedėję iš 
Suvalkijos lygumų, smagia sparta 
pasiekė Aukštaitijos kalvas, kiek 
ilgėliau stabtelėjo senų automo-
bilių muziejuje Molėtuose. Ne tik 
atidžiai visas ten saugomas gėry-
bes apžiūrėjo, bet ir pasitelkę gidą 
dar ir su miesto istorija, įdomybė-
mis susipažino. Ilgokai pabuvo 
Etnokosmologijos muziejuje ir 

jau žemę gobiant švelnioms su-
temoms atvyko nakvynės į sody-
bą, įsikūrusią netoli Alantos, prie 
Duobio ežero. 

Sekmadienis buvo skirtas 
Anykščiams. Puntuko akmeniu 
pasigėrėję, Lajų taku pasivaikš-
čioję, Basų kojų tako smiltynus ir 
šlapias klampynes įveikę, atvyko 
į Anykščių miestą. 

Kopė į bažnyčios bokštą, po to 
atriedėjo į Siauruko muziejų, kur 
susipažino su mažojo geležinkelio 
istorija bei įvertino prieš metus 
kartu su ,,Retromobile“ parengtą 
senų automobilių ekspoziciją.

Nelyginant senas kaubojus, tuoj 
pat batus nusiavęs, basas, mat 
panoręs artimiau pajusti  mūsų 
krašto žemę, plačiai besišypsantis 
Petras Žilionis mielai papasakojo 
apie savo ištaigingą, prabangiai 
blizgantį automobilį - sidabrinės 
spalvos ,,Kadilaką“. Milžiniškas 
,,Cadillack Sedan DeVille“ limu-
zinas pagamintas bene 1976 m., 

daug tokių automobilių matyti 
važiuojančių Elvio Preslio laido-
tuvių filmuotoje medžiagoje. Su 
juo važiuoti smagu -  greitas, sta-
bilus, didelis, dviejų metrų pločio 
ir beveik šešių metrų ilgio, dvie-
jų tonų svorio, šimtui kilometrų 
kelio galingas motoras sugeba 
išgerti du kibirus benzino. Vos 
nusipirkęs, Petras Žilionis pado-
vanojo limuziną savo gražuolei 
žmonai. ,,Ji puiki moteris ir jai 
reikės gyventi ilgiau negu man...“ 
- sako Petras.

Dar vienas ypatingas svečias 
- berods 1965 m. laidos ištaigin-
gu baltos spalvos ,,Merserdesu“ 
atriedėjęs Kęstutis Kubilius. Jis, 
puikaus senų automobilių, mo-
tociklų ir kitokių senienų muzie-
jaus Marijampolėje įkūrėjas ir 
savininkas, išdidokai dairėsi po 
mūsų ekspozicijas, ir smagu, kad 
jam patiko. ,,Neblogai“, - vertin-
damas šypsojosi į ūsą ypatingo 
likimo vyras. Pasakojama, kad jis 

buvo sumanęs pastatyti bažnyčią, 
bet pažįstamas klebonas patarė 
geriau įkurti muziejų. Gal jau tris 
dešimtis metų kaupia eksponatus, 
o ekspozicijas įrengė buvusios 
Marijampolės duonos kepyklos 
patalpose. Ten daugiau nei pusan-
tro šimto senų tarpukario ir kiek 
vėlesnių laikų automobilių bei 
motociklų, yra Stalino garažuose 
buvęs ,,Zimas“, turi bene dešmt 
motociklų ,,Jawa“, net retą šios 
markės mopedą. 

Muziejus pavadintas ,,Kubil-
kiemiu“, pabrėžiant ir įamžinant 
jo įkūrėjo nuopelnus. 

Taip ir turėtų būti, nes muziejų 
Kęstutis vadina savo gyvenimo 
projektu, o sukauptas gėrybes 
žada padovanoti Marijampolės 
miestui.

Suvalkiečiai viešnagę Anykš-
čių krašte baigė stabtelėjimu Ka-
varske. Apžiūrėjo bažnyčią, pasi-
gėrėjo Šv. Jono šaltiniu bei, kaip 
senienų mėgėjams ir dera, pasisti-
prino senoviniu būdu pagamintais 
koldūnais.  

Automobilių paradas istorinėje aikštėje.
Autoriaus nuotr.

Senovinių automobilių muziejaus savininkas prie pamėgtojo 
,,Mersedeso“.

Prabagiai  spindi ,,Mersede-
so“ ženklas...
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Anykščių PSPC aptarnaujamų 
pacientų skaičius auga
Koronaviruso pandemijos laikotarpiu gyventojams ypač daug 

klausimų kyla dėl pasikeitusios sveikatos priežiūros įstaigų dar-
bo tvarkos. Pacientus dominančius klausimus „Anykšta“ uždavė 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorei 
Sonatai STENIULIENEI.

- Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro internetinės 
svetainės lankytojai jau pastebė-
jo, kad atsirado nauja išanksti-
nės pacientų registracijos (IPR) 
galimybė per portalą esveikata.
lt. 

Papasakokite apie naujas re-
gistracijos pas gydytojus galimy-
bes.

- IPR – tai išankstinė pacientų 
registracijos sistema, dalis e. svei-
katos platformos, kuri leidžia auto-
matizuoti išankstinės registracijos 
pas gydytoją procesus tiek pacien-
tams, tiek specialistams, vykdyti 
juos skaidriai, tinkamai identifi-
kuojant pacientą. 

Išankstinė registracija vykdo-
ma nuotoliniu būdu ir tai vyksta 
greičiau nei kitomis veikiančiomis 
priemonėmis, tokiomis kaip telefo-
nu ar atvykus į sveikatos priežiūros 
įstaigą. 

IPR sistema leidžia pacientams 
nuotoliniu būdu rezervuoti priė-
mimo laiką, gauti pranešimus ir 
priminimus apie numatytą apsi-
lankymą pas gydytoją, atšaukti 
apsilankymą, internete stebėti visų 
savo planuojamų bei įvykusių ap-
silankymų istoriją. 

Pacientai taip pat gali jiems 
įprastu būdu užsiregistruoti atvykę 
į gydymo įstaigą arba telefonu – 
taip, kaip daroma šiuo metu.

Tiems, kurie neturi namuose 
kompiuterio, šalia registratūros 
įkūrėme darbo vietą, kur pacientai 
patys gali užsiregistruoti pas gydy-
toją.

- Gyventojai skundžiasi, kad 
vis dar yra sunku prisiskambin-
ti  Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro pacientų regis-
tracijos telefonais. Kas daroma, 
kad ši problema būtų išspręsta?

- Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras, bendradarbiau-
damas su telekomunikacijų ben-
drove TELIA, neseniai įdiegė au-
toatsakiklio sistemą. Registratūros 
darbuotojai pacientus registruoja 

bent keliais telefonais, tačiau auto-
atsakiklis užimtumo atveju leidžia 
skambinantįjį nukreiptį į telefono 
liniją, kuri tuo metu yra laisva.

Taip pat pas odontologus įdiegė-
me atskirą registraciją. Skambinant 
registratūros telefono numeriais, 
autoatsakiklis, pacientus, norinčius 
užsiregistruoti šioms paslaugoms 
gauti, paprašo telefono klaviatūro-
je paspausti skaičių ,,2”.

Ši nauja sistema pradėjo veikti 
rugpjūčio pabaigoje, tad dar gali 
iškilti problemų prisiskambinant, 
tačiau mes jas operatyviai kartu su 
TELIA specialistais sprendžiame.

- Pacientai teiraujasi, ar 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras nesusiduria 
su gydytojų trūkumu?

- Pagal tai, kiek mūsų įstaiga turi 
prisirašiusių pacientų, gydytojų 
netrūksta. 

Tačiau vieno šeimos gydytojo 

mes ieškome, nes niekada nežino-
me, kuris iš esamų gydytojų gali 
palikti darbą.

Tačiau specialistą į Anykščių 
rajoną ne taip paprasta priskviesti. 
Šeimos gydytojui mes pasiūlytu-
me geras darbo sąlygas, konkuren-
cingą atlyginimą, su savivaldybe 
esame sutarę, kad, esant poreikiui, 
būtų skiriamas ir tarnybinis butas. 

- Žmonės taip pat domisi, ar, 
esant reikalui, kito miesto gy-
dymo įstaigoje registruotas pa-
cientas be eilės galėtų patekti 
pas Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro gydytojus?

- Teisės aktai reglamentuoja, 
kad, jei žmogui reikalinga būtinoji 
pagalba, jis arba kviečiasi greitąją 
medicinos pagalbą, arba atvyksta į 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
trą. 

Jeigu jis net ir neregistruotas 
šioje įstaigoje, kalbu apie būtiną-
ją pagalbą, ji vis tiek bus suteikta. 
Bet jei tai yra planinės paslaugos, 
tokiu atveju prie įstaigos neprisira-
šiusiam pacientui už suteiktas me-
dicinines paslaugas tenka pačiam 
susimokėti.

- Dar vienas klausimas, kurį 
pateikė skaitytojas – kas daro-
ma, kad gydytojai už suteiktas 
paslaugas neimtų iš pacientų pi-
nigų?

