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Anykščių rajone bedarbystė auga kaip ant mielių. Užimtumo tarnyba skelbia, kad rugsėjo pradžioje Anykščių rajone registruoti 2 
tūkst.233 bedarbiai. Anykščių skyriaus vedėja Jolita Kairienė tikina, kad tai dar ne pabaiga - iki šių metų pabaigos bedarbių Anykščių 
rajone tik daugės.

Užimtumo tarnybos Anykščių skyriaus vedėja Jolita Kairienė sakė, kad dėl darbo paieškos išmokos ateina gyventojų, kurie 
į įstaigą nesikreipė 14 metų.

Architektai atskleidė, kad mieste galima jaustis 
tarytumei savo namuose

Rugsėjo 15 dieną Anykščių L.ir S.Didžiulių viešojoje bibliote-
koje baigėsi kūrybinės architektų dirbtuvės, kurių metu trys Lie-
tuvos architektų grupės ieškojo sprendimų, kaip geriausiai būtų 
galima sutvarkyti keturias Anykščių miesto erdves. 

Ateityje ketinama sutvarkyti Antano Baranausko aikštę, aikštę 
priešais Anykščių kultūros centrą, Vyskupo skvero dalį tarp bibli-
otekos ir buvusio restorano pastatų bei aikštę priešais Anykščių 
meno mokyklą. 

Apie Anykščių žydų kultūrą kūrybinių architektų dirbtuvių daly-
viams pasakojo rašytojas Rimantas Vanagas.

Urbanistų komanda palinkusi prie Anykščių mies-
to planų. 

Vaitkūnų 
rinkimų 
apylinkė 
perkelta į 
gretimą kaimą

Juvelyras 
dabartinio 
darbo 
nekeistų į jokį 
kitą

Netekusiems 
darbo siūlo 
kurti verslą

Amiliutė per 
Obuolines pre-
kiauja supuvu-
siais pomidorais 
ir kiaušiniais

Asfaltas. Iki lapkričio 30-osios 
Staškūniškio gyvenvietės Parko ga-
tvė bus asfaltuota. Vyriausybė šios 
gatvės asfaltavimui skyrė 189 tūkst. 
eurų. Darbus atliks ,,Anykščių meli-
oracija“, šiuo metu mūsų rajone tu-
rinti dar du objektus.

Koronavirusas. Naujų susirgi-
mų koronavirusu Anykščių rajone 
pastaruoju metu registruota nebuvo. 
Iš dviejų paskutiniu laiku sirgusių 
asmenų, vienas jau yra pasveikęs. 
Iš viso nuo epidemijos pradžios 
Anykščių rajone buvo fiksuota 10 
susirgimo koronavirusu atvejų.

Mugė. Savaitgalį Anykščiuose 
vyksiančioje ,,Obuolinių“ šventės ru-
dens gėrybių, amatų, tautinio paveldo 
prekyvietėje prekiauti užsiregistravo 
67 prekybininkai. Iš užsiregistravu-
siųjų, daugiausia norinčių prekiauti 
maisto produktais. Mugėje taip pat 
bus prekiaujama ir sodinukais - juos 
siūlys septyni prekybininkai.

Remontas. Anykščių ligoninėje už 
58 tūkst.973 Eur remontuojamos pa-
talpos. Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas sakė, kad 
šios lėšos skirtos rentgeno kabinetui 
įrengti. Patalpų remontas atliekamas 
už Anykščių ligoninės ir Anykščių ra-
jono savivaldybės lėšas. Darbus atliks 
UAB ,,Dauniškis ir KO“.

Kliūtys. Anykščiuose veikiantis 
Istorijų dvarelis dėl techninių kliū-
čių šią savaitę buvo uždarytas dviem 
dienoms. Dvarelio kultūrinių veiklų 
koordinatorė ir organizatorė Vaida 
Jucienė ,,Anykštai“ sakė, kad tvar-
komas jo rūsys. ,,Rūsyje kaupiasi 
drėgmė. Atvažiavo žmonės ir dabar 
rūsiuose tvarko ventiliaciją“, - sakė 
V.Jucienė.

Vizitas. Šiandien Anykščiuose 
lankysis Kroatijos Respublikos ne-
paprastasis ir įgaliotasis ambasa-
dorius Krešimir Kedmenec. 16 val. 
ambasadorius lankysis Antano Bara-
nausko klėtelėje, 16.30 val. Anykščių 
menų inkubatoriuje - menų studijoje 
ambasadorius susitiks su Anykščių 
rajono meru Sigučiu Obelevičiumi ir 
Savivaldybės administracijos atsto-
vais. 18 val.Vyskupo skvere, Kalbų 
alėjoje, ambasadorius atidengs  ply-
telę su kroatišku pasveikinimu „Do-
bar dan“ („Laba diena“).
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spektras

Temidės svarstyklės

Vagystė. Rugsėjo 13 dieną, apie 
10.00 val., iš sodybos Kavarsko se-
niūnijos Knitiškių kaime pavogta 
20 keraminių lėkščių, 6 keraminės 
salotinės ir kiti buities įrankiai. Pa-
daryta 268 eurų turtinė žala. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Rugsėjo 14 dieną, apie 
09.10 val., Troškūnų seniūnijos Ra-
guvėlės kaime rastas vyro (g. 1956 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nustatyti.

Konfliktas. Rugsėjo 15 dieną, 

apie 20.30 val.,bute, Anykščiuose, 
Storių g., vyras (g. 1987 m.) sukėlė 
fizinį skausmą  moteriai (g. 1996 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Smurtas I. Rugsėjo 16 dieną, 
apie 22.10 val., Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., vyras (g. 1980 m.) su-
kėlė fizinį skausmą vyrui (g. 1991 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Smurtas II. Rugsėjo 16 dieną,  
apie 21.50 val., Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., vyras (g. 1991 m.) su-
kėlė fizinį vyrui (g. 1980 m.). Pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pinigai. Rugsėjo 16 dieną,  apie 
16.40 val., moteris (g. 1934 m.), 
gyvenanti Kavarsko seniūnijos Ja-
nušavos k.aime, po nepažįstamų 
moterų apsilankymo pastebėjo, kad 
iš gyvenamojo namo pavogta 2 700 
Eur. Padaryta žala 2 700 Eur. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Rugsėjo 16 dieną, apie 
15.15 val., Debeikių seniūnijoje 
rastas vyro (g. 1971 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl mirties 
priežasties nustatymo.

Areštinė. Rugsėjo 17 dieną, apie 
22.05 val., Kavarsko seniūnijoje 
vyras (g. 1976 m.), (nustatytas 1,61 
prom. girtumas) smurtavo prieš 
moterį (g. 1983 m.), (nustatytas 
1,35 prom. girtumas). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Vėjas. Įsismarkavęs vėjas rugsė-
jo 17 dieną, ketvirtadienį, Kurklių 
seniūnijos  Staškūniškio kaime 
nuvertė medį. Medis Želvelės ga-
tvėje užvirto ant važiuojamosios 
kelio dalies. Šalinant jį nuo kelio, 
kreiptasi pagalbos į ugniagesius. 
Jie medį supjaustė ir nuo kelio pa-
traukė.

Už ypatingos svarbos užduočių atlikimą - premijos
Už koronaviruso pandemijos suvaldymą Anykščių rajone fina-

siškai paskatinti šeši Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai. 
Kam asmeniškai gyventojai už tai galėtų padėkoti, savivaldybė 

neatskleidžia, teigdama, kad to neleidžia padaryti Bendrojo duo-
menų apsaugos reglamento nuostatos.

Prie koronaviruso pandemijos 
suvaldymo prisidėjusiems šešiems 
Anykščių rajono savivaldybės 
darbuotojams iš savivaldybės biu-
džeto paskirti 5 tūkst.419  Eur (ne-
atskaičius mokesčių).

,,Atlikus ypatingos svarbos už-
duotis, reaguojant į koronaviruso 
(COVID-19) keliamas grėsmes 
(viešųjų pirkimų techninių speci-
fikacijų rengimą asmens apsau-
gos priemonėms,  apgyvendinimo 
paslaugoms, skirtoms žmonių 
saviizoliacijai bei izoliuotų žmo-
nių maitinimo paslaugoms įsigyti, 
informacijos dėl asmens apsaugos 
priemonių, siekiant apsisaugoti nuo 
COVID-19 ligos, poreikio savival-
dybės administracijoje surinkimą 
bei asmens apsaugos priemonių 

išdavimo koordinavimą) buvo pa-
skatinti trys valstybės tarnautojai. 
Jiems buvo skirta po vienkartinę 
piniginę išmoką. 

Taip pat atlikus ypatingos svar-
bos užduotis, reaguojant į koro-
naviruso (COVID-19) keliamas 
grėsmes (už Anykščių rajono sa-
vivaldybės gyventojų, karantino 
laikotarpiu grįžusių iš užsienio 
valstybių, transportavimą į savi-
izoliacijos vietas Anykščių rajo-
ne) buvo paskatinti 3 Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartis. Jiems buvo skirtos 
vienkartinės piniginės premijos“, 
- ,,Anykštai“ atsiųstame elektro-
niniame laiške nurodė Anykščių 
rajono savivaldybė.

Regiono plėtros taryba posėdžiavo Anykščiuose
Ketvirtadienį, rugsėjo 16-ąją, Anykščiuose posėdžiavo Utenos 

regiono plėtros taryba. Skaičiuojant ir svečius bei pranešėjus, 
posėdyje dalyvavo tik kiek daugiau nei dvidešimt žmonių, tačiau 
renginys vyko didžiojoje Anykščių kultūros centro salėje.

Tiesa, pačiame posėdyje nuo 
koronaviruso besisaugoję politikai 
per kavos pertraukėles artimo kon-
takto jau nebegalėjo išvengti... 

Į posėdį neatvyko Visagino 
ir Ignalinos savivaldybių dele-
gacijos, o Utenos savivaldybei 
atstovavo eiliniai tarybos nariai. 
Tačiau Zarasai ir Molėtai į Anykš-
čius delegavo net po du merus - 
po dabartinį ir buvusį. 

Utenos regiono plėtros tarybos 
pirmininkas Zarasų rajono meras 
Nikolajus Gusevas  ir Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
džiaugėsi, jog regionų plėtros ta-

ryba pagaliau susirinko į gyvą po-
sėdį, nes visą pusmetį posėdžiavo 
nuotoliniu būdu. 

Vidaus reikalų ministerijos 
Regionų plėtros departamento 
Utenos skyriaus vedėjas Nerijus 
Čepauskas renginio pradžioje 
sveikino penkių Utenos regio-
no turizmo informacijos centrų 
direktores. Pasak N.Čepausko, 
buvo surengtas respublikinis pro-
jektinių idėjų konkursas, kuriam 
pateikta per 100 idėjų. O Utenos 
regiono turizmo centrų pateikta 
idėja buvo ne lokali, o apimanti 
visą regioną. 

Vėliau Anykščių turizmo ir 
verslo centro laikinoji direktorė 
Kristina Beinorytė ,,Anykštai“ 
paaiškino, kad informacijos cen-
trų projektinės idėjos esmė - ben-
dra regiono reklaminė kampanija: 
dalyvaujant parodose, rengiant 
informacines medžiagas ir t.t. 
pristatomas ne vienas atskiras ra-
jonas, o visas regionas. Sukurta ir 
visą apskritį aprėpianti internetinė 
svetaine www.visitaukstaitija.lt, 
kurioje informacija pateikta lietu-
vių, latvių, rusų, vokiečių ir anglų 
kalbomis.

Regiono plėtros tarybos posėdy-
je svarstyta 12 klausimų, išklausy-
ta svečių informacinių pranešimų, 
perskirstyti lėšų likučiai.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
kad per Regionų plėtros tarybą 

Anykščių rajonas iš visų regiono 
rajonų gavo daugiausia lėšų - 51 
mln. eurų. Ši suma skaičiuota už 
visą 2014-2020 metų finansinį 
laikotarpį. Regionų plėtros lėšos 
teko Tilto gatvės projektui,  Žvejų 
gatvės projektui, daugiabučių re-
novacijai.

Regionų plėtros taryboje kelta 
Utenos vesrlo parko formavimo 
problema. Mat paaiškėjus, kad da-
lis ketinamų pirkti sklypų priklau-
so Utenos rajono mero Alvydo 
Katino žmonai, projekto įgyven-
dinimas buvo sustabdytas.

Anykščių rajono valdžia vadi-
namajame Pramonės rajone yra 
suformavusi kelis sklypus, skirtus 
investuotojams. Tiesa, iki šiol ga-
mybininkų susidomėjimo valdiš-
ka žeme nebuvo sulaukta.