- Yra kovos su korupcija prie-
monių programa, planas, antikrop-
cijos komisija, kurie kontroliuoja  
įstaigoje esamą situaciją ir įgyven-
dina reikiamas priemones. 

Jei kažkas kelia tokius klausi-
mus, galėtų tiesiogiai kreiptis į 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centrą ir apie žinomus fak-
tus pranešti. Mes tikrai į bet kokią 
pateiktą informaciją reaguotume.

- Kada Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centras su-
grįš prie įprastinio darbo reži-
mo, kuris buvo iki koronaviruso 
pandemijos?

- Mes dirbame pagal Sveikatos 
apsaugos ministerijos nurodymus. 
Pavyzdžiui, liepą mes suteikėme 
84 proc. iki tol teiktų paslaugų.

Stengiamės priimti kuo daugiau 
pacientų. Palyginti su kitais pirmi-

nės sveikatos priežiūros centrais, 
mes tikrai priimame nemažai pa-
cientų. 

Jau nebėra taip, kaip paskelbus 
karantiną, kai įstaigos koridoriai 
buvo tušti.

- Ar dėl koronaviruso pande-
mijos nenukenčia pacientų profi-
laktiniai sveikatos patikrinimai?

- Jie vyksta, atskiras specialistas 
į šiuos patikrinimus pacientus re-
gistruoja. Stengiamės, kad viskas 
vyktų kuo greičiau ir sklandžiau.

- Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro interneto sve-
tainėje skelbiama apie pacientų 
eilių stebėseną. Ar tų eilių pa-
vyksta išvengti?

- Už pacientų eilių stebėseną yra 
paskirtas atsakingas asmuo. Eilės 
kartais susidaro dėl to, kad pacien-
tai registruojasi pas atostogaujantį 
gydytoją. Tuomet reaguojame ir 
ieškome, kas jį galėtų pavaduoti. 
Stengiamės sureguliuoti eiles taip, 
kad pacientui tektų kuo trumpiau 
laukti. 

Šiaip iki koronaviruso pandemi-
jos pacientas pas norimą gydytoją 
turėjo patekti ne ilgiau kaip per 
septynias dienas, tačiau dabar tai 
užtikrinti ne visada pavyksta. 

Tai stabdo ir tokie reikalavimai, 
kad medikas negali vienu metu 
dirbti keliose medicinos įstaigose.

- Kaip koronaviruso pandemi-
jos metu vyksta darbas ambula-
torijose?

- Ambulatorijose darbas vyksta 
sklandžiai. Kaimiškose vietovėse 
nėra didelių pacientų srautų, ten 
nereikia autoatsakiklių. 

Gydytojai visus pacientus pažįs-
ta. Ten problemų kol kas neįžvel-
giu.

- Dėl koronaviruso pandemi-
jos Anykščių pirminiam sveika-
tos priežiūros centrui, ko gero, 
tenka nemažai pinigų išleisti 
dezinfekciniam skysčiui, kitoms 
apsisaugojimo priemonėms?

- Taip. Nuo kovo mėnesio dezin-
fekcinėms ir apsisaugojimo prie-
monėms  iš įstaigos biudžeto lėšų 
jau išleista 33 tūkst. 625 Eur. Ir 
šios išlaidos nėra kompensuotos.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė sakė, kad liepą įstaiga pacientams suteikė 84 proc. 
iki koronaviruso pandemijos pradžios suteiktų paslaugų.

Anykščių PSPC į darbą priimtų dar vieną šeimos gydytoją. 

Milijonieriai. Į Seimą kandida-
tuoja 22 milijonieriai, turtingiausi 
yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas 
Karbauskis, Darbo partijos kelia-
mas Antanas Guoga ir Lietuvos 
žaliųjų partijos pirmininkas Re-
migijus Lapinskas. VRK skaičia-
vimais, išvedus bendrą kandidatų 
turto vidurkį, vidutiniškai vienas 
į Seimą kandidatuojantis asmuo 
disponuoja beveik 147 tūkst. eurų 
turtu. Didžiausia kandidatų turto 
suma, neatsižvelgiant į gautas ir 
suteiktas paskolas, disponuoja Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
(apie 45,2 mln. eurų). Antroje vie-
toje – Darbo partija, kurios kandi-
datų bendra turto suma sudaro apie 
32,6 mln. eurų. Trečioje vietoje 
pagal bendrą kandidatų turimo tur-
to sumą yra Tėvynės sąjunga-Lie-
tuvos krikščionys, disponuojantys 
apie 20,8 mln. eurų turtu. 

Persirgo. COVID-19 persirgo 
nuo 1,3 iki 2,8 proc. šešių savi-
valdybių gyventojų, rodo Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ir 
Vilniaus universiteto mokslininkų 
atliktas populiacijos tyrimas. Kaip 
pranešė Sveikatos apsaugos minis-
terija, pirminiai tyrimo rezultatai 
rodo žymius teritorinius COVID-
19 seropozityvumo netolygumus: 
teigiamų rezultatų procentas svy-
ravo nuo 1,31 Vilniuje iki 2,83 
– Kaune. Du trečdaliai tiriamųjų 
nejautė COVID-19 būdingų ligos 
simptomų. Ketvirtadaliui tiriamų-
jų anksčiau jau buvo atliktas tes-
tas dėl koronaviruso infekcijos ir 
beveik pusei (40 proc.) iš jų buvo 
gautas teigiamas atsakymas. Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) profesorius Mindaugas 
Stankūnas teigė, jog tie asmenys, 
kuriems greitasis testas parodė 
teigiamą atsakymą, turėjo atlikti 
ir molekulinį (PGR) tyrimą. „Kiek 
aš žinau, iš tų, kurie buvo kviesti 
pasidaryti tą tyrimą, tai nė vienam 
nebuvo tas PGR patvirtintas“, – 
teigė mokslininkas.

Mažins. Metinį savižudybių 
skaičių per beveik ketverius metus 
siekiama sumažinti ketvirtadaliu, 
rašoma Nacionaliniame savižudy-
bių prevencijos 2020–2024 me-
tams veiksmų plane. Jame numa-
toma, kad iki 2024-ųjų pabaigos 
metinis savižudybių skaičius turė-
tų sumažėti iki 18 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų. 2019 metais šis rodiklis 
siekė 23,5 ir buvo didžiausias Eu-
ropos Sąjungoje. 2016 metų duo-
menimis, savižudybių rodiklis ES 
siekė 10,33. Iš viso numatomi trys 
uždaviniai, kuriais bus siekiama 
savižudybių skaičiaus mažėjimo 
nacionaliniu lygiu. Pirmasis – sti-
printi žmonių, patiriančių didesnę 
savižudybės riziką, psichologinę 
ir socialinę gerovę. Antrasis – di-
dinti sveikatos priežiūros pas-
laugų prieinamumą, kokybę bei 
tęstinių paslaugų plėtojimą tiems 
asmenims, kurie mėgino nusižu-
dyti. Trečiasis – tobulinti ir plėtoti 
savižudybių prevencijos srities ste-
bėseną, vertinimą ir tyrimus. Plane 
numatoma organizuoti psichikos 
sveikatos stiprinimo ir prevencijos 
veiklas vyrams, socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms ir jauni-
mui, stiprinti specialistų, dirbančių 
su socialinę riziką patiriančiomis 
šeimomis ir jaunimu, psichosocia-
linės pagalbos teikimo kompeten-
cijas. 

- Bns

spektras
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pirmadienis 2020 09 14

sekmadienis 2020 09 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Šiluvos atlaidai. 
13:50 Mis Marpl N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Centrinė žvalgyba 
N-14.
23:20 Užgrobimas Šiaurės 
jūroje N-14. (kart.).
01:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).

06:20 “Stivenas Visata” 
(58) (Steven Universe). 
2013 m. Animacinis seria-
las. JAV.
06:35 “Stivenas Visata” 

(59) (Steven Universe). 
2013 m. Animacinis seria-
las. JAV.
06:50 Stivenas Visata.
07:05 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:30 Ogis ir tarakonai.
08:00 Monstrai prieš atei-
vius.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:50 Vasaros stovyklos 
sala.
09:20 Tinginių miestelis.
09:45 Gerokai keistas fil-
mas.
10:50 Maksas 2. 
12:35 Ponas Bynas N-7. 
13:05 Policijos akademija 
2. N-7.
14:55 Oušeno tryliktukas 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Tamsusis bokštas 
N-14. 
23:50 Penktadienis, 13-oji 
N-14. 
01:40 Persėdimas (k) N-14. 
03:05 Programos pabaiga.

06:00 Sveikatos medis.
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 Žalioji byla.

12:30 Zogas N-7.
13:05 Maloningasis vaiduo-
klis N-7.
14:45 Loterija ,,Kenoloto“.
14:47 Maloningasis vaiduo-
klis N-7.
15:05 Asteriksas ir 
Obeliksas: jos didenybės 
tarnyboj N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius N-7.
22:00 Narkotikų karas 
N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Narkotikų karas 
N-14.
00:35 Solo. Žvaigždžių 
karų istorija 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 Augintinių talentų 
šou.
10:30 Diena laukinėje 
gamtoje.
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 tiria 
N-7. 
18:25 Pavojingi kaimynai 
N-7. 

19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras 
N-14. 
22:45 Sūnus paklydėlis 
N-14. 
23:45 Fargo N-14. 
01:55 Melo pinklės (k) 
N-14. 

06:15 Akloji (k). 
07:45 Anthonis Bourdainas 
N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Džeimis gamina 
Italijoje.
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 ,,Velvet“ kolekcija 
N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Žavusis žudikas 
Tedas Bandis N14. 
23:15 Aklas pasimatymas 
N14. 
01:10 Fortitudas (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-

kys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Bilė N-7.
14:15 Šoka Lietuva (kart.).
14:25 Koni ir draugai 
(kart.).
16:00 Dainų dainelė 2020. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Kultūros diena 
(kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gustav Mahler 
„Daina apie žemę“. 
22:15 Bilė N-7 (kart.).
24:00 Centrinė žvalgyba 
N-14. (kart.).

06:00 Žvejo nuotykiai 
(kart.) N-7.
07:00 Jukono auksas  
(kart.) N-7.
08:00 Žvejo nuotykiai N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeit ies žvalgas 
N-7.
10:30 Laukinė Meksika 
(kart.) N-7.
11:30 Turtuolis vargšas 
N-7.
13:00 24 valandos 
Žemėje.
14:00 Išl ikimas N-7.
15:00 Pragaro kelias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos 
šou Kaukės. 

20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:30 Nėra ką prarasti 
N-7.
00:40 Pagrobimas 2. N-14 
(kart.).

05.59 Programa.
06.00 Koncertas 
„Tenoriada”. 
08.00 Pinigų karta. 
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 Paprasti r inkimai.
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.).
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 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.).

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:30 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 Nakties įstatymai 
N14. 
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 N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 

22:00 Dredas  N-14
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“. 
22:18 Dredas N-14.
23:55 Perėja N-14.
00:55 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:45 Tironas N-14.

06:30 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 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 ti-
riaN-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 Žaibiškas kerštas 
N14. 
23:05 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
01:00 Legendų biuras (k) 
N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji. 
12:30 Daktaras Ozas 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-
vaN-7.
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Kartu ne savo noru 
N-7. 
23:20 Aukštakulnių kerštas.
01:15 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus. 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklopedi-
ja (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. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Mūsų miesteliai. 
Kybartai. 2 d. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Užsispyrėlės tram-
dymas. 
23:50 Kauno Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika.
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 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 Kikboksininkas 3 
N-14.
23:00 30 dienų nakties S.
01:15 Nusikalstami protai 
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.
20.28 Orai.
20.30 Reali mistikaN-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.).
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. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija. Gediminaičių Europa. 
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 širdįN-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. 
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 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas N14. 
01:10 Nakties įstatymai (k) 
N14. .

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas 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 ge-
riau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Raudonoji aušra 
N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Raudonoji aušra. 
N-14.
23:55 Perėja N-14.
00:55 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:45 Tironas N-14.

06:30 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 
šeimininkėsN-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 Kitas pasaulis 4. N14. 
22:40 Žaibiškas kerštas (k) 
N14. 
00:35 Būk ekstremalas N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Daktaras Ozas 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. Plikledis N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:50 Mano likimas N-7. .

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 (kart.).
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. 2 d. (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 Ekologiška (kart.).
19:35 Lenktynės iki per-
galės. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Apgavikai.
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.

23:15 Sandėlių karai N-7.
00:15 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 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
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 Seimo rinkimų deba-
tai „Mokyklinis ugdymas”. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Seimo rinkimų deba-
tai „Mokyklinis ugdymas”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Šoka Lietuva.
10:00 EK pirmininkės U. 
von der Leyen metinis pra-
nešimas. 
11:00 Atspindžiai. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedi-
cija. Gediminaičių Europa. 
kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(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 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 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 širdįN-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. 
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 Besivaikantys mirtį 
N14. 
00:50 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
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 Einšteinas N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Einšteinas N-7.
23:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
23:18 Einšteinas N-7.
00:00 Perėja N-14.
01:00 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:55 Amerikiečiai N-14.

06:30 Strėlė (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 Raudonojo spalio me-
džioklė N-7. 
23:50 Kitas pasaulis 4. (k) 
N14. 
01:25 Būk ekstremalas N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.

12:30 Daktaras Ozas 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. Namai N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:50 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 (kart.).
07:05 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 Laikinosios sostinės 
fenomenas (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. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Atspindžiai. (kart.).
19:35 Mėnulis – mūsų vartai 
į Visatą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematytos Aušvico 
istorijos spalvos.
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 Kingsman. Aukso 

ratas N-14.
00:00 Sandėlių karai N-7.
01:00 Kvantikas N-7.
02:00 Nusikalstami protai 
N-14.

05.29 Programa.
05.30 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.
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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
12:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (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. 
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 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. 
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 Amerikietis žudikas 
N14. 
00:45 Mirtinas ginklas N-7. 

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 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 Farai N-7.
20:30 Moterys meluoja ge-

riau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Jūrų pėstininkas 
N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Jūrų pėstininkas 
N-14.
23:50 Perėja N-14.
00:50 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:40 Amerikiečiai N-14.

06:30 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 
šeimininkėsN-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 Specialistas N-7. 
23:15 Raudonojo spalio 
medžioklė (k) N-7. 
01:55 Būk ekstremalas N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 “Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.

12:30 Daktaras Ozas 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 Prancūziška žmogžu-
dystė N14. 
23:05 Aukštakulnių kerštas.
01:00 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015(kart.).
06:40 Muzikinis intarpas.
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 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.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Mėnulis – mūsų vartai 
į Visatą (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.).
19:40 EHF rankinio 
Čempionų lyga. Zaporožės 
„Motor“ – „Barcelona“. 
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas.Kaltė. 
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 Praeities 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.
14:58 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.

21:30 Šnipų tiltas N-7.
23:00 Sandėlių karai . N-7.
01:20 Kvantikas N-7.
02:10 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 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
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 kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kultūringai su 
Nomeda (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. 
22:50 Džeisonas Bornas 
N-14.
00:55 Bastili jos diena 
N-14.

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. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Kurskas  N14. 
23:20 Sala  N14. 
01:50 Amerikietis žudikas 
(k) N14.

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.
21:10 Brolis N-14.
22:15 Loteri jos ,,Jėga“ ir 
, ,Kenoloto“.
22:18 Brolis N-14.

23:20 Idealus pabėgimas 
N-14.
01:15 “ūrų pėstininkas 
N-14 (kart..)

06:30 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 NepataisomiN-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 Merginų kovos N14. 
23:35 Special istas (k) 
N-7. 
01:35 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Daktaras Ozas 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 Ponas ir ponia farai 
N14. 
22:55 Kol mes gyvi N14. 
01:10 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
t ival is 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 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 Vorų rati l inis (kart.).
15:25 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (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. Daina Mijai N-14.
23:00 Kauno „Hanza die-
nos 2019“. 
23:45 Premjera. 
Ištvermiečiai. 
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 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 Farai N-7.
21:00 Žinios.

21:55 Sportas.Orai.
22:00 Karibų piratai N-7.
00:50 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.
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

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, pagal pavyzdį,

išbraukite duotus skaičius.

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

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos 
(kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Rikas, Oskaras ir 
vaiduokliai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumen-
tika. 
13:30 Jaunasis 
Montalbanas N-7..
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita.).
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
23:15. Per tave vienos 
bėdos! N-14. 
01:05 Džeisonas Bornas 
N-14. (kart.).

06:25 Stivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:35 Ogis ir tarakonai.
07:55 Monstrai prieš atei-
vius.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Vasaros stovyklos 
sala.
09:25 Tinginių miestel is.
09:50 Kiškių mokykla.
11:20 Spaidervikų kroni-
kos N-7. 

13:10 Ponas Bynas N-7. 
13:45 Kaubojės istori ja  
N-7. 
15:50 Robinas Hudas  
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Didysis kačių pabė-
gimas.
21:15 Kamanė N-7. 
23:35 Ūsuotasis ponas 
Mordekajus  N14. 
01:35 Kurskas (k) N14.

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
07:00 Žvaigždžių karai 
N-7.
07:30 Supermergaitės..
08:00 Kitsy.
08:30 Virtuvės istori jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profesionalas.
12:00 Neregėtas baltųjų 
lokių gyvenimas.
13:05 Asteriksas N-7.
14:45 Loteri ja ,,Kenoloto“
14:47 Asteriksas N-7.
14:50 Armijoje 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 meilė karanti-
nas. N-14.

22:05 Nudegęs N-14.
22:15 Loteri jos ,,Jėga“ ir 
, ,Kenoloto“.
22:18 Nudegęs N-14.
00:10 Paktas S.
01:50 Idealus pabėgimas 
N-14.