-AnYkŠTA

Nors paskatintųjų Anykščių ra-
jono savivaldybės darbuotojų tapa-
tybes griežtai saugo įstatymai, pra-
ėjusią savaitę vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje meras 
Sigutis Obelevičius atskleidė, kad 
pinigines išmokas gavo trys savi-
valdybės vairuotojai.

,,Buvo paskatinti vairuotojai, 
kurie vežiojo žmones ir dirbdavo 
savaitgaliais bei naktimis“, - sakė 
S.Obelevičius.

,,Anykštai“ iš Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorės Ligitos Kuliešaitės pavyko 
sužinti, kad dar du už koronaviruso 
pandemijos suvaldymą Anykščių 
rajone paskatinti specialistai dir-
ba Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriuje.

Kas šeštasis Anykščių rajono 
savivaldybės darbuotojas, kurio 
kišenę papildė solidi paskatinamo-
ji išmoka, Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė atskleisti nesutiko, 
motyvuodama tuo, kad jei būtų 

įvardyta pareigybė, kaipmat paaiš-
kėtų ir asmens tapatybė.

Šalyje kovą įvedus karantiną, 
Anykščių rajono savivaldybėje iš 
užsienio grįžusiųjų saviizoliaci-
ją kuravo savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičienė, vėliau šias 
funkcijas perėmė Anykščių rajono 
mero patarėja Donata Sabaliaus-
kaitė, tad tikėtina, kad vienos iš 
jų pastangos kovojant su korona-
virusu ir buvo įvertintos pinigine 
išmoka.

Klausimą apie išmokas korona-
viruso pandemiją suvaldžiusiems 
Anykščių rajono savivaldybės 
darbuotojams posėdyje iškėlė 
Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis. Kadangi išsamios 
informacijos apie darbuotojus, 
kurie buvo paskatinti finansiškai, 
S.Obelevičius posėdyje pateikti 
negalėjo, su šia informacija supa-
ždinti Anykščių rajono tarybos na-
rius meras pažadėjo rugsėjį.

,,Tai ne paslaptis“, - tikino jis.
-AnYkŠTA

Vaitkūnų rinkimų apylinkė perkelta į gretimą kaimą
Nustatyta, kad Vaitkūnų rinkimų apylinkės patalpos neatitin-

ka nustatytų reikalavimų, todėl jose per spalio 11-ąją vyksiančius 
Seimo rinkimus rinkėjai balsuoti negalės.  

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsa-
kymu komisija rugpjūtį atliko 
balsavimo patalpų patikrinimą. 
Patikrinimo metu nustatyta, kad 
balsavimo patalpa Vaitkūnų rinki-
mų apylinkėje, kuri iki šio veikda-
vo kultūros namų pastate,  neati-
tinka apsaugos, gaisrinės saugos, 

sanitarijos bei higienos normų 
reikalavimų. Be to, paaiškėjo, 
kad įėjimas į pastatą nepritaiky-
tas patekti asmenims, turintiems 
negalią.   

   Anykščių rajono savivaldybė 
Vaitkūnų rinkimų apylinkėje  kitų, 
atitinkančių reikalavimus, patalpų 
neturi, todėl  nuspręsta, kad balsa-

vimas vyks Kunigiškių I kaime.
Balsvimui skirtose patalpose 

šiuo metu šeimininkauja Lietuvos 
labdaros ir paramos fondas „Bal-
tasis balandis“.

Vaitkūnų rinkimų apylinkės pir-
mininkė Oksana Kuc ,,Anykštai“ 
sakė, kad apie rinkimų apylinkės 
patalpų pasikeitimus vaitkūniečiai 
bus informuoti skelbimu, kuris 
bus pakabintas kaimo skelbimų 
lentoje. 

Vaitkūnų ir Kunigiškių I kaimą 

skiria trijų kilometrų atstumas.
,,Anksčiau balsuoti Kunigiš-

kių I kaimo gyventojai vykdavo 
į Vaitkūnus, o dabar vaitkūniečiai 
pasisvečiuos Kunigiškiuose. Ne-
manau, kad tai ženklus atstumas, 
kurio rinkėjai negalėtų įveikti. 
Kalbėjomės su Vaitkūnų kaimo 
gyventojais - jie dėl to problemų 
nemato“, - tikino O.Kuc.

Vaitkūnų  rinkimų apylinkėje 
balsuoja 231 rinkėjas.

-AnYkŠTA

Kaukės. Keičiasi reikalavimai 
dėl kaukių ir kitų veido apsaugos 
priemonių dėvėjimo viešojo maiti-
nimo įstaigose: nuo šiol sėdint prie 
stalo ar baro lankytojams jos nebe-
privalomos. Reikalavimas dėvėti 
kaukes įeinant į pačią maitinimo 
įstaigą išlieka galioti, pažymi apie 
pakeitimus feisbuke pranešęs svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga. „Į kavines, restoranus ir 
kitas viešojo maitinimo įstaigas ir 
toliau turi būti įleidžiami tik veido 
apsaugos priemones dėvintys lanky-
tojai. Tai galioja einat tiek į vidaus 
erdves, tiek į lauko kavines. Kitaip 
tariant, įeiti ir išeiti reikia su kauke 
ar kita veido apsaugos priemone, o 
sėdint prie stalo ar baro – nebūtina 
jos dėvėti“, – informuoja A. Veryga. 
Anot ministro, šis pakeitimas inici-
juotas įsiklausius į Sveikatos apsau-
gos ministerijai pateiktus žmonių 
siūlymus ir įvertinus jų patiriamus 
nepatogumus, kai prie stalo reikė-
davo būti su kauke, kol nevalgai ar 
ko nors negeri.

Provokacija. Lietuvos pre-
zidentas Gitanas Nausėda pro-
vokacija pavadino Baltarusijos 
vadovo Aliaksandro Lukašenkos 
grasinimus uždaryti sieną, tačiau 
kartu perspėjo dėl veidrodinio atsa-
ko, jei toks sprendimas būtų priim-
tas. „Manau, kad tai provokacija, 
be konkretaus pagrindo. Kai kurių 
šalių valdžia tiesiog pamiršta, kad 
tarptautiniuose santykiuose galioja 
veidrodinis principas – sienas gali-
ma uždaryti iš abiejų pusių“, – teigė 
G. Nausėda. Apie sienų su Lietuva 
ir Lenkija uždarymą A. Lukašen-
ka paskelbė ketvirtadienį, tačiau 
pasieniečiai teigia, kad judėjimas 
per pasienio punktus penktadienį 
vyksta įprasta tvarka. Padėtį Balta-
rusijoje G. Nausėda aptarė telefonu 
su Lenkijos prezidentu Andrzejumi 
Duda (Andžejumi Duda) ir pakvie-
tė Lenkiją prisidėti prie Baltijos ša-
lių įvestų sankcijų A. Lukašenkui 
ir jo režimo pareigūnams. Lietuva 
ir Lenkija kartu pasiryžusios ska-
tinti ES šalis greičiau susitarti dėl 
sankcijų Baltarusijai ES mastu. 
Prezidentai sutarė gyvai susitikti 
lapkričio mėnesio pabaigoje, po 
Lietuvos Seimo rinkimų. 

Priemokos. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministras Algirdas Mon-
kevičius kreipėsi į merus, ragin-
damas skirti priemokas mokyklų 
vadovams už išaugusį darbo krūvį 
dėl koronaviruso valdymo. „Mo-
kyklų vadovų darbo krūvis tikrai 
yra išaugęs, nes jie visomis išgalė-
mis stengiasi įgyvendinti operacijų 
vadovo sprendimus ir rekomenda-
cijas, suvaldant srautus, išlaikant 
atstumą, organizuojant maitinimą 
ir kitus veiksmus, būtinus užtikrin-
ti mokinių ir mokytojų saugumą ir 
švietimo sistemos funkcionavimą“, 
– sakoma ministro rašte. Merų pra-
šoma įvertinti mokyklų vadovų 
pastangas ir skirti jiems priemoką 
už papildomą darbo krūvį. Ji gali 
siekti iki 30 proc. pareiginės algos 
pastoviosios dalies dydžio. „Prie-
moka gal ir nekompensuos didžiu-
lės įtampos ir papildomų darbų, 
kuriuos šiuo metu atlieka mokyklų 
vadovai, padedami jų komandų, ta-
čiau tikime, kad bus bent nedidelė 
kompensacija už sutelktą darbą, 
itin sudėtingų sprendimų paieškas 
ir demonstruojamą nepaprastą kū-
rybiškumą suvaldant skirtingas si-
tuacijas“, – teigia A. Monkevičius.

- Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

2020 m. rugsėjo 24 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 19-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. rugsėjo 22 d. (antradienį) nuotoliniu būdu 
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono 
savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Viktoras Uspaskichas kėlė 
anykštėnų ovacijas Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Rugsėjo 16-ąją Anykščiuose vyko Darbo partijos rinkiminis 
renginys. Priešais Anykščių kultūros centrą buvo sumontuota pa-
lapinė, sustatyti suolai. Palapinėje pakabintas ekranas. 

Prie kultūros centro stovėjo Darbo partijos simbolika papuoš-
tas automobilis, kitas automobilis, kurio priekaboje reklaminis 
tentas, buvo paliktas gatvėje, šalia Laisvės paminklo.

Į renginį susirinko per 50 žmo-
nių. Partijos lyderis Viktoras 
Uspaskichas vėlavo pusvalandį. 
Kol pirmininko nebuvo, auditoriją 
užiminėjo Darbo partijos kandida-
tas Deltuvos šiaurinėje apygardoje, 
Seimo narys Andrius Mazuronis 
bei dar keli kandidatai į Seimą iš 
aplinkinių rajonų. A.Mazuronis 
sakė, kad jam Anykščiai ypač pa-
tinka. ,,Jeigu būtų galima rinktis, 
kur gyventi, pasirinkčiau Anykš-
čius“, - mūsų miestu džiaugėsi 
svečias ir sakė, kad ,,uošvienės vos 
neturėjo Anykščiuose“. 

V.Uspaskichas pasitiktas 
ovacijomis. O paskui audito-
rija plojo beveik po kiekvieno 
V.Uspaskicho pasakyto sakinio. 
,,Ar yra čia kokio vyno Anykš-

čių?“ - kalbą Anykščiuose pradė-
jo svečias. Iš auditorijos pasigir-
do raginimai Ričardui Sargūnui 
pasirūpinti vynu. ,,Pirmininkas 
negeria, negaliu“, - teisinosi kan-
didatas į Seimą. ,,Bet mes ge-
riam“, - šūkavo žiūrovai.

,,Firminis turėtų būti, čia gi tokie 
dalykai anksčiau, sovietų laikais, 
vadinosi barmatucha. Ane? Kaip 
gyvenimas? Puikus? Šaunuoliai! 
Labai gerai, malonu, kad atėjote. 
Orą mes jums specialiai užsakėme, 
kad galėtumėte ateiti. Galėjome 
kokį ekraną padaryti, filmą kokį 
parodyti. Ai, negalima. Skaitysis 
papirkimas. Pas mus, žinokite, 
Lietuvoje, rinkimai kaip nė vienoje 
kitoje valstybėje. Pas mus rinkimai 
- kaip laidojimo ceremonija: vie-

nus palaidoti, kitus išrinkti. Ane? 
Rinkimai turi būti šventė, ane? O 
pas mus rinkimai -  laidojimo ce-
remonija. Arbata negalima pavai-
šinti. Negalima net sumuštinukų 
padaryti. Nu, negalima. Anksčiau, 
atsimenat, kada aš atvažiuodavau, 
kada būdavo galima. Balius buvo. 
Rimtas balius. Anykščiai visi ba-
liavojo. Aš net pats likdavau čia 
nakvoti, žinokit. Nes čia labai 
daug gražių mergų pas jus. Taip, 
labai gerai. Kalbėsime apie rimtus 
dalykus, ar taip? Gal kokių klausi-
mų yra? Aš pristatysiu programėlę 
mūsų, Darbo partijos. Politologai 
šiaip ją vertina geriausiai“,- įžangi-
nėje kalboje dėstė V.Uspaskichas.

Pristatydamas partijos progra-
mą, Europos parlamente dirbantis 
ir pats į Seimą nekandidatuojantis 
V.Uspaskichas aiškino, kad ,,dar-
biečiams“ laimėjus rinkimus jie 
galėtų sukurti 120 tūkst. naujų 
darbo vietų. Atsiradus naujoms 
darbo vietoms pramonėje, pasak 
V.Uspaskicho, atsirastų dar 60 
tūkst. darbo vietų paslaugų sekto-
riuje. 