06:00 Augintinių talentų 
šou (1) (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 Lietuvos 
Hipokratas. 
10:30 Diena laukinėje 
gamtoje.
11:30 Pričiupom! (19) (k).
12:00 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai N-7. 
12:55 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai. 
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:00 Pavojingi kaimynai 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Rytas - Juventus. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7.
21:30 Pagrobimas N14. 
23:25 Pjūklas 5 S. 
01:15 Merginų kovos (k) 
N14. 

06:15 Akloj i  (k) .

07:45 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:40 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Klasik iniai  kepiniai . 
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 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. 
23:15 Fort i tudas N14. 
01:15 Kol mes gyvi  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is. 
07:30 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. 
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. 
(kart . ) .
18:40 Pasaul io puodai. 
19:35 Nacional inė eks-
pedici ja.  Gediminaičių 
Europa. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Nakt ies paukščiai 
N-14. 
22:40 „Untold Story“. 
24:00 Mano tėviš-
kė. Juozas Tumas-
Vaižgantas. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:00 Kietuol ia i . .
06:30 Rizik ingiausi  skry-
džiai  pasaulyje N-7.
07:30 Jukono auksas 
(kart . )  N-7.
08:30 Žvejo nuotykiai 
N-7.
09:30 Statybų gidas.
09:55 Autopi lotas.
10:30 24 valandos 
Žemėje  (kart . . )
11:30 Turtuol is vargšas 
N-7.
13:00 24 valandos 
Žemėje. 
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksasN-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou „Kaukės“.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .

22:00 Įnirš is N-14.
00:45 Karibų piratai  N-7 
(kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
07.20 Vyrų šešėlyje.Ona 
Vytaut ienė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vi ln iuje. 
09.45 Kel iauk su repor-
ter iu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Pagal iau savait-
gal is. 
11.00 Gri l io skanėstai . 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Pagal iau savait-
gal is. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Tas beprot iškas 
rusiškas pasaul is.
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Gri l io skanėstai . 
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.

Sergejus Jovaiša reklamuoja 
laidojimo paslaugas

Anykščių politiniai kaliniai ir 
tremtiniai savo būstinės lange pa-
kabino kandidato į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje konservato-
riaus Sergejaus Jovaišos rinkiminį 
plakatą. Viskas lyg ir gerai, jeigu 
žiūri iš vidinės lango pusės. Bet, 
pažvelgus iš išorės, vaizdelis atro-
do keistokai.

Mat politikas, krepšininkas, gar-
siausias šių laikų anykštėnas atsi-
dūrė prie pat laidojimo ir kremavi-
mo paslaugų reklamos. Anykštėnai 
- vieni juokais, kiti rimtai - įtaria, 
kad S.Jovaiša ne į Seimą eina, o 
tapo kremavimo ir laidojimo pas-
laugų firmos reklaminiu veidu. 
Kaip ir jo kolega Arvydas Sabo-

nis - ,,LIDL“-o.  Jau vien dėl  ūgio 
kremavimo ir laidojimo paslaugas 
S.Jovaišai reklamuoti yra subtilu... 

Kita subtili politinė reklama 
anykštėno Juozo Ratauto buvo 
užfiksuota veterinarijos vaistinės 
lange. Ten anykštėnas rado soci-
aldemokratą, chirurgą Kęstutį Ja-
cunską. Jei į veterinarijos vaistinę 
būtų įsibrukęs kažkas kitas, o ne 
chirurgas - nebūtų labai juokinga. 
O šiuo atveju - vėlgi panašu, kad 
ne kandidatą veterinarai reklamuo-
ja, bet kandidatas - veterinarijos 
vaistinę. Suprask - net žmonių 
daktaras pas mus vaistus perka, tai 
ką jau kalbėti apie gyvulių augin-
tojus.     
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Buvęs kultūros viceministras 
Troškūnus garsins pasaulyje

Į koncertą sukvietė žinomus 
žmones

Troškūnų Švč. Trejybės bažny-
čioje rugsėjo 6 dieną D.Mažinto 
organizuotame koncerte pasirodė 
Lietuvos klasikinės muzikos atli-
kėjai: Eugenijus Chrebtovas, Vik-
torija Miškūnaitė, Rafailas Karpis, 
smuikininkai Barbora Domarkaitė 
ir Martynas Švėgžda von Bekker 
bei saksofono legenda Petras Vyš-
niauskas. Koncerto klausėsi kul-
tūros atašė Švedijoje Liana Ruo-
kytė-Jonsson, Šiaulių oro uosto 
direktorė Aurelija Quezada, choro 
„Viva“ vadovė ir kompozitorė Vi-
lija Mažintaitė, judesio terapijos 
specialistė Daina Milik, žurnalistas 
Donatas Puslys, Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pupkienė, ro-
botikos ekspertas Justinas Katkus, 
visuomenės veikėja Jolanta Dons-
kienė, portalo ,,Nykščiai“ redakto-
rius Linas Bitvinskas bei nušalinta-
sis Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis. 

Šiam koncertui iš sostinės speci-
aliai buvo atgabentas fortepijonas, 
kad klausytojai galėtų mėgautis ko-
kybiškai skambančia muzika.

Troškūnus pamilo...

,,Anykštai“ susisiekus su pianis-
tu ir buvusiu kultūros viceministru 
D.Mažintu, pasidomėjome, kokie 
keliai jį atvedė į Troškūnus.

,,Mano pažintis su Troškūnais 

įvyko gan seniai. Prieš aštuonetą 
metų, kuomet dar dirbau Kultū-
ros ministerijoje, Egidijus, vienas 
mano bičiulis, pasikvietė į šį mies-
tą. Sakė - bus gražus renginys, at-
važiuoja vokiečiai. 
Nusprendžiau, kad 
reikia atvažiuoti. 
Pirmasis man tada 
kilęs klausimas - 
kas tie Troškūnai? 
Pamačiau ir pa-
milau tą miestą“, 
- prisipažino jis.

Dar kartą  Troškūnus D.Mažintas 
sakė aplankęs šį pavasarį, kuomet 
Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje 
surengė koncertą.

,,Supratau, kad  šioje bažnyčioje 
man grojasi kiek kitaip nei įprasto-
se koncertų salėse. Kažkas čia yra 
energetiško ir nepakartojamo. Su-
grojau net dvigubai ilgesnį koncer-
tą nei buvo numatyta“, - pasakojo 
D.Mažintas.

Fortepijoną pirks už rėmėjų 
lėšas

Po šio koncerto jis Troškūnų 
Švč. Trejybės bažnyčios klebonui 
Sauliui Filipavičiui bažnyčioje pa-
sisiūlė surengti pasirodymą liepos 
6-ąją, per Valstybės dieną.

,,Važiuodamas į tą koncertą pa-
galvojau - o kas būtų, jei Troškūnų 
bažnyčioje stovėtų fortepijonas? 
Jis visiškai kitaip bažnyčioje skam-
ba nei kokioje nors koncertų salėje. 
Nuprendžiau suburti žmones, kurie 
palaikytų mano idėją atvežti forte-
pijoną į Troškūnų bažnyčią. Ir iš ti-

krųjų buvo labai didelis skirtumas, 
kaip bažnyčioje skamba pianinas ir 
fortepijonas“, - dėstė D.Mažintas.

Pianistas, buvęs kultūros vice-
ministras D.Mažintas kalbėjo, kad 

jei į Troškū-
nus norima 
pas ikv ies t i 
p a s a u l i n i o 
lygio atlikė-
jų, pirmiausia 
būtinas forte-
pijonas. Rug-

sėjo 6 dieną į Troškūnus žinomi 
kultūros, mokslo bei verslo žmo-
nės buvo sukviesti neatsitiktinai, 
iš jų buvo tikimasi piniginių aukų, 
už kurias Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčiai būtų perkamas fortepi-
jonas.

Paklaustas, kiek po šio koncerto 
pavyko surinkti lėšų, D.Mažintas  
sakė dar nesuskaičiavęs.

,,Mes toliau ieškosime rėmėjų. 
Yra planas koncertiniams pasiro-
dymams padaryti tam tikrą plat-
formą. Tikiuosi, kad Troškūnų 
bendruomenę kursime visi kartu, 
jei norime kažkokių naujovių“, - 
vylėsi jis.

D.Mažintas savo feisbuko pasky-
roje jau paviešino Troškūnų Švč.
Trejybės parapijos banko sąskai-
tos, į kurią galima pervesti pinigų 
fortepfijonui įsigyti, numerį. Kiek 
reikia šiam tikslui surinkti lėšų, jis 
neskelbia. ,,Anykštai“ susisiekus 
su viena Klaipėdoje veikiančia 
pianinų ir fortepijonų parduotuve, 
jos atstovas sakė, kad koncertinių 
fortepijonų, pagamintų ne Kinijo-
je, kainos svyruoja nuo 50 tūkst. 

iki 500 tūkst. Eur.

Į koncertus kvies užsienio 
atlikėjus

Pianisto ir buvusio kultūros vi-
ceminstro D.Mažinto užmojai di-
deli - jis norėtų, kad Troškūnuose 
vyktų pasaulinio garso atlikėjų 
koncertai, meistriškumo pamokos, 
vasaros akademijos bei maestro 
Ivo Pogorelich vardo fortepijono 
festivalis.

,,Manau, kad tai realu, svarbiau-
sia - didelis noras. Visi dalykai 
Troškūnuose prasidėjo nuo didelio 
noro. Aš turiu daug ryšių su už-
sienio atlikėjais ir net neabejoju, 
kad, sukūrus jų pasirodymams tam 
tikras sąlygas, jie būtų čia. O dėl 
to naudos turėtų ne tik Troškūnai, 
bet ir visa Lietuva. Mano tikslas 
Troškūnus padaryti dar žinomes-
nius pasauliniu mastu“, - tikino 
pašnekovas.

Nori su bendruomene 
bendradarbiauti

Paklaustas, ar žinantis, kad 
Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčio-
je iki šiol ir taip buvo organizuo-
jami klasikinės muzikos koncer-
tai, D.Mažintas sakė: ,,Be abejo, 
žinojau, kad Troškūnų bažnyčioje 
ir iki tol 20 metų vyko klasikinės 
muzikos renginiai. Mano noras 
buvo daugiau su pianistais padir-
bėti. Žinau la-
bai daug gar-
sių atlikėjų, 
kurie taip pat 
galėtų pamilti 
Troškūnus.“

D.Mažintas 
sakė norin-
tis bendra-
darbiauti su 
Troškūnų bendruomene ir į mies-
telį atnešti naujų dalykų.

Ateina į jau paruoštą ,,dirvą“

 Tiesa, Anykščių kultūros cen-
tro Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pupkienė 
,,Anykštai“ pasakojo, kad tarp 
troškūniečių kilo nepasitenkinimo 
banga po to, kai D.Mažintas davė 
interviu Lietuvos radijui.

,,D.Mažintas ateina į jau pa-
ruoštą kultūrinį lauką. Iš jo inter-
viu supratome, kad jo komanda 
atrado Troškūnus. Ne jis atrado 
Troškūnus: juos atrado Troškūnų 
klebonas Saulius Filipavičius. Ir 
žiūrovas Troškūnus atrado per di-
delį, kruopštų, nesavanaudį mūsų 
darbą. Mums svarbiausia, kai žiū-
rovai sako, kad atvažiavo į ren-
ginius kaip į savo namus, o ne į 
valdiškus koncertus. 

Mes norime, kad būtų vertinama 
tai, kas Troškūnuose jau padaryta. 
Po rugsėjo 6-os dienos koncerto 
per Lietuvą buvo paskleista žinia, 
iš kurios troškūniečiai susidarė 
vaizdą, kad D.Mažinto organizuo-
tas koncertas Troškūnus gelbėjo 
nuo dvasinio bado.

Tačiau juk to, kas šiuo metu 
vyksta Troškūnuose, link mes 
ėjome 30 metų“, - kalbėjo 
J.Pupkienė.

Jei ne klebonas, tokių rengi-
nių nebūtų

Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organiza-
torė J.Pupkienė taip pat akcentavo  
Troškūnų klebono S.Filipavičiaus 
indėlį į Troškūnų kultūrinį gyve-
nimą.

,,Žmonės į Troškūnus važiuoja 
dėl sukurtų erdvių. Šiose Bernar-
dinų vienuolyno erdvėse, kurias 
Troškūnuose atkūrė klebonas 
S.Filipavičius, visi koncertai 
skamba kitaip, dėl to čia ir va-
žiuoja menininkai. Jie visiškai 
kitaip skambėtų valdiškuose kul-
tūros namuose. Jeigu nebūtų šio 
Bernardinų vienuolyno ansam-
blio, mes neturėtume kur daryti tų 
gražių ir profesionalių renginių“, 
- sakė J.Pupkienė.

Planus kol kas vadina 
,,fantazijomis“

Paklaustas, ar apie  savo pla-
nus Troškūnuose jis kalbėjęs su 
Anykščių rajono savivaldybės va-
dovais, D.Mažintas sakė, kad kol 
kas jiems nėra ką pristatinėti. ,,Tai 
yra fantazijos. Kai bus konkretūs 
planai, tada tai padarysiu, be jo-
kios abejonės. Apie tai, kad Troš-
kūnų Švč. Trejybės bažnyčioje 
vyks Lietuvos klasikinės muzikos 
atlikėjų koncertas, jame gros gar-
sus saksofoninkas P.Vyšniauskas, 
informacija ,,Anykštos“ nepa-
siekė, apie tai nebuvo pranešimų 
Anykščių rajono savivaldybės 

tinklapyje, mies-
te apie koncertą 
nebuvo matyti 
skelbimų.

,,Buvau LRT 
radijo laido-
je ,,Pakeliui su 
klasika“, prieš 
mėnesį buvo in-
formacija apie 

planuojamą renginį ,,Delfi“ porta-
le. Visa informacija buvo viešina-
ma iš anksto. Kvietėme į koncertą 
svečius, vietos bendruomenę. In-
formacijos, manau, pakako - baž-
nyčia koncerto metu buvo pilna“, 
- sakė D.Mažintas.

Kultūros vicdeministro 
pareigose lydėjo skandalai

D.Mažintas šiuo metu yra 
Šv.Kristoforo kamerinio orkestro 
direktoriaus pavaduotojas. 2013  
metais jis pradėjo eiti kultūros 
viceministro pareigas, tačiau po 
kilusios skandalų bangos jau po 
metų iš šių pareigų atsistatydino. 
Paaiškėjo, kad D.Mažintas su-
klastojo mokyklos atestatą. Vil-
niaus apygardos prokuratūra išsi-
aiškino, kad D.Mažintas niekada 
nesimokė Vilniaus „Santaros“ 
vidurinėje mokykloje, nors šios 
mokymo įstaigos atestatą pateikė 
stodamas į Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją.

D. Mažintui einant viceminis-
tro pareigas, jo kuruota Lietuvos 
kultūros taryba skyrė 40 tūkst. 
litų politiko įkurtos viešosios įs-
taigos „Culture live“ projektams. 
D.Mažintas šią įstaigą paliko 
prieš tapdamas viceministru, o 
2013-ųjų lapkričio 25 dieną iš jos 
pasitraukė ir viceministro žmona. 
Sulaukęs priekaištų dėl galbūt su-
painiotų interesų, D.Mažintas at-
sistatydino. 

Troškūnų bažnyčioje koncertuoja operos solistas Rafailas Karpis.

(Atkelta iš 1 psl.)

„...O dėl to naudos turė-
tų ne tik Troškūnai, bet ir 
visa Lietuva. Mano tikslas 
Troškūnus padaryti dar ži-
nomesnius pasauliniu mas-
tu“, - tikino pašnekovas.

„... Ne jis atrado Troškū-
nus: juos atrado Troškūnų 
klebonas Saulius Filipavi-
čius...“
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ANYKŠČIų RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO SIGUČIO OBELEVIČIAUS 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA (SANTRUMPA)

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.

Infrastruktūros gerinimo darbai. Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų rekonstravimui, 
remontui ir priežiūrai iš Savivaldybės biudžeto skirta 1 582,9 tūkst. Eur. Naujai išasfaltuota daugiau kaip 5,8 km ir rekonstruota apie 1,7 km kelių ir gatvių, 
įrengta apie 2,6 km pėsčiųjų ir 2,2 km dviračių takų, rekonstruota arba sumontuota naujai apie 4,8 km gatvių apšvietimo tinklų, įrengiant naujus ekonomiškus 
šviestuvus. 

Pabaigti žiedinės sankryžos Troškūnų ir Vienuolio g. susikirtimuose ir Anykščių m. Kęstučio g. rekonstravimo darbai. Kelyje Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys 
į Vikonių k. įrengta nauja asfaltbetonio danga, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas. Įrengtas privažiavimo kelias prie Daumantų atodangos.

Per 2019 m. parengta 15 gatvių rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninių ir techninių darbo projektų. Iš viso 2019 m. suderinti 125 projektai.
2019 m. seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai išleista 42 tūkst. Eur Savivaldybės skirtų lėšų. Vykdant kelių ir gatvių priežiūros darbus buvo nugreideriuota apie 

1 660 km kelių, pridedant apie 8 788 m3 žvyro. Asfaltbetonio dangoje užtaisyta virš 1 055 m2 išdaužų. 
Anykščių mieste prižiūrima beveik 60 km gatvių, iš kurių 3,9 km su žvyro danga. Miesto gatvėse su asfaltbetonio danga 2019 m. užtaisyta apie 1 361 m2 

išdaužų, įrengta daugiau kaip 60 vnt. naujų kelio ženklų, atlikta apie 746 m2 gatvės dangos horizontalaus ženklinimo, perklota apie 12 m2 šaligatvio dangos, 
pakeisti 5 vnt. lietaus vandens surinkimo šulinių grotelių. 