,,2023 metais biudžetas padidės 
maždaug 25 procentais ir tada bus 
galimybė kelti pensijas, atlygini-
mus ir visa kita. Aš kalbu nuo to 
galo, nes iš dangaus niekas nekren-
ta. Ir tie, kurie atvažiuoja pas jus, 
ir sako, kad kels pensijas, atlygini-
mus ir visa kita, tai klausimas - iš 
ko. 30 metų žada, nepasako, iš ko 
kels, ir praktiškai niekas negerėja. 
Kažkiek atlyginimai ir pensijos 
didėja, bet nedidėja tiek, kad būtų 
galima nupirkti daugiau produktų“, 
- pristatydamas partijos programą 
dėstė Europos Parlamento narys. 

Į susitikimą su ,,darbiečiais“ atėjo apie 50 anykštėnų.

Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas beveik kiekvieną 
dieną surengia po susitikimą su rinkėjais.

Štai kodėl tiek Anykščių 
mažylių kalba su akcentu!

Viktoras USPASKICHAS, eu-
roparlamentaras, apie tuos lai-
kus, kai buvo leidžiama vaišinti 
rinkėjus:

,,Aš net pats likdavau čia nakvo-
ti, žinokit. Nes čia labai daug gra-
žių mergų pas jus.“

Singapūras droviai rūko 
kamputyje...

Tomas TOMILINAS, Seimo 
narys, apie tai, ką galėtų pada-
ryti: 

,,Puikiai galėčiau įkurti biurų 
verslą Anykščiuose, persikeltų 
daug žmonių ir dirbtų distanciniu 
būdu.“

Teks mažinti algų vidurkį!

Kęstutis JACUNSKAS, gydy-
tojas, rajono tarybos narys, apie 
tai, kaip turėtų būti: 

,,Apie 130 proc. mokytojų atly-
ginimas turi būti nuo vidurkio.“

Baikit. Ir energetikoje yra 
gerų dalykų.

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykš-
čių rajono meras, apie savo gy-
venimo nuopelnus: 

,,Visą gyvenimą kovojau su blo-
giu, paskui dirbau energetikoje“.

Darbas toks!

Saulius FILIPAVIČIUS, Troš-
kūnų klebonas, tvirtino, jog teis-
me pasigedo objektyvumo: 

,,FNTT atstovė savo subjektyvią 
nuomonę perša kaip normą.“

Strategija. Prisiskambina tik 
tie, kuriems labai reikia.

Alfrydas SAVICKAS, anykš-
tėnas, apie medicinos paslaugų 
pasiekiamumą: 

,,Prieš dvi savaites skambinau 
į poliklinikos registratūrą. Prisi-
skambinti pavyko tik iš 50-ojo 
karto.“

Dauguma kinų lietuviškai jau 
skaito, dabar - Izraelio eilė

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, dova-
nodamas Izraelio ambasado-
riui anykštėno Rimanto Vanago 
knygą: 

,,Tikiuosi, tai bus pirmoji amba-
sadoriaus lietuvių kalba perskaity-
ta knyga.“

Ar reikia 
pertvarkyti 
Anykščiuose 
A.Baranausko 
aikštę?

Jolanta ZABULYTĖ:
- O kas konkrečiai su ta aikšte 

negerai? Trinkelių mažai ir medžių 
per daug? Manau, kad aikštė turi 
likti tokia, kokia yra, arba pakeiti-
mai turėtų būti tik kosmetiniai, nes 
seni medžiai ir veja su dekoraty-
viniais krūmais suteikia jaukumo, 
kurio kiti miestai bei miesteliai po 
euroremontų jau nebeturi. Pamin-
klas jos centre - atskira problema.
Transporto srautų centre tikrai ne-
turėtų būti, tik ar tai realu? Bent jau 
viena pusė - minėta Vilniaus gatvė 
- tikrai galėtų būtų rami nuo jo.

Ovidijus GLIAUDELIS:
- Ir taip gerai. Geriau kelias būtų 

sutvarkytas iki geležinkelio, o ne 
aikštė.

Romaldas GIŽINSKAS:
- Šiandieniniam savivaldybės 

architektūros skyriui, išskyrus ko-
merciją, meniniai dalykai galimai 
nesuprantami.

Romualdas INČIRAUSKAS:
- Reikia, pagal architektų konfe-

rencijos pasiūlymą, aikštę sujugti 
su senamiesčio dalimi iš Vilniaus 
gatvės, nukreipiant eismą pro vieš-
butį į Biliūno gatvę.
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rievės

Vidmantas ŠMiGelskAs

,,jūs neturite duonos? Valgy-
kite pyragą“, - rinkėjams sakė 
kandidatai į seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje. na, ne 
visai taip sakė, tačiau idėja buvo 
panaši. Pagyvenusi moteris per 
kandidatų diskusiją politikams 
uždavė, mano galva, vieną iš 
esminių klausimų - kaip spręsti 
55-65 metų žmonių užimtumo 
problemą. Didžioji dalis kandi-
datų aiškino, kad, pvz., 60-ies 
metų, pvz., buvusiai komunalinio 
ūkio valytojai pats laikas kurti 
nuosavą verslą. 

Mes visiškus kosmonautus 
deleguojam į valdžią...  na, 
suprantu, jog atsakymai nebuvo 
iš anksto paruošti, tačiau sniego 
gniūžtės principu vienam po 

kito kartoti ankstesnių šnekėtojų 
nesąmones nėra solidu. Švelniai 
tariant. Tiesa, pirmasis senyvų 
bedarbių verslą skatinti pradėjęs 
krikščionis Audrius Penkauskas 
vėliau atitoko, sakė, kad ne visi 
gali daryti verslą.

keista, kodėl tik verslas 
akcentuotas. Dar yra mokslas, 
valstybės tarnyba... sakyčiau, 
patogiausia 60-mečius bedarbius 
integruoti į sveikatos apsaugos 
sistemą, juk taip regionams 
trūksta gydytojų. lai stoja mo-
čiutės ir diedukai į universitetus, 
mokosi, siekia diplomų. stipen-
dijoms lėšų valstybės biudžete 
tikrai surasim. juolab kad seno 
studento poreikiai daug menkesni 
nei jaunuolio. nei naktinio gyve-
nimo šešiasde-
šimtmečiams 
studentams 
reiks, nei naujų 
drabužėlių...

,,Ar esate 
atėmęs gyvybę 
naminiam au-
gintiniui?“ - kandidatams buvo 
užduotas lyg ir nekaltas klausi-
mas. Visi atsakė, jog ne, jokiu 
būdu ne, apsaugok Viešpatie... 
na, jaunesnieji politikai Tomas 
Tomilinas ir Mindaugas sargū-
nas greičiausiai kalbėjo tiesą, bet 
šešiasdešimtmečiai... jie kačiukų 
neužkasinėjo? Vištoms galvų 
nekapojo? na taip... Patikėjau...  
Sakysit, klausimo autorius ne tai 

omenyje turėjo. Gal jis norėjo 
paklausti, ar kandidatai šunų 
nežudo savo malonumui. Gal... 
Bet tokiu atveju tas autorius yra 
psichinis ligonis. iš jo derėtų 
atimti balsavimo teisę, kompiu-
terį ir telefoną. Ypač laidinį, kad 
kabeliu ko nors nepasmaugtų...

Be šių minėtų akcentų kan-
didatų diskusija buvusi nyki ir 
tuščia. Apie nieką... iš pasaky-
tų politikų minčių negalėčiau 
identifikuoti, kokios jie politinės 
jėgos - kairiosios ar dešiniosios 
- atstovai.

,,Darbietis“ Ričardas sar-
gūnas tradiciškai elgėsi oriai. 
Viskuo, ką jis sakė, patikėjau 
(išskyrus augintinių amžinąjį gy-
venimą), tik bėda, kad tradiciškai 
nieko nepasakė.

,,Valstietis“ 
T.Tomilinas 
moka daug 
tarptautinių 
žodžių. ir tai 
yra gerai. net 
japonijoje 

susikalbės. susidariau įspūdį, 
kad jis tvirtas ir gana kategoriš-
kas. T.Tomilinas renginyje sakė, 
kad bus toks kaip Antanas Baura. 
P.Tomai, jūs į A.Baurą panašus 
tiek pat, kiek į Gretą kildišienę. 
A.Bauros vieni pliusai, jūsų 
- kiti. Minusai taip pat. ir nėr 
čia ko su p.A.Baura tapatintis, 
,,svajako“ p.Antano korta jau 
išnaudota. 

socialdarbietis kęstutis 
Tubis stengėsi kalbėti taip, kaip 
reikia. net į klausimą apie gėjų 
santuokas atsakė tiek diploma-
tiškai, kiek pajėgė... iš k.Tubio 
tikėjausi nors šiek tiek aštrumo, 
visų nuskriaustųjų ir neteisingai 
apkaltintųjų gynėjo rolės. Tačiau 
jis rinkėjamas siuntė signalą, kad 
bus toks, kaip visi. Didelės par-
tijos atstovui, manau, kad viešai 
reiškiant mintis svarbiausias už-
davinys - nepakenkti, nenušnekė-
ti. Tačiau buvęs Anykščių meras, 
neturintis partinio užnugario, 
yra savotiškai nišinis kandidatas. 
Reikia rėkti, kad būsi kitoks, gal 
tada ir rinks.

Centristas-tautininkas 
dr.Tomas Baranauskas pasakė 
ir kažką konkretaus. Pavyzdžiui, 
jog išrinktas į seimą bandys 
atkurti mokytojų rengimo bazę. 
Tačiau didžiojoje diskusijos da-
lyje  jis atrodė esąs kaip ne visai 
pamokai pasiruošęs mokinys. 
Drąsos ir proto dr.T.Baranauskui 
netrūksta, bet pagal raišką ir 
kalbėjimo manierą atrodė, kad 
istorikui diskusijoje baisu, nera-
mu... nors gal jis paprasčiausiai 
nemoka kalbėti apie nieką, nes 
studentams per paskaitas turi 
sakyti kažką konkretaus.

ir krikščionių sąjungos atsto-
vas A.Penkauskas nieko nepa-
sakė. Bet jis apie nieką kalbėjo 
gražiausiai, sudėtingais saki-
niais, puikia dikcija. klausyčiau 

ir klausyčiau p.Audriaus kaip 
suomių radijo. neaišku, apie 
ką kalba, bet gražu. Akivaizdu, 
kad A.Penkauskas yra išsilavi-
nęs, protingas. Tiek diskusijoje 
apčiuoti buvo galima, bet man 
norėjosi sužinoti ir kokį nors jo 
požiūrio,, kampą“.

konkrečiausi diskusijoje buvo 
liberalas M.sargūnas ir social-
demokratas k.jacunskas. Bet gal 
ir be reikalo. Viena vertus, iš jų 
minčių nesuprasi, kuris libera-
las, o kuris socialdemokratas. 
kitas man nepatikęs dalykas - 
abu tarp trijų prioritetinių savo 
darbų seime įvardijo prekybos 
alkoholiu draudimų pakeitimus. 
na ,,jolkipalki“ - kaip plona ir 
kaip populistiška... Trūksta tik 
privalomos kačių sterilizacijos ir 
seimo narių skaičiaus mažinimo. 
P.Mindaugo pagrindinis priva-
lumas - jo didelės ir tyros akys. 
,,Šitas tikrai nevogs“, - galvo-
ju. k.jacunsko koziris, kad jis 
gydytojas. 45-erių k.jacunskas 
Anykščiuose tebėra ,,jaunas dak-
tariukas“. ,,Šitas tikrai nevogs“ 
ir ,,jaunas daktariukas“ man ir 
po kandidatų diskusijos išliko es-
miniais M.sargūno ir k.jacunsko 
privalumais... 

Po politikų diskusijų auditorija 
kalbasi, vertina, svarsto, kas yra 
diskusijos nugalėtojas. Šią disku-
siją ,,į vienerius vartus“ laimėjo 
į ją neatvykęs konservatorius 
sergejus jovaiša. 

Kelionių vėjai sielą ir protą gaivina

...Trūksta tik privalomos ka-
čių sterilizacijos ir Seimo narių 
skaičiaus mažinimo...

Raimondas GUOBis

Šiokių tokių permainų vėjyje besiblaškančios, besikeičiančios  
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio 
muziejaus darbuotojų profsąjungos nariai išvyko į rudeninę kelio-
nę – išvažiuojamąjį posėdį  Šiaurės Žemaitijon. Juk kelionių vėjai 
ne tik tamsias mintis išblaško, bet turtina protą bei sielą gaivina. 

Šį kartą aplankytos Simoną Daukantą menančios vietos Papilė-
je, Kamanų pelkynai ir Akmenės rajono įdomybės, aptarti prof-
sąjungos reikalai.

Simpatišku ir vikriu pilkšvos 
spalvos  autobusėliu, vairuojamu 
supratingo ir kantraus Roko Ma-
čionio, iš Anykščių pajudėjome 
prieš pat aštuntą. 

Sustojame nedideliame, Ventos 
pakrantėje įsikūrusiame Papilės 
miestelyje. Aikštėje - didingas 
paminklas Simonui Daukantui 
(1793-1864), pirmosios lietuviškai 
parašytos lietuvių tautos istorijos 
autoriui, didžiam pasišventėliui ir 
patriotui. Lietuvos mokytojų ini-
ciatyva ir lėšomis šis paminklas 
skulptoriaus Vinco Grybo sukur-
tas, Berlyne buvo išlieta bronzinė 
Simono Daukanto figūra, kuri buvo 
iškelta ant didingos septynių metrų 

aukščio kolonos  ir  visas didingas 
atminimo  statinys atidengtas 1930 
metais. S.Daukanto darbų didybę 
primena Šventojo Rašto eilutės ir 
statytojų žodžiai: „Tai tas mokytas 
vyras, kurs lietuvių tautos praeičiai 
aikštėn kelti, jų kalbai lobinti, tau-
tinės dvasios ugnelei kurstyti ir di-
dingai ateičiai siekti...“ Buvusioje 
špitolėje, kur garbingasis Žemai-
tijos sūnus praleido paskutinius 
trejus gyvenimo metus, veikia mu-
ziejus. Šypsena nušvitusi jo vedėja 
Ernesta Šmukštaitė parodė  nedi-
deliame kambariuke įrengtą eks-
poziciją, kurioje ne tik nuotraukos, 
raštai, bet ir Ventos atodangose su-
rastos fosilijos, apgailestavo, kad 

unikaliausias eksponatas - mokslo 
vyro sumeistrauta kėdė - vis dar 
negrįžta iš Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejaus. Špitolės svetainėje, toje 
patalpoje paskutinius savo gyveni-
mo metus ir praleido S. Daukantas, 
apžiūrėjome  saugomus garsiausio 
krašto muzikanto, žmogaus – or-
kestro instrumentus, grožėjomės 
jaukia erdve, kurioje vyksta įvai-
rios edukacijos, gurkšnojant arbatą 
klausomasi vinilinių plokštelių. 

Pirmasis S. Daukanto antkapi-
nis akmuo, kiek pabuvęs Kaune, 
sugrįžo į muziejaus kiemą ir kaip 
relikvija glaudžiasi po Lietuvos 
atgimimo ąžuolu, pasodintu 1989-
aisiais. Garbiojo lietuvio kapas – 
ant aukšto piliakalnio Paventyje, 
kur driekiasi didžiulės parapijos 
kapinės. 

Akmenės miestas pasitiko go-
tikine vienbokšte bažnyčia, pana-
šia į Palangos šventovę, stambių 
akmenų priversta centrine aikšte 
ir buvusiuose partijos komiteto 
rūmuose įsikūrusiu muziejumi. 
Mus sutikusi besišypsanti mote-
ris – Raimonda Gaubytė - Kiminė 
su didžiu džiaugsmu, nuotaikingai 
parodė didžiausius lobius. Įdomu, 
kad šis neprastai įdomus muzie-
jus savo ekspozicijas įkūrė pade-
dant įvairias vertybes rinkusiems 
kraštiečiams. Šaltiškių molio kar-
jero eskavatorininkas, geologas 
mėgėjas Stanislovas Sungaila be-
kasdamas molį surinko unikalią, 
pasaulio mokslininkus stebinančią 
suakmenėjusių Juros  periodo au-
galų bei gyvūnų – fosilijų kolekci-
ją, joje ir seniausio pasaulyje žolė-
džio milžino fitozauro, gyvenusio 
prieš  250 milijonų metų, liekanos. 
Čia saugomas ir įspūdingas, aukš-
tyn lieknėjantis tamsios spalvos, 
net penkis kilogramus sverian-
tis meteoritas „Dausų paukštis“. 
Muziejus priglaudė ir didžiausią 
šalyje Boriso Izenbeko  surinktų 
5000 dieninių pasaulio drugelių 

kolekciją. Stebuklų stebuklai tie 
pasakojimai apie šių sparnuočių 
gyvenimą. Drugelių magija užval-
džiusi muziejininkus, už bilietus 
surinktų pinigų bene didžiąją dalį 
išleidžia drugelių lėliukėms įsigyti, 
jas išperina ir stiklinis akvariumas, 
pilnas plasnojančių stebuklėlių, 
žavi, kerėte pakeri žvilgsnį –  toks 
spalvingas ir žavingas šių drugelių 
sąskrydis. Po tris žmones įleidžia į 
drugelių karalystę, gali pabandyti 
į apelsino sirupą suvilgytu pirštu 
prisivilioti kokį ryškiaspalvį - jis 
užsiropščia, ilgu liežuvėliu geria 
saldybę, skleidžia sparnus ir pasi-
junti tarsi pasakoje...

Kamanų rezervate pasižvalgome 
po puikiai įrengtą gamtinę ekspo-
ziciją. Po to kartu su mus globojan-
čia rezervato darbuotoja Kristina 
Grigaliūniene nukeliavome į už 12 
kilometrų nuo miesto bene keturių 
tūkstančių hektarų plote plytin-
tį paslaptingą Kamanų pelkyną. 
Daugiau nei dviejų kilometrų taku 
keliaujame, prasmingai stabtelėda-
mi, per priešpelkį, didžiojo ežero 
pakrante, vandens akis veriančių 
tyrų pakraščiais. Bokštas aukštes-
nis nei trijų dešimčių metrų, vėjyje 
siūbuojantis, atveriantis medžių 
viršūnių bei kaminų vaizdus. Šau-
na į dangų trys kaminai Naujosios 
Akmenės, trys Ventos, tiek pat ir 
Mažeikių, o tolių ūkuose įžvelgia-
me ir Latvijos pakraštėlį.

Be vadovo, ne savaitgaliais veik 
niekur negalima  -  taigi, praradome 
progą aplankyti numatytus, „mė-
nulio krateriais“ vadinamus Šal-
tiškių molio karjerus. Artimiausias 
– Menčių klinčių karjeras, į kurį 
ir užsukame. Smalsuolius baido 
grėsmingi draudžiamieji ženklai, 
todėl, kaip kultūringi piliečiai, į 
kasyklų gilumas nesibrauname: 
pakanka pasižvalgyti tik pačiame 
pakraštėlyje. Nuotraukoms išskrie-
jus į internetines erdves, sugrįžta 
klausimais: kur jūs esate, gal kur 

Tatruose?...
Naujoji Akmenė - reto grožio 

šiuolaikiškas miestas. Daugybe 
čiurkšlių trykštantis fontanas, jame 
laksto, taškosi du berniukai, minu-
tes skaičiuoja ant milžiniško liekno 
stačiakampio kuoro įtaisytas lai-
krodis, varpai kviečia į pamaldas 
naujoje, prieš du dešimtmečius iš 
silikatinių plytų sumūrytoje ir dar 
neužbaigtoje bažnyčioje. Aikš-
tė skirta L. Petravičiaus, buvusio 
Akmenės cemento fabriko direk-
toriaus, šventai tikėjusio šviesia 
šio miesto ateitimi, atminimui. 
Už gero šimto žingsnių  užeiga 
„Luokava“ – į ją kelią pastoja ant 
akmens  dviem kojom stovintis, le-
tenas išskėtęs riaumojantis lokys – 
nuostabus mažosios architektūros 
pavyzdys. Užeiga svetingai siūlo 
kavos, įsiminė raudoni apvalūs pa-
vojaus  mygtukai ant stalų – pada-
vėjui iškviesti.

Unikalaus senosios Viekšnių 
vaistinės muziejaus bei Janės Bal-
vočiūtės vaistažolių ūkį aplankyti 
jau nesuspėsime.  Pasilikome ir be 
pažinties su Lazdynų Pelėdos mu-
ziejėliu Paragiuose, ten vykstan-
čiomis programomis – „Dvaro pir-
ties paskirtis ir paslaptys“, „Žaisk 
kaip prieš šimtą metų“. Keliaunin-
kai pageidauja dar sugrįžti į Akme-
nę pasivaikščioti, bet keliavedys 
išmintingai suka vežimą kuo tie-
sesniu keliu Šiaulių link. Pasigirsta 
bruzdėjimas, kuris numalšinamas 
užsukus į saulės miestą Šiaulius ir 
pasigėrėjus geležiniu lapinu, aikš-
tingai prasižiojusiu ir energingai 
keliančiu uodegą  nuo didžiulio 
ežero mėlio dvelkiančio vėjo. 

Šeduvos malūnas vilioja, bet pa-
kelėje pasimaišo žiburiais švytinti 
smuklė „Žarija“. Jauki, gardžiu 
valgiu, įdomiu pokalbiu ir ben-
dryste turtinga valandėlė greitai 
prabėga. Tamsa apgaubia žemę, 
todėl autobusiuko ratai greitai neša 
mus Anykščių link.

Kamanų pelkynų takais vedanti gamtininkė Kristina.
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Nuo 10.00 iki 16.00 val. –  Rudens gėrybių, amatų, tautinio paveldo prekymetis M. Valančiaus ir Parko gatvėse bei miesto parke
Nuo 10.00 iki 13.00 val. – Žemės ūkio technikos bei gyvulių ir paukščių paroda A. Baranausko aikštėje
Nuo 10.00 iki 15.00 val. – Menininkų kiemelio aktyvios veiklos A. Baranausko aikštėje
Nuo 10.30 val. –  Nuotaikingas Anykščių kultūros centro (AKC) mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Šilta rudens šypsena“ miesto parke
13.00 val. –  Žemės ūkio rudens darbų pabaigtuvės. Konkursų „Metų ūkis 2020“ ir „Gražiausiai tvarkoma aplinka“ nugalėtojų pagerbimas. 

Žilvino Žvagulio  koncertas. AkC didžiojoje salėje  (įėjimas tik su kvietimais)
14.00 val. – Lietuvių liaudies žaidimų popietė vaikams „Riedėk riedėk, obuoliuk“ liudvikos ir stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje 

(Vyskupo skveras 1)
14.00 val. – Miško festivalio renginys – kūrybinės dirbtuvės „Žaliosios jungtys: kaip atgaivinti viešąsias erdves“  su miesto antropologe dr. 

Jekaterina Lavrinec.  Šalia koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro (Vilniaus g. 36)

TURIZMO NAKTIS
18.00 val. – Pasveikinimo „Laba diena“ kroatų kalba plytelės atidengimas kalbų alėjoje; kroatų menininko Davoro Rostuharo fotografijų 

parodos „Kroatija iš paukščio skrydžio“ atidarymas Bibliotekoje
18.00 val. – Dariaus Žvirblio akustinis koncertas koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36)
19.00 val. – „Teatradieniai“ visai šeimai. Rankų šešėlinių teatro „Budrugana Lietuva“ šešėlinių improvizacijų spektaklis pagal Vytauto V. 