Daugiabučių namų atnaujinimas. 2019 m. pagal Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą baigti renovuoti 4 dau-
giabučiai namai (Šviesos g. 12a, J. Biliūno g. 68, Storių g. 5, Ramybės g. 14). 2019 m. pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis dėl daugiabučių gyvenamųjų 
namų Mindaugo g. 13, P. Cvirkos g. 36, Respublikos a. 10, Kavarskas, Anykščių r., Kęstučio g. 1, Mindaugo g. 21, Statybininkų g. 2-2a, Statybininkų g. 7, Storių 
g. 13, Valaukio g. 6, Šaltupio g. 49, Šviesos g. 14, Žiburio g. 15, Storių g. 2, Statybininkų g. 10 atnaujinimo. 

Parengti investiciniai planai 15 daugiabučių namų: Statybininkų g. 4, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 20, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, 
Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Valmuso g. 1, N. Elmininkai – Sodų g. 1, N. Elmininkai – Sturtupio g. 13, 
Ažuožeriai – Vairuotojų g. 5. 

Verslo skatinimo aplinka. Pagal 2019 m. balandžio 15 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-293 patvirtintą „Smul-
kiojo ir vidutinio verslo skatinimo finansavimo tvarkos aprašą“, dalinio finansavimo buvo galima kreiptis pagal 7 veiklas, kurios prisideda prie savivaldybės 
strateginės krypties vystymo ar / ir įveiklinančioms savivaldybės infrastruktūrą. Paraiškų rinkimo metu gauta 20 paraiškų, kurias įvertinus, finansavimas skirtas 
18 paraiškų. Skirta paramos suma 18 310 tūkst. Eur. Sėkmingai įgyvendinta 15 projektų. Ši priemonė skirta smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui Savival-
dybėje pradėta įgyvendinti 2009 m.

Tebegalioja 2013 m. rajono Taryboje patvirtintos bene palankiausios Lietuvoje specifinės verslo skatinimo per mokesčius taisyklės, kai kuriantiems naujas 
darbo vietas verslininkams yra mažinami mokesčiai, o sukūrę daugiau kaip 10 darbo vietų net iki 3 metų atleidžiami nuo turto bei žemės mokesčių. 

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. 813

Tai bent grybų prisirinko - net žalia girelė linko...
Nuo šiol šeštadienio ,,Anykštos“ puslapį atiduodame skaitytojams. Jei mėgstate fotografuoti ir daly-

tis savo nuotraukomis - ši žinutė kaip tik Jums!
Šį kartą skaitytojus pakvietėme pasidalyti nuotraukomis, kuriose jie užfiksavo šio rudens grybų 

derlių. Sprendžiant iš gautų nuotraukų gausos, šiemet grybai Anykščių rajone dygsta ypač gausiai.
Beje, grybautojai nelinkę išduoti gerų vietų. O antai Dainius Žąsinas informavo, kad Nyderlanduose 

ir Anglijoje žmonėms grybauti draudžiama. Bet juk niekas nedraudžia grybų fotografuoti, ar ne?
Ir toliau lauksime Jūsų nuotraukų. Šį kartą siųskite rudeninio derliaus nuotraukas iš Jūsų sodų bei 

daržų. Nuotraukas galite siųsti per ,,Messenger“ programėlę arba el.paštu anyksta@anyksta.lt

Simonos Stasiūnienės šeimos mėgstamiausia 
grybavimo vieta - Pavarės miškas.

Žėrutė Vaškevičiūtė Semaškienė tokį laimikį apti-
ko lapuočių miškuose netoli Vaižganto tėviškės.

Aistė Liulienė sako, kad tikras grybautojas geriausių grybavimo 
vietų neišduoda. 

Ina Komarova miške pamatė tokią draugystę...

Olga Paškevičienė gausybę grybų rado Traupio 
miškuose. 
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Lenktyninkai piktino grybautojus ir 
vasarotojus Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Paskutinį rugpjūčio savaitgalį po Anykščių rajono miškus pasklidę automobiliai piktino anykš-
tėnus. Ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, ir rajono policijos komisariatas sulaukė 
gyventojų skundų. 

Pasak Anykščių rajono vicemero Dainiaus Žiogelio, tą patį savaitgalį mūsų rajone vyko net 
trys automobilių renginiai, o savivaldybė išdavė leidimą tik trijų dienų automobilių festivaliui 
Dainuvos slėnyje. 

Merui skundą surašė 
inkūniečiai

Anykščių rajono savivaldybės 
vadovams raštą po triukšmingo-
jo savaitgalio įteikė Inkūnų kai-
me sodybas turintys asmenys.  
D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, kad 
vasarotojai piktinosi, jog naktimis 
negalėjo miegoti, nes jų ramybę 
drumstė miško keliukais lakstan-
tys automobiliai.

,,Savivaldybė išdavė leidimą 
VšĮ ,,Smagus turas“ surengti senų 
automobilių festivalį Dainuvos 
slėnyje rugpjūčio 28-30 dienomis. 
Prašyme išduoti leidimą nurodyta, 
kad renginyje bus  200 dalyvių ir 
500 žiūrovų“, - ,,Anykštai“ sakė 
rajono mero pavaduotojas. Jis 
dėstė, kad festivalio organizatoriai 
informavo, jog rengs ekskursijas 
po Anykščių ir Kupiškio rajonus, 
tačiau apie kažkokias lenktynes 
kalbos nebuvo. 

Sulaukus gyventojų  skundų, 
rajono valdžia išsiaiškino, jog 
VšĮ ,,Smagus turas“ dalyviai visgi 
rungtyniavo. O tą patį savaitgalį 
prie Juodbalos karjero, privačioje 
teritorijoje, vyko dar vienas au-
tomobilių festivalis. Negana to, 
savivaldybė, pasirodo, buvo ga-
vusi Vidaus reikalų ministrės Ri-
tos Tamašūnienės pranešimą, kad 
Anykščių rajono keliais tą patį sa-
vaitgalį  drieksis ir respublikinis 
Prezidento taurės ralis. 

,,Tiek automobilių, vienu metu 
suvažiavusių į Anykščių rajoną, 
sukėlė chaosą. Niekas nieko ne-
žino... Šimtai automobilių keliu-
kuose. Tačiau jeigu viskas vyks-
ta pagal eismo taisykles, ką mes 
galime padaryti?“ - retoriškai 
klausė Anykščių rajono vicemeras 
D.Žiogelis.

Jis teigė, jog visiems rajono 
seniūnams buvo duotas nurody-
mas apžiūrėti seniūnijų keliukus 
– apgadintų ar suniokotų keliukų 
neaptikta. Dėl to, kad inkūniečiai 
neišsimiegojo, vicemero teigimu, 

savivaldybė neturi jokių galių ką 
nors nubausti, juolab kad, pasak 
jo, nėra įrodymų, kurio iš vykusių 
renginių dalyviai važinėjo po In-
kūnų apylinkes.

Skundėsi ir kitų rajonų 
gyventojai

Senų automobilių festivalis, 
kuriam Anykščių valdžia išdavė 
leidimą, vadinasi ,,Rat race“, arba 
,,Žiurkių lenktynės“. D.Žiogelis 
sakė, kad mieste buvo matyti labai 
purvinų automobilių, o renginio 
rengėjai apdovanojo nugalėtojus. 
,,Aišku, kad kažkokios lenktynės 
vyko, nes jeigu skelbiami nugalė-
tojai, tai turėjo būti ir varžybos“, 
- ,,Anykštai“ sakė D.Žiogelis.

,,Žiurkių lenktynių“ dalyviai iš 
tiesų rungtyniavo.  Per 3 dienas 
jie Anykščių, Molėtų, Panevėžio, 
Kupiškio ir Biržų rajonų keliais 
nuvažiavo 1000 kilometrų. ,,Žiur-
kių lenktynės“ vyksta keliais eta-
pais, jose varžosi neprofesionalai 
lenktyninkai, vairuojantys senus 
serijinės gamybos automobilius  

Šių metų sausio pabaigoje por-
talas 15 min.lt rašė, kad dėl ,,Žiur-
kių lenktynių“ dalyvių sugadintų 
keliukų skundėsi Švenčionių, Vil-
niaus ir Utenos rajonų gyventojai. 
Tuomet varžybų organizatoriai 
pažadėjo sugadintus keliukus su-
remontuoti.  

Policija neturi pagrindo 
reaguoti

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus vadovė  
Aušra Staškevičienė ir Reagavimo 
skyriaus vadovas Valdas Palionis 
,,Anykštai“ sakė, kad komisariatas 
sulaukė kelių pasipiktinusių gry-
bautojų skambučių, kurie skundėsi 
greitai po miškus lakstančiais auto-
mobiliais. 

,,Mano nuomone, organizatoriai 
neužtikrino saugumo. Bet faktas 
apie galimus pažeidimus nėra fik-
suotas ir nėra daugiau apie ką kal-
bėti“, - ,,Anykštai“ sakė V.Palionis. 
Pareigūnas aiškino, kad nėra regla-
mentuota, kiek mašinų vienu metu 
gali važiuoti vienu keliu, o prane-
šimas pareigūnams, kad ,,automo-
biliai lėkė dideliu greičiu“, yra su-
bjektyvus dalykas. ,,Kažkam ir 50 
km/h bus ,,labai greitai“, - paaiški-
no pareigūnas. Visgi, jo įsitikinimu, 
kitais metais savivaldybė ,,Žiurkių 
lenktynėms“ Anykščių rajone ,,tu-
rėtų uždėti kryžių“. ,,Išduodant lei-
dimus renginiams reikėtų skaityti 
jų pavadinimus. Jeigi pavadinime 
yra žodis ,,lenktynės“, tikėtina, kad 
jo dalyviai ir lenktyniaus“, - sakė 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato Reagavimo skyriaus vadovas 
V.Palionis. 