Landsbergio knygą „Obuolių pasakos“. Režisierius ir dramaturgas Justas Tertelis. Vietų skaičius ribotas. nemokamus bilietus platina AkC. AkC 
didžiojoje salėje

19.00 ir 22.00 val. – Eksperimentinio kino festivalis „Suspaustas laikas 2020“ (19.00 val. – lenkų autorių eksperimentiniai kino darbai, 22.00 
val. – latvių autorių eksperimentiniai kino darbai) Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje (j. Biliūno g. 53)

20.00 val. – Poetės, skaitovės, scenos menininkės Eglės Kirilauskaitės teatralizuota poezijos programa „Dedikacija romantizmui“ Bibliotekoje
20 val. – Vakaro suėjimas „Ir sulaukėm patamsėlio...“. Gerą nuotaiką dovanos AKC populiarios muzikos grupė „Užgaidos“ (vad. Regina 

Stumburienė), vokalinis duetas Jurgita Baldauskienė ir Robertas Raišelis, kapela „Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas), Viešintų skyriaus kapela 
„Vingerinė“ (vad. Robertas Raišelis) Antano Baranausko aikštėje

20.30 val. – Eugenijaus Nalevaikos akvarelių parodos pristatymas sakralinio meno centre –  Angelų muziejuje (Vilniaus g. 11)
21.00 val. – Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ džiazo muzikos koncertas „Infiltrators TRIO“ sakralinio meno centre – Angelų muziejuje 

Nuolatinės Turizmo nakties veiklos Anykščių kultūros ir turizmo objektuose:
• nuo 18.00 val. Naktiniai nusileidimai rogučių trasa pramogų ir sporto centre „kalita“ (iki 21.00 val.)
• nuo 18.00 val. Virtuali realybė Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje (iki 22.00 val.)
• nuo 18.00 val. Stalo žaidimų erdvė šeimoms Bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos skyriuje (iki 22.00 val.) 
• nuo 18.00 val. Istorijų dvarelio patyrimai žaidžiant žaidimą ,,Pabėgimas iš paslapčių dvaro“ Bibliotekos filialas istorijų dvarelis 

(Paupio g. 10) (iki 22.00 val.)
• nuo 18.00 val. Kvapniojo augalų vandens ruošimo distiliavimo aparatu parodomoji programa. Bronės Buivydaitės memorialinėje 

sodyboje (Vilniaus g. 21) (iki 22.00 val.)
• nuo 18.00 val. Pramoginio traukinuko kelionės po miestą (iki 23.00 val.)
• nuo 19 val. Anykščių žydų istorijos atodangos „Talita kumi“ („Kelkis ir eik“). A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 

muziejaus paroda ir kūrybinės improvizacijos Anykščių žydų bendruomenei atminti. A. Baranausko aikštėje (iki 22.00 val.)
• nuo 19.00 val. Anykščių nakties panorama iš Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios apžvalgos bokšto (iki 23.00 val.)
• nuo 19.00 val. Vakarinės ekskursijos ir veiklos Bibliotekoje: apsilankymas spaudos fotografo Izidoriaus Girčio muziejuje; parodose 

„Paulius Širvys – poetas nuo Dievo“, „Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas – mįslingos istorinės asmenybės“ Vartotojų aptarnavimo 
ir informacijos skyriuje; fotografijų ir knygų parodoje, skirtoje fotografės Onos Pajėdaitės 95-osioms gimimo metinėms paminėti, „Dariau – kiek 
mokėjau ir apie kitokį kelią net nesvajojau“  krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje (iki 23.00 val.)

• Šviečiantis-grojantis vandens fontanas priešais AKC. Fontano pasirodymai: 20.00 val., 21.00 val., 22.00 val. ir 23.00 val. Fejerverkas.

OBUOLINĖS

Informaciniai rėmėjai:Renginių metu būtina laikytis visų 
saugumo rekomendacijų

Juvelyras dabartinio darbo 
nekeistų į jokį kitą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto centre, dovanų parduotuvės patalpose, jau keletą metų veikia dirbtuvės, kuriose 
pluša juvelyras Robertas Matiukas. Kai dirbtuvės uždarytos, Robertas imasi kitos veiklos - restau-
ruoja Anykščių krašto tautodailės kūrinius. Šiais metais 60 metų jubiliejų nušventęs anykštėnas 
- spalvinga asmenybė, kaip ir jo rankas puošiančios margaspalvės tatuiruotės. Išbandęs daugybę 
darboviečių, R.Matiukas sakė nieku gyvu nekeistų to, kas jam šiandien padeda užsidirbti duonai.

Su R.Matiuku pokalbio susiti-
kome jo juvelyro dirbtuvėse. Tai  
kuklus kampelis dovanų parduotu-
vėje, kurioje amatininkas ir darbuo-
jasi. Tai, kad čia teikiamos paslau-
gos žmonėms reikalingos, spėjau 
įsitikinti mažiau nei per pusvalandį 
- mūsų pokalbį pertraukė čia užsu-
kantys klientai, nešinti taisytinais 
papuošalais.

,,Juvelyrika man šiandien yra 
tiek pragyvenimo šaltinis, tiek ir 
meninės saviraiškos galimybė. Ne-
pamirštu ir medžio, nes esu baigęs 
medžio meninio apdirbimo studijas. 
Dabar daugiausia užsiimu kultūros 
paveldo meniškų darbų restaura-
vimu. Šiais metais restauruosiu 
jau septintąjį kūrinį - šįkart tai bus 
Debeikių seniūnijos Mickūnų kai-
me esantis koplytstulpis“, - apie 
pagrindinius savo darbus pasakojo 
R.Matiukas.

Miesto centre veikiančiose juve-
lyro dirbtuvėse R.Matiukas pralei-
džia tris dienas per savaitę, kitas 
dvi juvelyrikai jis skiria savo namų 
dirbtuvėse, kur gaminasi papuo-
šalų taisymui reikalingų detalių. 
Pasinaudoti meistro paslaugomis 
į Anykščius atvyksta žmonių ir iš 
aplinkinių rajonų, nes, pavyzdžiui, 
graviravimu užsiima ne visi juve-
lyrai.

R.Matiukas pasakojo, kad juve-
lyro darbas - kūrybiškumo reikalau-
jantis amatas.

,,Atėjęs klientas pasako, ko nori, 
o tuomet aš jau užsiimu improvi-
zacija. Visi mano gaminiai kaskart 
būna vis kitokie - vienodų nega-
minu. Kad nenutiktų taip, kad dvi 
damos susitinka su vienodais aus-
karais. Gal tik vestuviniai žiedai yra 
vienodi, jų formos nesikeičia“, - pa-
stebėjo R.Matiukas.

Pasiteiravus, ar nekyla minčių 
kurti savo vardinių juvelyrikos ga-
minių liniją, R.Matiukas atviravo: 
,,Kurti kažką individualiai nebelie-
ka laiko. Kad kažką galėčiau im-
provizuoti ir daryti, man jau reiktų 
antro gyvenimo“.

Tiesa, nors darbo tempas ir dide-
lis, R.Matiukas neapleidžia ir dar 
vieno savo pomėgio - medžio dro-
žybos. ,,Ateis žiema, užsidarysime 
šiltai, tada ir drošiu angeliukus ir 
kitokius kūrinius“, - kalbėjo tauto-
dalininkas. 

Meistras gamina papuošalus iš žalvario, bronzos bei brangiųjų 
metalų, inkrustuoja brangakmenius, auksuoja ir sidabruoja.

Šį angelą Robertas Matiukas išdrožė iš šimtamečio rąsto, kuris 
buvo įmontuotas į Anykščių šv.Mato bažnyčios bokštą. 

(Nukelta į 13 psl.)

Autorinis Roberto Matiuko 
kūrinys. 
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Architektai atskleidė, kad mieste 
galima jaustis tarytumei savo namuose

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė sakė nepritarianti drastiškai 
miesto erdvių kaitai.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
baigiamajame viešame kūrybinių 
dirbtuvių pristatyme pabrėžė, kad 
jų tikslas yra sukurti minimų er-
dvių estetišką, patrauklią įvaizdžio 
ir įveiklinimo koncepciją, kuri leis-
tų kryptingai, nuosekliai ir koky-
biškai plėtoti Anykščių centrą bei 
užtikrinti Anykščių viešųjų erdvių 
gyvybingumą, jų ryšių tęstinumą ir 
atskleistų spalvingą bei sudėtingą 
vietos istoriją.

,,Šių kūrybinių dirbtuvių rezul-
tatai apibrėš tolimesnius Anykš-
čių rajono savivaldybės darbus 
20 - 30 metų į priekį”, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius architektų vizijų kvietė 
nepriimti kaip užduočių, kurias bū-
tina įgyvendinti artimiausiu metu.

,,Tai yra kryptis, kuria mes turė-
tume eiti ir kurią nurodo ne kokie 
nors politikai, o profesionalūs ar-
chitektai. Kai kurias idėjas, manau, 
mes įgyvendinsime ir artimiausiais 
metais”, - vylėsi jis.

Kūrybinių dirbtuvių vadovas 
ir kuratorius Martynas Marozas 
(kompanija Martyno Marozo ar-
chitektūra ir planavimas, mmap) 
kalbėjo, kad miestui aiškios vizijos 
turėjimas leidžia ,,nepamesti kelio 
dėl takelio”.

,,Mes neturime tikslo savo kū-
rybinių dirbtuvių sprendinius 
,,prastumti”. Mums labai svarbi 

visuomenės reakcija ir kritika, tai 
padės tuos sprendinius tobulinti ir 
pritaikyti prie žmonių poreikio”, - 
kalbėjo M.Marozas.

Kūrybinėse architektų dirbtuvėse 
dalyvavo trys architektų urbanistų ir 
kraštovaidžio architektų komandos: 
,,Bau Land“, ,,Studio Space-Time“ 
ir ,,Metro Architektūra“. 

,,Bau Land” yra  urbanistų biu-
ras, besispecializuojantis tvarių 
miestų vystyme ir strategijose. Jo 
vadovas Donatas Baltrušaitis yra 
daug metų dirbęs Belgijoje ties 
kompleksinėmis miestų atnauji-
nimo ir transformacijos strategi-
jomis. Šiuo metu jis yra vienas iš 
Lietuvos Respublikos bendrojo 
plano rengėjų.

,,Studio Space-Time” - krašto-
vaizdžio architektų biuras, kurian-
tis aukštos kokybės erdves, atlie-
piančias vietos bendruomenių ir 
visuomenės poreikius bei reaguo-
jančias į kintančias mūsų planetos 
gyvenimo sąlygas; Studijos vado-
vas Povilas Marozas daug metų 
praleido Londone, kur prisidėjo 
prie daugybės įsimintinų viešųjų 
erdvių kūrimo.

,,Metro Architektūra” yra archi-
tektų biuras, besispecializuojantis 
pastatų ir darnaus jų konteksto pro-
jektavime. Šis biuras Anykščiams 
nesvetimas ir miestui yra pateikęs 
jau ne vieną viešųjų erdvių sutvar-
kymo pasiūlymą, o jo direktorius 
Julius Biliūnas dar ir turi giminys-
tės ryšių su klasiku Jonu Biliūnu.

Kūrybinių architektų dirbtu-
vių dalyviai, apžvelgdami esamą 

A.Baranausko aikštės būklę, kons-
tatavo, kad A.Baranausko aikštės 
dizaino sprendiniai nėra vientisi, tai 
esą yra  atskirų remontų rezultatas. 

Gatvių, supančių aikštę, pločiai 
yra pertekliniai, o aikštės mastelis 
neatitinka miesto centro morfolo-
gijos. Jie taip pat konstatavo, kad 
aikštės perimetras yra atviras ir ne-
sukuria užnugario, ji nėra patraukli 
būti, tad aikštė mažai naudojama. 
Taip pat atkreiptas dėmesys, kad 
A.Baranausko aikštė šiuo metu yra 
ne iki galo pritaikyta neįgaliesiems 
bei tėvams su vaikų vežimėliais, 
jai trūksta aiškaus funkcinio zo-
navimo ir su tuo susieto želdynų 
priežiūros  režimo. 

Profesionalių architektų akimis, 
aikštės dizaine neatsispindi miesto 
istoriniai sluoksniai. Vienintelis 
privalumas, kurį aikštėje įžvelgė 
kūrybinių architektūros dirbtuvių 
dalyviai, tas, kad joje yra nemažai 
vertingų medžių, kuriančių pavėsį 
ir gerinančių vietos mikroklimatą.
Tiesa, kai kurie jų A.Baranausko 
aikštę (pagal dabartinę jos koncep-
ciją) labiau buvo linkę vadinti ne 
aikšte, o skveru…

Bene daugiausia pasiūlymų kūry-
binių architektų dirbtuvėse pateikė 
,,Metro architektūra” architektas 
Julius Biliūnas. Architektas  siū-
lė užtikrinti sklandesnę Anykščių 
miesto bei Šventosios upės kran-
tinės fizinę jungtį, J.Biliūno gatvę, 
kurią vadino ,,autostrada”, atiduoti 
daugiau dviratininkų ir pėsčiųjų po-
reikiams, ,,Anykščių vyno “ gamy-
kloje įkurti ,,menų ir vyno fabriką”, 
o gamyklos administracininiame 
pastate įrengti loftus.

Bibliotekos kieme pasiūlyta  
įkurti pramogų bei prekybos er-
dvę. Sinagogoje atidaryti muziejų, 
kuriame veiktų Žydų muziejus. 

Anykščių menų mokyklos kie-
me siūloma eksponuoti meninin-
kų darbus ir rengti perfomansus, 
o prekybos centro ,,Iki” patalpose 
atidaryti universalią salę.

Kūrybinių architektų dirbtuvių 
metu dalyviai susipažino su Anykš-
čių miesto istorija, ypač domėjosi 
Anykščių žydų gyvenimo kultūra. 
Tai darė įtaką ir jų kūrybinėms vizi-
joms. Pavyzdžiui, kalbėta apie gali-
mybes A.Baranausko aikštėje atverti 
senuosius žydų rūsius. Su svarbiau-
siomis žydų gyvenimo vietomis ar-
chitektus Anykščiuose supažindino 
rašytojas Rimantas Vanagas.

Dirbtuvių dalyvius konsultavo 
architektūros - urbanistikos sričių 

Sakydamas kalbą kūrybinėse architektų dirbtuvėse Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius pabrėžė, kad miesto vystymo kryptį 
padeda pasirinkti profesionalūs architektai, o ne politikai.

profesionalai - ekspertai: Audrys 
Karalius, Rolandas Palekas, An-
drius Ropolas. 

Pasibaigus kūrybinėms dirbtu-
vėms, jų kuratorius ir vadovas M. 
Marozas komentavo: ,,Anykščių 
centro vizijos dirbtuvės parodė, kad 
Anykščių centras yra ypatinga vie-
ta, kurios transformacijai nėra vie-
no recepto. Kaip vieną pagrindinių 
problemų kūrybinių dirbtuvių daly-
viai identifikavo tranzitinį eismą per 
miesto centrą, kuris kuria barjerus ir 
atriboja A. Baranausko aikštę nuo 
miestiečių. Buvo pastebėta, kad aiš-
kių ribų nebuvimas, nepatogi takų 
sistema ir vešli augmenija A. Bara-
nausko aikštėje ją daro panašią ne 
į aikštę, o į skverą, todėl dirbtuvė-
se buvo siūloma tas ribas formuoti 
nauju užstatymu, o aikštės įvaizdį 
stiprinti ,,pakeliant” medžių lajas. 
Tai leistų atskleisti ir atidengiant 
,,juvelyrinį” Anykščių senamiestį, 
kuris šiuo metu yra nematomas at-
vykstantiems J. Biliūno gatve. 

Siekiant stiprinti ryšį tarp aikš-
tės ir senamiesčio, dirbtuvėse taip 
pat buvo siūloma riboti eismą 
Vilniaus g. atkarpoje – tai kur-
tų saugesnę ir malonesnę erdvę 
miestiečiams ir miesto svečiams. 
Dirbtuvių dalyviai taip pat vertino 
ir kitas miesto viešąsias erdves: er-
dvę priešais kultūros centrą, erdvę 
priešais meno mokyklą, J. Biliūno 
ir Vilniaus gatves. Erdvę priešais 
kultūros centrą (palei J. Biliūno 
g.) siūloma iš dalies užstatyti, at-
kuriant istorinį aikštės perimetrą ir 
taip sukuriant jaukų vidinį kiemelį 
priešais kultūros centrą. 

Dirbtuvėse buvo pastebėta, kad 
šiuo metu gatvės yra gerokai per 

plačios, o atėmus dalį erdvės iš auto-
mobilių, galima sukurti nemažai ko-
kybės, sumažinti ir pagerinti aplinką 
vietos iniciatyvoms bei verslams. 

Dirbtuvėse taip pat buvo ak-
centuota, kad erdvėje, kurioje jau 
buvo daugybė drastiškų pokyčių, 
negalima elgtis drastiškai, būtina 
viską gerai apgalvoti, apsvarstyti, 
eksperimentuoti, o tik tada judėti 
pirmyn. Tikimės, kad šios dirbtu-
vės ir pataps ilgo ir gerai apgalvoto 
transformacijos proceso pradžia.”

Kūrybines dirbtuves organizavo 
Anykščių rajono savivaldybė. Api-
bendrindama kūrybinių architekt-
tų dirbtuvių dalyvių pasiūlymus, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja D.Gasiūnienė kalbėjo:  
,,Dabar yra labai svarbu visiems 
susitarus pradėti nuo nuoseklaus 
mūsų miesto centrinės dalies urba-
nistinio regeneravimo, nuo mažų 
urbanistinių eksperimentų, nuo ar-
cheologinių tyrimų, nuo gyvybin-
gumo įnešimo per smulkaus vers-
lo įsileidimą į centrinę dalį, nuo 
menų mokyklos mokytojų ir moki-
nių įtraukimo į gatvės gyvenimą… 
Nepritarčiau drastiškai kaitai. Šios 
dirbtuvės atskleidė labai daug, pro-
fesionalų architektų įžvalgos vizu-
aliai pademonstravo, kaip svarbu 
yra sukurti mieste jaukumą, trauką, 
gerą estetiką. 

Tai mūsų visų gerų emocijų pa-
grindas, kada jautiesi savo mies-
to dalimi, kada jautiesi kaip savo 
namuose, kada norisi ištransliuoti 
pačias geriausias žinias apie savo 
miestą, kada vyksta judesys, trium-
fuoja gerasis triukšmas.”

-AnYkŠTA

Dėl išaugusios bedarbystės kalti studentai
(Atkelta iš 1 psl.)

Šį mėnesį Anykščių rajone ne-
darbas siekia 17,3 proc., per pa-
skutinį mėnesį jis šoktelėjo 1,5 
proc. punkto. Mažiausias nedar-
bas regione šiuo metu yra Utenos 
rajone - 13,8 proc., didžiausias 
Ignalinoje - 18,8 proc.

Užimtumo tarnybos Anykš-
čių skyriaus vedėja J.Kairienė 
,,Anykštai“ sakė, kad labiausiai 
nedarbo rodiklius Anykščių rajo-
ne užaugino studentai.

,,Metų pradžioje jaunimo ne-
darbas rajone siekė 6,6 proc., o šį 
rudenį - jau 10,5 proc. Į Užimtu-
mo tarnybą registruojasi daugiau 

studentų, nes nuo birželio mėne-
sio jiems gali būti suteikiamas be-
darbio statusas. Tapę bedarbiais, 
jie iki šių metų pabaigos gauna 
200 Eur dydžio darbo paieškos iš-
moką“, - sakė J.Kairienė.

Nors studentai ir studijuoja 
įvairiuose Lietuvos miestuose, 
Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus vedėja J.Kairienė sakė, 
kad įstaiga privalės jiems siūlyti 
darbo vietas.

Pastebima, kad Užimtumo tar-
nybos Anykščių skyriaus slenkstį 
mina ir tie gyventojai, kurie iki šiol 
su šia įstaiga turėjo mažai reikalų.

,,Dalis gyventojų bedarbiais 
registravosi dėl darbo paieškos iš-

mokos. Tikrai ateina tie žmonės, 
kurie arba nelegaliai dirbo, arba 
dėl kažkokių priežasčių jiems 
darbo nereikėjo. Matome, kad yra 
žmonių, kurie yra dirbę labai se-
niai, paskutiniai oficialūs jų dar-
bo santykiai nutraukti 2006-2007 
metais“, - įžvalgomis dalijosi 
J.Kairienė.

Tiesa, jei bedarbiais užsiregis-
travę gyventojai atsisako Užimtu-
mo tarnybos siūlomų darbo vietų, 
jie lieka ne tik be darbo.

,,Jeigu pasiūlytas darbas žmo-
gui yra tinkamas, susisiekimas su 
darboviete patogus, o jis šio darbo 
atsisako, tai jis praranda bedarbio 
statusą ir visas priklausančias iš-

mokas. Tokių praradusiųjų šį sta-
tusą yra Anykščių rajone, bet jų 
nedaug“, - sakė J.Kairienė.

Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyrius stebi ir dar vieną tendenciją 
- darbuotojai vienoje darbovietėje 
neužsibūna.

,,Žmonės įsidarbina ir po 2 ar 3 
mėnesių iš darbo išeina. Užsiregis-
travę Užimtumo tarnyboje, jie kurį 
laiką gauna 200 Eur darbo paieš-
kos išmoką, po to vėl įsidarbina“, 
- kalbėjo Anykščių skyriaus vedėja 
J.Kairienė.

Nedarbas Anykščių rajone šių 
metų sausį siekė 12,5 proc., o žy-
miai išsaugo gegužę. Užimtumo 
tarnybos Anykščių skyriaus vedėja 

J.Kairienė tokius rodiklius sieja su 
koronaviruso pandemijos sukeltais 
padariniais.

,,Šiemet pusė atleistųjų  dirbo 
paslaugų sektoriuje, po 23 proc. - 
pramonės ir žemės ūkio srityse, 10 
proc. - statyboje, 15 proc. netekusių 
darbo dirbo savarankiškai“, - in-
formavo Anykščių skyriaus vedėja 
J.Kairienė.

Pasiteiravus apie darbo rinkos pro-
gnozes, Užimtumo tarnybos Anykš-
čių skyriaus vedėja K.Kairienė nieko 
optimistiško nežadėjo.

,,Nemanau,  kad nedarbas ma-
žės. Kasmet, pasibaigus sezoni-
niams darbams, nedarbas kas mė-
nesį išauga 0,5 proc.“, - sakė ji.

(Atkelta iš 1 psl.)



2020 m. rugsėjo 19 d.

pirmadienis 2020 09 21

sekmadienis 2020 09 20

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedi-
cija. Gediminaičių Europa. 
(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. 
Kiauliaganys.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. 
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 Tapatybės vagilė 
N-14.
23:30. Nakties paukščiai 
N-14. (kart.).
01:10 Auksinis protas 
(kart.).

06:30 Stivenas Visata.
07:15 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.

07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Monstrai prieš atei-
vius.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Vasaros stovyklos 
sala.
09:30 Tinginių miestelis.
09:55 Princesė Gulbė. 
11:30 Miss XL  N-7. 
13:45 Policijos akademija 
3. N-7. 
15:25 Mano mama ir mūsų 
kūdikiai N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Karštas plienas  
N14. 
00:15 Omaras  N14.

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 Džiunglių knyga 2. 
N-7.
13:55 Sugalvok norą N-7.
14:45 Loterija ,,Kenoloto“.
14:47 Sugalvok norą N-7.
15:40 Mamos pasimatymas 
su vampyru 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 Sicario 2. Kartelių 

karai. N-14.
22:15 Loterijos ,,Jėga“ ir 
,,Kenoloto“.
22:18 Sicario 2. Kartelių 
karai N-14.
00:25 Brolis N-14 (kart.).

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7..
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras ,,Europos taurė 
2020”. 
10:00 Augintinių talentų 
šou.
10:30 Diena laukinėje 
gamtoje.
11:30 Pričiupom! (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. Žalgir is - Šiauliai. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras 
N14. 
22:40 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:40 Fargo N14. 
01:40 Pagrobimas (k) 
N14. 

06:20 Akloj i )  (k) . 

07:50 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:50 Daktaras Ozas N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus 
N-7..
11:00 Džeimis gamina 
I tal i jo je.
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7..
17:45 , ,Velvet“  kolekci-
jaN-7..
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Nes j i  yra moter is 
N14. 
23:20 Plotas S. 
01:15 Fort i tudas (k) N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 „Untold Story“. 
(kart . ) .
07:20 Kauno Šv. apaštalų 
Petro i r  Povi lo arkikate-
dra bazi l ika. (kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis.
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Li teratūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vi ln iaus arkikatedros ba-
zi l ikos. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:10 Ištvermiečiai . 
(kart . ) .

14:25 Rikas, Oskaras i r 
vaiduokl ia i  (kart . ) .
16:00 Dainų dainelė 
2020. 
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Kultūros diena. 
(kart . ) .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 XXV Pažaisl io mu-
zikos fest ival io pradeda-
masis koncertas. 
21:55 Užsispyrėlės tram-
dymas..  (kart . ) .
00:15 Tapatybės vagi lė 
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 mani ja.
09:25 Vienam gale ka-
blys.
09:55 Praeit ies žvalgas 
N-7.
10:30 24 va landos 
Žemėje (kart . ) .
11:30 Turtuol is vargšas 
N-7.
13:00 24 va landos 
Žemėje.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas 
N-7.
17:30 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul in is  muzikos 
šou , ,Kaukės“ .

20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Bermudų t r ikampis 
N-14.
23:55 Įn i rš is  N-14 (kar t . ) .