Kelių eismo taisyklėse miško ke-
liukai priskiriami ,,kitiems keliams“, 

kuriuose lengvieji automobiliai gali 
važiuoti iki 70 km/h greičiu. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus vadovė 
A.Staškevičienė dėstė, kad anykš-
tėnai iš emės turi pomėgį piktintis 
ir skųstis policijai. ,,Mūsų žmonės 
labai jautrūs. Sulaukiame skundų, 
jog per miestą važiuoja motoci-
klai. Ką motociklininkams daryti? 
Išjungti variklius ir per Anykščius 
motociklus prasistumti? Sulaukėme 
skundų, kad Marijono Mikutavi-
čiaus ir Kastyčio Kerbedžio koncer-
tai trukdė troškūniečiams miegoti. 
Regis, dalis žmonių norėtų, kad 
viskas būtų uždrausta“, - kalbėjo 
A.Staškevičienė.

Dainuvos slėnyje važiuoti 1000 
kilometrų nesiruošė...

,,Žiurkių lenktynių“ organizato-
rius VšĮ ,,Smagus turas“ vadovas  
Paulius Ragauskas ,,Anykštai“ 
sakė, kad yra pripratęs prie lenk-
tynėmis besipiktinančių piliečių, 
todėl anykštėnų reakcija nėra iš-
skirtinė. ,,Visas tris renginio dienas 
mane lankė policijos pareigūnai. 
Visas dienas aiškinausi. Mūsų ži-
niomis, policininkai net radarą 
miške buvo pastatę, bet pažeidimų 
jiems užfikuoti nepavyko“, - kalbė-
jo P.Ragauskas.

Renginio organizatorius stebėjo-
si, jog savivaldybės atstovai, išduo-
dami leidimą festivaliui, nesuprato, 
kad bus lenktyniaujama ir Anykščių 
rajono keliais. ,,Oficialiai skelbia-
me, kad organizuojame 1000 kilo-
metrų lenktynes. Kur, jų manymu, 
mes turėjome tą 1000 kilometrų va-
žiuoti? Dainuvos slėnyje?“ - klausė 
lenktynių organizatorius.

Jis teigė esąs garantuotas, kad 
lenktynių dalyviai laikėsi kelių 

eismo taisyklių, nes jie buvo stebi-
mi per palydovinę sistemą (GPS). 
,,Visi lenktynių dalyviai buvo ti-
krinami alkotesteriais, išleidome 
tik tuos, kuriems rodė nulius. Kelių 
eismo taisyklės nedraudžia vairuo-
ti, jei ,,įputi“ 0,2 ar 0,3 promilės, 
bet mes draudžiame“, - aiškino 
P.Ragauskas. Jo teigimu, net ir no-
rintys miško keliukais lėkti dides-
niu nei leistinas 70 km/h greitis, 
tai sunkiai galėtų padaryti jau vien 
dėl tų keliukų būklės. Jis tvirtino, 
jog renginys yra apdraustas ir, jeigu 
būtų buvę nustyta, kad jo dalyviai 
padarė žalos gamtai ar ūkininkams, 
patirti nuostoliai būtų kompensuoti. 

Pigiau mokėti baudą nei 
rinktis leidimus

VšĮ ,,Smagus turas“ vadovas  
P.Ragauskas sakė, kad teisinis jo va-
dovaujamos įstaigos persekiojimas 
dėl organizuojamų lenktynių yra 
įmanomas. Pasak jo, nors lenktynių 
dalyviai privalo laikytis bendrųjų ke-
lių eismo taisyklių, tačiau koks nors 
entuziastas galėtų bandyti bylinėtis, 
nes VšĮ neturėjo leidimų organizuoti 
lenktynes. ,,Mums grėstų maksimali 
30 eurų bauda. O norėdami susirinkti 
visus reikiamus dokumentus, turėtu-
me gauti gal 30 pažymų iš skirtingų 
savivaldybių“, - neslėpė VšĮ ,,Sma-
gus turas“ vadovas.

,,Manau, kad anykštėnai protes-
tavo ir prieš Lajų taką, ir prieš ,,De-
vilstone“ festivalį. Mes Anykščius 
pasirinkome todėl, kad iš esmės Jūsų 
miestas man patinka. Kitiems me-
tams planavome daug nemokamų 
renginių anykštėnams. Tačiau, jeigu 
sulauksime priešpriešos, -  per jėgą 
nesiveršime. Iškelsiu renginį į kitą 
miestą, kad ir į Zarasus“, - aiškino 
,,Žiurkių lenktynių“ organizatorius.   

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis sako, kad 
lenktynėms leidimo savival-
dybė neišdavė.

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė teigė, kad gyvento-
jai skundėsi ir dėl koncertų.

Lenktynių trasos driekėsi ir keliais, ir bekelėmis...

„Žiurkių“ lenktynėsi dalyvavo ir keli anykštėnų ekipažai. Vieną jų sudarė tik moterys. organizatorių nuotr. 
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įvairūs

siūlo darbą

parduoda

MOZAIKA

PARDUODA DŽIOVINTAS 
KIETMEDŽIO MALKAS:
• uosio, beržo medienos;
• džiovyklose išdžiovintos;
• kaina už erdvinį metrą: 
uosis- 45 Eur, beržas- 40 Eur. 
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.

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.

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.

ViLnonĖS	AnTkLoDĖS
rugsėjo	16	d.	(trečiadienį) 14.00 Svėdasuose (turguje), 14.30 Leliūnuose, 

14.50 Debeikiuose, 15.10 - 15.40 Anykščiuose (miesto turguje), 16.00 Ažuožeriuose, 
16.15 Kavarske (turguje),16.40 Dabužiuose, 17.00 Troškūnuose (turguje), 17.30 
Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 Eur), dvigules 
(60 Eur), vaikiškas (35 Eur) antklodes, įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) 
(47-61 Eur), vilnones pagalves (19 Eur), patalynės komplektus (28-31 Eur), vilnonius 
suktus siūlus 19 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tinka 
naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.

Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis 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 gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-687) 18377.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Pildo automobilių kon-
dicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

UAB „Renesansas“ nemokamai 
iškerta ir išveža krūmus ž.ū. pa-
skirties žemėse. Plotas ne ma-
žesnis kaip 1 ha. Parduodame 
malkas. 

Tel. (8-662) 28119. 

Reikalingas žmogus pašerti ir 
pamelžti karvę, suteikiamas ap-
gyvendinimas mūriniame name 
miestelyje. Yra galimybė dirbant 
įsigyti sodybą. 

Tel.: (8-600) 40863.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šalina 
medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

išnuomoja
 
3 kambarių butą Vairuotojų g.
Tel. (8-601) 09798.

uAB	„Anykščių	Vosinta“	ieško	vyr.	buhalterio	(-ės).	
Darbo	pobūdis: 
- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas 

bei savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
reikalavimai: 
- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė, kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmany-

mas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
Atlyginimas 1200-1300 Eur neatskaičius mokesčių

Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 
CV prašome siųsti el. paštu: a.vosinta@gmail.com.	

Bulves „Catania“ (balta, 
sukrenta), „Vineta“ (gelsva, 
pakrenta), „Laura“ (geltona, 

nesukrenta). Kaina 9 Eur/30kg 
(0.30 Eur/kg). Burokėliai, 

morkos, svogūnai, kopūstai. 
Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.
Pienininkystės ūkyje pagalbi-

niam darbininkui. Privalo turėti 
traktorininko teises. Gali būti vy-
resnio amžiaus. 

Tel. (8-613) 71400. 

Reikalingi statybininkai nedide-
lės apimties vidaus ir išorės dar-
bams atlikti Kavarske. 

Tel. (8-606) 22646.

Norvegijos parlamentaras 
siūlo D. Trumpui skirti 2021-
ųjų Nobelio taikos premiją

Vienas Norvegijos parlamento 
narys trečiadienį pareiškė, kad 
nominavo JAV prezidentą Do-
naldą Trumpą (Donaldą Trampą) 
2021 metų Nobelio taikos premi-
jai už jo vaidmenį tarpininkau-
jant susitarimui dėl Izraelio ir 
Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) 
santykių normalizavimo.

„Priežastis yra ta, kad jis sukūrė 
unikalų ir istorinį susitarimą tarp 

Izraelio ir JAE. Susitarimą, kuris, 
kaip mes tikimės, bus išplėstas, 
(apimant) kitas arabų valstybes 
tam, kad mes turėtume tvarią 
taiką Artimuosiuose Rytuose“, – 
naujienų agentūrai AFP pareiškė 
Christianas Tybringas-Gjedde 
(Kristianas Tiubringas Jedė).