05.59 Programa.
06.00 Tas beprot iškas 
rus iškas pasaul is .
08.00 Pin igų kar ta . 
08.30 Kaimo akademi ja . 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vi ln iu je . 
09.45 Kel iauk su repor -
ter iu . 
10.00 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.30 Deutsche Wel le 
pr is ta to:  Gre i t is .  La
11.00 Par t izanų ke l ia is . 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 24/7.
17.30 Nauja d iena. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i . 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Seimo r ink imų 
debata i  „Mokyk l in is  ug -
dymas” . 
21.30 24/7.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Par t izanų ke l ia is . 
01.00 Net ikėtas te is ingu -
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 LR Seimo rinkimų 
debatai. 
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. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Operacija ,,Argo“ 
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 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 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 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė N-14.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.

22:18 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė N-14.
23:50 Perėja N-14.
00:50 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:40 Amerikiečiai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Nepataisomi (k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria (k) 
N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Reali mistika (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkėsN-7. 
13:30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Nepataisomi N-7. 
15:55 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 Lūžio taškas N-7. 
23:10 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
01:05 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 spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Tai nutiko Manhatane 
N-7. 
23:10 Aukštakulnių kerštas.
01:10 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. Peliukas Lukas 2.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .

16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Mūsų miesteliai. 
Kybartai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Paskutinis koncertas. 
22:40 Veidas už balso – 
Virgilijus Kęstutis Noreika. 
23:35 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Dainuok su 
manim(kart.).

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 . 
N-14.
23:20 Salemo valdovai S.
01:25 X mutantai N-14.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva. 
.
09:00 Alpių detektyvai -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 mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 

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

11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k) 
N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 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 Manhatanas naktį 
N14. 
00:45 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
14:45 Kenoloto.
14:47 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 2 N-14.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 2 N-14.
23:50 Perėja N-14.
00:50 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:40 Amerikiečiai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Nepataisomi (k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Kondoras (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Nepataisomi N-7. 
15:55 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 Palaidotas N14. 
22:55 Lūžio taškas (k) N-7. 
01:00 Būk ekstremalasN-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  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 (kart.).
06:45 Ištvermiečiai (kart.).
07:00 Gamina vaikai 
(kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
08:45 Išpažinimai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Kybartai (kart.).
15:50. Peliukas Lukas 2.
16:00 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2 .
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
18:45 Gatvės mokslas.
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 Nacių iškilimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Apgavikai N-14. 
22:55 Istorijos detektyvai. 
23:40 Pirmą kartą (kart.).
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 Šanchajaus riteriai 

N-7.
23:20 Sandėlių karai N-7.
00:25 Kvantikas N-7.
01:20 X mutantai 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 N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Seimo rinkimų de-
batai.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Seimo rinkimų de-
batai.
00.00 Alfa taškas. 
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 Nacionalinė ekspedi-
cija. (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 N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.

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

N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 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 Gyvybė N14. 
00:35 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Bakuganas 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 gyveni-
mas N-7.
14:45 Kenoloto.
14:47 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Sveiki atvykę į 
džiungles N-14.
22:25 Vikinglotto.

22:30 Sveiki atvykę į 
džiungles N-14.
23:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
23:18 Sveiki atvykę į 
džiungles N-14.
00:00 Perėja N-14.
01:00 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:50 Amerikiečiai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Nepataisomi (k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Kondoras (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Dzūkija - Žalgiris. 
21:00 Elektra N-7. 
22:55 Palaidotas (k) N14. 
00:50 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 spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Vera N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Koncertuoja grupė 
„BIX“. (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(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 Nacių iškilimas 
(kart.).
15:50 Peliukas Lukas 2..
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .

16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Kylantis potvynis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Stalino budeliai. 
Katynė, 1940-ieji.
22:25 Vienatvės gaudesys. 
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 Tai reiškia karą . 
N-14.
23:00 Sandėlių karai N-7.
00:30 Kvantikas N-7.
01:20 X mutantai 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 Kryptys LT. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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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 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 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. 
01:00 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. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Keršto kelias N14. 
00:55 Mirtinas ginklas  N-7. 

06:25 Bakuganas 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 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 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Jūrų pėstininkas 2  
N-14.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Jūrų pėstininkas 2 
N-14.
00:00 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:00 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:50 Amerikiečiai N-14.

06:00 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria (k) 
N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:30 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 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 Visa griaunantis N14. 
23:20 Elektra (k) N-7. 
01:20 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 žmog-
žudystė N14. 
23:05 Aukštakulnių kerš-
tas.
01:05 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02. „Shorena Rocks!“ 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklopedi-
ja (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Ekologiška (kart.).
08:45 Tėčio reikalai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Kylantis potvynis. 
(kart.).
15:50 Peliukas Lukas 2.
16:00 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Veranda. (kart.).
19:35 Samas Spiegelis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. Jūsų 
Vincentas N-14. 
23:05 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.
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 Valstybės paslaptis 
N-14.
23:25 Sandėlių karai N-7.
00:55 Kvantikas N-7.
01:45 X mutantai  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 N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys  N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:35 Tarnaut i  i r  g int i 
N-7. 
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 St i l ius (kart . ) .
13:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Bet i  N-7.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos vir tuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Paryžiaus impera-
tor ius N-14.
00:55 Išdavystė 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. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Lietuvos sprendi-
mas. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 San Andreas  N-7. 
23:15 Nelaisvėje  N14. 
01:25 Absoliutus blogis 
2  N14. 

06:25 Bakuganas 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 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 Išvirkščias pasaulis 
N-7.
21:20 Bado žaidynės N-7.

22:15 Loteri jos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Bado žaidynės N-7.
00:15 Aukšta klasė S.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Kondoras (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
r iausia
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 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 Skundikas N14.
23:45 Visa griaunantis (k) 
N14. 
02:00 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
08:10 Dvi  š i rdys N-7. 
10:10 Aklo j i .
12:30 Daktaras Ozas 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizol i 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 

15:30 Naujokai  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Bal ta -  mei lės spal -
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Ponas i r  ponia fa -
ra i   N14. 
22:55 Kol  mes gyvi  N14. 
01:15 Mano l ik imas N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Koncertuoja grupė 
„ŽAS“.  (kar t . ) .
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Gustavo encik lope -
di ja.  (kar t . ) .
07:30 Pel iukas Lukas 2 
(kar t . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kar t . ) .
07:55 Artūras i r  minimu -
kai  (kar t . ) .
08:20 Čia – k inas (kart . ) .
08:45 Veranda (kart . ) .
09:15 Labas rytas, 
L ietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is . 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Rusų gatvė.  (kar t . ) .
12:40 Stop juosta (kar t . ) .
13:10 Stambiu p lanu 
(kart . ) .
14:00 Tarp dal ių (ne)plo -
jama (kart . ) .
14:30 Smalsumo genas 
(kart . ) .
14:55 Samas Spiegel is 
(kar t . ) .
15:50 Pel iukas Lukas 2.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Artūras i r  minimu -

kai .
16:40 Gustavo encik lo -
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi  2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Stop juosta (kar t . ) .
19:35 Kul tūros d iena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.  Orai .
21:30 Žmogus,  kur is  mo -
kėjo 75 kalbas N-7.
22:35 Pal ik  t ik  dainą 
man. 
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasauly je. 

06:25 CSI kr iminal is ta i 
(kar t . )  N-7.
07:25 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Univeras.  Naujas 
bendr ikas (kar t . )  N-7.
09:00 Statybų gidas. 
(kar t . ) .
09:30 Ant  ratų (kar t . ) 
N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs i r  tur i  vaikų 
(kar t . )  N-7.
12:30 Makgaiver is  N-7.
13:30 Topmodel ia i  N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal is ta i 
N-7.
17:00 Univeras.  Naujas 
bendr ikas N-7.
18:00 Ant  ratų N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.
20:00 Farai  N-7.

21:00 Žin ios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Kar ibų pi rata i  N-7.
00:30 Šanchajaus r i ter ia i . 
N-7 (kar t . ) .

05.29 Programa.
05.30 Nauja d iena. 
06.30 Al fa taškas. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
09.00 Brangio j i ,  aš per -
skambinsiu N-7.
09.30 Skonio re ikalas. 
10.00 Vieno nusikal t imo 
is tor i ja  N-7.
11.00 Real i  mist ika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių. 
12.30 Brangio j i ,  aš per -
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja d iena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika N-7.
16.00 Reporter is . 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
17.00 Laikyki tės ten. 
18.00 Reporter is . 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
is tor i ja  N-7.
19.30 Nauja d iena. 
20.00 Reporter is . 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporter is . 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Bušido r ingas N-7.
23.30 Laikyki tės ten. 
00.30 Real i  mist ika N-7.
01.30 Paslaptys N -7.
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Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, pagal pavyzdį,

išbraukite duotus skaičius.

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

06:00 Lietuvos Respblikos 
himnas.
06:02 Daiktų istori jos. 
(kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Rikas, Oskaras ir 
širdies graužatis.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:50 Svečiuose pas šikš-
nosparnius.
12:40 Stichinio gaisro 
analizė.
13:35 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 Sti l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
23:15 Po merginų si jonais 
N-14. 
01:10 Paryžiaus imperato-
r ius N-14. (kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Monstrai prieš atei-
vius.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:10 Vasaros stovyklos 
sala.
09:40 Tinginių miestel is.
10:05 Broliai meškinai ir 

fantastiškas nuotyki.s.
11:50 Mano draugas po-
nis.
13:35 Žaliasis žibintas 
N-7. 
15:50 Bėgimas džiunglėse 
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Vaiduoklių medžio-
tojai N-7. 
21:50 Nebrendylos 2 N14. 
23:55 Metas veikti   S. 
01:30 San Andreas (k) 
N-7. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis 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 Naujas imperato-
r iaus pokštas.
14:35 Terneris ir Hučas 
N-7.
14:45 Kenoloto.
14:47 Terneris ir Hučas 
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.
22:10 Lik sveikas, 
Kristoferi Robinai N-7.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Lik sveikas, 
Kristoferi Robinai N-7.
00:25 Paktas 2 S.

06:00 Augintinių talentų 
šou (k). 
06:30 Pričiupom!(k).
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Pričiupom! (k)..
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina.
10:00 Augintinių talentų 
šou.
10:30 Jei statytume šian-
dien.
11:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai N-7. 
12:30 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
13:35 Pragaro virtuvė N-7. 
14:30 Reali mistika N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai 
N-7. 
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Juventus - CBet. 
19:30 Jūrų pėstininkai  
N-7.
20:30 Juodasis sąrašas  
N-7. 
21:30 Tamsiausia valanda 
N14. 
23:20 Bleiro ragana S. 
01:05 Skundikas (k) N14. 

06:10 Akloji (k).
07:40 Anthonis Bourdainas  
N-7. 
08:40 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Anos Olson receptai.
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Akloji (k).
14:45 Šviežias maistas. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 ,,Velvet“ kolekcija 
N-7. 
18:50 Akloji.
20:25 Būrėja (k).
21:00 Nebylus liudijimas 
N14. 
23:15 Fortitudas N14. 
01:20 Kol mes gyvi (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis. 
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus 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 iai su Nomeda Kazlaus..
18:25 Klausimėlis (kart.).
18:45 Ten, kur namai N-7
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Ledo žmogus N-14. 
22:40 Gražiausia filmų 
muzika. 
23:45 Nacionalinis turtas. 
00:10 Kauno bažny-
čios: Šv. Mikalojaus 
(Benediktinių) bažnyčia. 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Mūsų miesteliai. 
Kybartai. (kart.).
01:30 Išdavystė N-14. 
(kart.).

05:55 Kietuoliai N-7.
06:25 Žvejo nuotykiai 
(kart.) N-7.
07:30 Jukono auksas. 
(kart.) N-7.
08:30 Žvejo nuotykiai N-7.
09:30 Statybų gidas.
09:55 Autopilotas.
10:30 24 valandos Žemėje 
(kart.).
11:30 Turtuolis vargšas 
N-7.
13:00 24 valandos Žemėje.
14:00 Išlikimas 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.
22:00 Išlikęs gyvas N-14.
00:35 Valstybės paslaptis 
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
07.20 Vyrų šešėlyje. Rožė 
Parčevskytė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas N-7.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 
09.45 Keliauk su repor-
teriu. 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Grilio skanėstai. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 XX amžiaus piratai 
N-7
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Gri l io skanėstai. 
01.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.

Kaip laivą pavadinsi - taip jis ir 
plauks...

Du iš penkių Anykščių 
A.Baranausko aikštėje stovinčių 
kioskų, regis, dar taip ir nebuvo 
pradėję dirbti. Bent jau žurnalis-
tams to nepavyko pastebėti. Na 
gal šį šeštadienį, per ,,Obuolines“, 
,,Roko virtuvės“ ir ,,Tinginio pan-
čio“ prekiniais ženklais papuošti 
kioskai pagaliau pradės darbą.