Prieš imigraciją pasisakančios 
Pažangos partijos narys Ch. Ty-
bringas-Gjedde yra Norvegijos 
parlamento Užsienio ir gynybos 
reikalų komiteto pirmininko pa-
vaduotojas. Drauge su kitu par-
lamentaru jis jau kartą nominavo 

D. Trumpą 2018 metų Nobelio 
taikos premijai už jo bandymą 
suartėti su Šiaurės Korėja, nors 
šis procesas dabar yra įstrigęs. 
Kandidato pasiūlymas Nobelio 
premijai dar neužtikrina, kad jam 
bus paskirtas šis prestižinis apdo-
vanojimas. Norvegijos Nobelio 
institutas priima svarstyti visus 
siūlomus kandidatus, jeigu jie 
nominuojami iki apdovanojimų 
metų sausio 31 dienos ir jeigu jų 
teikėjai turi teisę tuos kandidatus 
siūlyti. Ch. Tybringas-Gjedde 
gali tai daryti kaip parlamento 
narys.Kasmet Nobelio Institutas 
sulaukia šimtų nominacijų ir 50 
metų negali atskleisti jų pavar-
džių, tačiau tie, kurie teikia no-
minacijas, gali savo siūlymą pa-
skelbti viešai.

WWF: pasaulio stuburinių 
populiacijos per 50 metų 
sumažėjo dviem trečdaliais

Pasaulio žinduolių, paukščių ir 
žuvų populiacijos per mažiau nei 
50 metų dėl per didelio vartojimo 
sumažėjo daugiau kaip dviem 
trečdaliais, ketvirtadienį paskel-
bė ekspertai, perspėdami gelbėti 
gamtą, kad išsigelbėtume patys.

Dėl žmogaus veiklos smarkiai 
degradavo trys ketvirtadaliai vi-
sos sausumos ir 40 proc. visų van-
denynų, o vis spartėjantis gamtos 
naikinimas tikriausiai turės neap-
sakomų pasekmių mūsų sveikatai 
ir pragyvenimo šaltiniams.

Ataskaitoje „Gyvoji planeta“ 
(Living Planet) apie daugiau kaip 
4 tūkst. stuburinių rūšių sakoma, 
kad spartėjantis miškų naikini-

mas ir žemės ūkio ekspansija yra 
pagrindiniai veiksniai, nulėmę 
populiacijų sumažėjimą viduti-
niškai 68 proc. nuo 1970 iki 2016 
metų.

Joje perspėjama, kad nepaliau-
jamas natūralių buveinių nykimas 
didina ateityje galimų pandemijų 
riziką, nes žmonės vis labiau pri-
artėja prie laukinių gyvūnų.

2020-ųjų „Gyvoji planeta“, ku-
rią drauge parengė Pasaulio gam-
tos fondas (WWF) ir Londono 
zoologijos draugija, yra jau 13-
oji iš kas dveji metai skelbiamų 
ataskaitų.

WWF generalinis direktorius 
Marco Lambertini naujienų agen-
tūrai AFP akcentavo stulbinamą 
Žemės bioįvairovės praradimą 
nuo 1970 metų.

- Bns
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Vyr. redaktorė

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

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

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.

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. 

AB „Ažuožerių sodai“ vaisių san-
dėlyje Šeimyniškių kaime superka 
nerūšinius obuolius. Apmokėjimą 
garantuojame. 

Tel. (8-381) 44733, (8-615) 43606. 

PERKAME MIŠKĄ
visoje Lietuvoje.

Su žeme ar išsikirtimui
Tel.(8-681) 60552.

ViŠToS	ViŠTAiTĖS.
ruGSĖjo	 13	 d.	 (sekmadie-

nį) prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 4 
Eur).Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiauši-
niais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosi-
me, 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.

nekilnojamsis	turtas

2,26 ha brandaus miško (vyrauja 
ąžuolai ir uosiai).

Tel. (8-612) 19408.

Jaukią sodybą šalia Svėdasų 
miestelio. Yra gyvenamasis na-
mas, tvenkinys, sodas, ūkio pas-
tatai. Arti ežerai ir miškai, asfaltuo-
tas privažiavimas. 

Kaina 10 500 EUR.
Tel. (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. 
Kaina 27 000 EUR.
Tel.(8-673) 10983.

2 kambarių butą su patogumais 
ir mūriniu sandėliuku (kūrenamas 
pečiumi).

Tel. (8-683) 49528.
  
Sodybą prie Svėdasų. 58 arai 

žemės, yra tvenkinys. 
Kaina 10 500 EUR. 
Tel. (8-646) 18289.
 
Tvarkingą sodybą vienkiemyje, 

Anykščių rajone.
Tel. (8-674) 70860.

Perka	grikius. 
Atsiskaitome per 2 d.d. 

Kompensuojame transportą (5 Eur/t).
Daugiau informacijos 
www.lasai.lt/elevatorius. 
Tel. (8-683) 85009.

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

Tel. (8-646) 18343.

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

Tel. (8-652) 09190.

kuras

Malkas.
Tel. (8-675)11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 
3m. ilgio. Skaldytas, įvairaus 
stambumo, ilgio, pagal kliento po-
reikius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. 

Kaladėlėm ir rąstais.
Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas malkas, supjaustytas 
atraižas. Atveža įvairaus žvyro,

kompostinės žemės iki 3 t.
Tel. (8-621) 30354.

Beržo, juodalksnio, eglės malkas 
3 m ilgio, veža miškovežiu, kaina 
nuo15 Eur/kub.m.

Tel. (8-620) 59821.

jAunoS	ViŠTAiTĖS!	
rugsėjo	17	d.	(ketvirtadienį)	

prekiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. ru-
domis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiauši-
nius 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.

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) 510346.

kita

Žieminių kviečių sėklą Skagen 
C3, išvalyta, subeicuota. 

Tel. (8-686) 70344.

Dideles maistines bulves. 30 kg- 
9 eurai. Kviečius 40 kg – 8 eurai. 
Atveža. Išrašo sąskaitą. 

Tel. (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.
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anekdotas

oras

+10

+19

mėnulis
Rugsėjo 12 - 14 d. - delčia.

Barmantas, Barvydė.

Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

šiandien

rugsėjo 13 d.

rugsėjo 14 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTonAs

Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, 
Eisvina, Krescencija, 
Krescencijus.

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 !

Maža mergaitė klausinėja ma-
mos:

- Mama, o kai aš užaugsiu, aš irgi 
turėsiu vyrą?

- Taip, jei būsi gera mergaitė, tai 
būtinai turėsi vyrą.

- O jei būsiu bloga?
- Tada turėsi jų daug.

***
Gydytojau, padėkite. Man dveji-

nasi akyse!
- Nusiraminkite ir atsisėskite ant 

kėdės.
- Ant kurios?

***
Gūdus miškas. Stovi iš rąstų su-

ręsta trobelė. Pareina namo meški-
nai.

Tėtis meškinas storu balsu rūsčiai 
išriaumoja:

- Kas valgė iš mano lėkštės?
Meškiniukas rėkia iš paskos:
- Kas gėrė iš mano puodelio?
Mama meškinienė atsisuka nuo 

viryklės:
- Kvailiai, aš dar neįdėjau.

***
Kalbasi bendradarbiai: 
- Antanai, jeigu tu tik žinotum 

kaip aš dievinu Kazlų Rūdą, kokie 
nepakartojami gyvenimo momentai 
yra susiję su šiuo miesteliu!

- O tu ar seniai ten buvai?
- Ar aš? Gal juokauji. Aš ten nie-

kada nebuvau. Žmona ten važinėja 
pas savo tėvus...

***
Vienoje iš įmonių susipyko mo-

terys. Jas nuraminti atvyko pats 
direktorius, bet moterys tapo neval-
domos, visos šaukia kartu, viena ki-
tos nesiklauso. Direktorius, netekęs 
kantrybės, sušuko:

- Tylos! Tegul kalba ta, kuri iš 
jūsų pati vyriausia!

Ir tada stojo kapų tyla...

***
- Pone, esu tas žmogus, kuriam 

jūs padovanojote seną švarką. Už 
pamušalo radau 100 eurų.

- Ir norite man juos grąžinti?
- Ką jūs, pone, noriu paklausti, 

gal dar turite tokių švarkų?

Amiliutė riešutaudama supranta, kad kiekviena 
Anykščių žemės pėda yra didinga

Kybur vybur ten, aukštai,
Gintariniai riešutai. 
Amiliutė riešutaus -
ką pasieks, tą ir nuraus. 

Traška šakos riešutyno,
To, kur auga prie Pušyno. 
Vakarais tenai, beje,
Alų maukia vyrija. 

Ten karaliaus ąžuolynas -
Pats Adamkus juk sodino
Ąžuoliuką stiprų, slauną, -
Talkino valdžios jam fauna.

Ąžuolynas prie Pušyno
Miesto vaizdo negadina, 
nors apžėlęs, nešienautas,
stirnų truputį apgraužtas. 

Amiliutė susimąsto -
Riešutai sijoną drasko. 
kur pažvelgsi - ten vertybė, 
Atminimas ir didybė.