Verslas yra paties verslininkų 
reikalas. Ne mūsų reikalas -  dirba 
jie ar nedirba. Ši žinutė - šiaip pa-
stebėjimas. Mat yra toks posakis 
- ,,kaip laivą pavadinsi - taip jis 

ir plauks“. O kai ant kiosko kabo 
užrašas ,,Tinginio pantis“, tokiam 
kioskui iš esmės pradėti dirbti ne-
derėtų.

Kita vertus, jeigu per ,,Obuo-
lines“ ,,Tinginio pantis“ dirbs, 
o prie kiosko rikiuosis ilga neal-
koholinio sidro ir nealkoholinės 
,,Vorutos“ ištroškusių klientų eilė, 
o pardavėja sėdės ,,Facebook“-e, 
niekas neturės moralinės teisės 
piktintis. 

Juk aiškiai ant kiosko informa-
cija apie kioko veiklą užrašyta...  
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ANYKŠČIŲ MIESTE
Socialinių paslaugų tikslas 

– sudaryti sąlygas asmeniui 
(šeimai) ugdyti ar stiprin-
ti gebėjimus ir galimybes 
spręsti savo socialines pro-
blemas, palaikyti socialinius 
ryšius su visuomene, taip 
pat padėti įveikti socialinę 
atskirtį. Socialinės paslau-
gos teikiamos siekiant už-
kirsti kelią asmens, šeimos, 
bendruomenės socialinėms 
problemoms kilti, taip pat 
visuomenės saugumui užti-
krinti.

Socialines paslaugas gali gauti 
įvairios žmonių grupės: senyvo 
amžiaus asmenys ir jų šeimos, 
asmenys su negalia ir jų šeimos, 
likę be tėvų globos vaikai, so-
cialinės rizikos vaikai ir jų šei-
mos, socialinės rizikos šeimos, 
vaikus globojančios šeimos, kiti 
asmenys ir šeimos.

 Socialinės paslaugos gali būti 
teikiamos tiek socialinių paslau-
gų įstaigose (socialinės globos 
namuose, šeimynose, laikino 
gyvenimo namuose, dienos so-
cialinės globos centruose, sa-
varankiško gyvenimo namuose, 
socialinės priežiūros centruose, 
bendruomeninėse įstaigose ir 
kt.), tiek asmens namuose.

Pagrindiniai socialinių paslau-
gų teikimo organizatoriai yra sa-
vivaldybės. Savivaldybės atsako 
už socialinių paslaugų teikimo 
savo teritorijose gyventojams 
užtikrinimą planuodama ir or-
ganizuodama socialines paslau-
gas, kontroliuodama bendrųjų 
socialinių paslaugų ir socialinės 
priežiūros kokybę. Savivaldybė 
vertina ir analizuoja gyventojų 
socialinių paslaugų poreikius, 
pagal gyventojų poreikius pro-
gnozuoja ir nustato socialinių 
paslaugų teikimo mastą ir rūšis, 

vertina ir nustato socialinių pas-
laugų finansavimo poreikį.

Anykščių mieste socialines 
paslaugas teikia savivaldybei pa-
valdi biudžetinė įstaiga Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centras ir nevyriausybinės orga-
nizacijos. Bendrųjų socialinių 
paslaugų įstaigų tinklas Anykš-
čių mieste labiau išvystytas 
negu kaimiškose vietovėse, todėl 
miesto gyventojams suteiktos 
didesnės galimybės įvairioms 
bendrosioms socialinėms paslau-
goms. Pažymėtina, kad Anykščių 

rajono savivaldybė, Valstybės 
kontrolės duomenimis, yra pri-
skiriama prie lyderių pagal soci-
alinių paslaugų teikimą senyvo 
amžiaus asmenims ir asmenims 
su sunkia negalia. Tik trijose 
(iš 60) Lietuvos savivaldybė-
se – Vilniaus miesto, Vilniaus 
ir Anykščių rajonų – teikiamos 
visų rūšių socialinės paslaugos 
senyvo amžiaus žmonėms. 

Užsak. nr.835

straipsnis parengtas įgyvendinant projektą nr. 08.6.1-esFA-V-911-09-0002
„efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas sociali-

nes ir kitas paslaugas sistemos sukūrimas ir palaikymas“. 

Netekusiems darbo siūlo kurti verslą Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, rugsėjo 15-ąją, Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko 
kandidatų į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje diskusija. 

Diskusijoje dalyvavo septyni iš aštuonių kandidatų. Į renginį neatvyko vienintelis kandidatas - 
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Sergejus Jovaiša.

Kovos su kovotojais prieš 
alkoholį

Organizacijos ,,Žinau, ką renku“ 
surengta diskusija truko dvi valan-
das. Ją moderavo žurnalistė Moni-
ka Petrulienė.   Į biblioteką susi-
rinko apie 50 klausytojų - didžiąją 
auditorijos dalį sudarė žmonės iš 
politikų palaikymo komandų.

Diskusijos pradžioje M. Pe-
trulienė visų kandidatų paprašė 
įvardyti po tris konkrečias veiklos 
sritis arba konkrečius darbus, kurie 
bus prioritetiniai, jeigu jie pateks į 

Seimą.
,,Valstiečių“ atstovas Tomas To-

milinas teigė, jog jo prioritetas ir 
toliau bus socialinė sritis, skurdo 
mažinimas, aplinkosauga. 

Liberalas Mindaugas Sargūnas 
akcentavo skiepų nuo erkinio en-
cefalito kompensacijos mechaniz-
mo sukūrimą, prekybos alkoho-
liu ribojimų švelninimą, saugios 
aplinkos regionuose kūrimą. 

Darbo partijos atstovas Ričardas 
Sargūnas kalbėjo apie investicijų 
pritraukimą ir darbo vietų kūrimą 
regionuose, socialinės atskirties 

mažinimą. ,,Trečias klausimas - tai 
jaunimas. Rajonai merdi, reikia, 
kad čia ateitų šiokie tokie pramo-
nės kolektyvai“, - trečiąją veiklos 
sritį įvardijo R.Sargūnas, kurią jau, 
regis, minėjo ir kaip pirmąjį prio-
ritetą. 

„Socialdarbietis“ Kęstutis Tubis 
žadėjo mokesčių lengvatas ma-
žoms regionų įmonėms, valstybės 
paramą jaunimui, besikuriančiam 
rajonuose, socialinės atskirties ma-
žinimą didinant pensijas.

Krikščionių sąjungos atstovas 
Audrius Penkauskas sakė, kad jis 

pažadų nedalysiąs. ,,Esu pasiruo-
šęs dirbti, o ne pažadus dalyti“, - 
sakė kandidatas. Tiesa, vieną idėją 
jis įvardijo. A.Penkauskas sakė 
manąs, kad vertėtų nenaudojamą 
valstybinę žemę, esančią kaimuo-
se, neatlygintinai išdalyti jauniems 
žmonėms ir suteikti jiems bepro-
centes paskolas įsikūrimui. 

Socialdemokratas Kęstutis Ja-
cunskas teigė, kad sieks išlaikyti 
visas rajonų  ligonines su visais 
skyriais bei vaikų skiepus padaryti 
privalomus. Jis žadėjo išskirtinį dė-
mesį skirti ir švietimui.  ,,Apie 130 
proc. mokytojų atlyginimas turi 
būti nuo vidurkio“, - tikino social-
demokratas. Papildomų lėšų šalies 
biudžete jis surastų nedidindamas 
išlaidų krašto apsaugai. Trečiuoju 
prioritetu jis įvardijo ,,neadekvačių 
ribojimų panaikinimą“.     

Centro partijos - tautininkų at-
stovas dr. Tomas Baranauskas 
ketina atkurti mokytojų ruošimo 
instituciją. Nes, pasak jo, netrukus 
mokyklas turėsime uždarinėti ne 
todėl, kad nėra mokinių, o dėl to, 
kad trūksta mokytojų. Kitu priori-
tetu jis įvardijo rūpinimąsi istoriniu 
atminimu, o trečiuoju darbu įvardi-
jo aiškinimąsi, ar dėl karantino ne-
buvo pažeistos žmogaus teisės. 

Politikų tėvai ir kiaulėms su-
teikdavo orią senatvę...

Iš auditorijos viena moteris kan-
didatų klausė apie valdžios pagalbą 
darbo netekusiems priešpensinio 
amžiaus asmenims. Krikščionių 
partijos atstovas A.Penkauskas, 
„socialdarbietis“ K.Tubis ir „dar-
bietis“ R.Sargūnas, atsakydami į 
šį konkretų klausimą, kalbėjo apie 
tai, kad valstybė turėtų skatinti 
verslo kūrimą. 

Tiesa, vėliau A.Penkauskas pats 
atkreipė dėmesį, kad ne visi žmo-
nės gali kurti savo verslą. ,,Vals-
tietis“ T.Tomilinas teigė, kad šiuo 
požiūriu labai svarbūs trys fakto-
riai - ,,spaudimas iš apačios per 
visą socialinę pagalbą“ bei verslo 
vystymas. ,,Puikiai galėčiau įkurti 
biurų verslą Anykščiuose, persi-
keltų daug žmonių ir dirbtų distan-
ciniu būdu“, - aiškino Seimo narys. 
Trečiojo faktoriaus jis neįvardijo.  
Liberalas M.Sargūnas konstatavo, 
kad ,,kol nesukursime darbo vietų, 
taip ir bus“.  Centro partijos - tau-
tininkų kandidatas T.Baranauskas 
sakė, kad reikia sudaryti sąlygas 
dirbti ir seniems, ir jauniems, o so-

cialdemokratas K.Jacunskas tvirti-
no, kad svarbus ir ,,valdiškų darbo 
vietų išsaugojimas“.

,,Ar esate atėmęs gyvybę na-
miniam augintiniui?“ -  klausimą, 
užduotą per ,,Facebook“-ą, išgirdo 
politikai. Tik T.Baranauskas prisi-
pažino, jog yra užmigdęs sergančią 
katę. Kiti naminių augintinių teigė 
nežudę. ,,Nei medžioju, nei žvejo-
ju, nei kitaip ką nors žudau“, - tiki-
no K.Jacunskas. 

Buvo ir aforizmų

Visiems kandidatams buvo pa-
siūlyta pristatyti savo nuopelnus 
Lietuvai. Jie gyrėsi, kad yra są-
žiningi, darbštūs, teisingi. Tiesa, 
T.Tomilinas pirmuoju nuopelnu 
įvardijo savo keturis vaikus. O 
K.Tubis sakė: ,,Visą gyvenimą 
kovojau su blogiu, paskui dirbau 
energetikoje“.

K.Tubis pažėrė ir daugiau 
aforizmų. Renginio vedėjos pa-
klaustas, ar yra kada nors viršijęs 
greitį, sakė: ,,Esu, bet dėl to labai 
gailiuosi“. Apie vienos lyties as-
menų partnerystės įteisinimą bu-
vęs Anykščių rajono meras sakė: 
,,Turiu  žmoną, tris sūnus ir tris 
anūkus. Realiai man patinka mo-
terys“.

Visi kandidatai, atsakydami į 
anykštėno klausimą apie įvykius 
Baltarusijoje, stipriau ar kiek ma-
žiau smerkė šios šalies vadovą 
Aleksandrą Lukašenką. Mažiau-
siai radikalią nuomonę apie Bal-
tarusiją išsakė dr.T.Baranauskas. 
Pasak jo, bet kuriuo atveju mes 
esame tik įvykių stebėtojai.  

T.Tomilinas kelis kartus pa-
brėžė, kad jis išmano įstatymų 
kūrybos procesą. ,,Aš esu labai 
darbingas ir darbštus“, - save ver-
tino politikas. Jis sakė: ,,Laikausi 
A.Bauros stiliaus ir bendrausiu su 
visais“.

Sergejus Jovaiša pasirinko 
darbą

Trečiadienį S.Jovaiša ,,Anykš-
tai“ sakė, jog iš anksto bandė 
derinti diskusijos laiką, nes an-
tradienį vyko Seimo plenarinis 
posėdis. ,,Su organizatoriais ne-
pavykus suderinti renginio laiko, 
juos informavau raštu, jog disku-
sijoje dalyvauti negalėsiu. Turėjau 
rinktis. Pasirinkau darbą, už kurį 
man mokama alga“, - ,,Anykštai“ 
paaiškino politikas. 

Didžioji dalis auditorijos buvo iš politikų palaikymo komandų. 

Kandidatų į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje diskusijoje dalyvavo septyni asmenys.
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įgyvendinti. „Šalia pensijų in-
deksavimo, ketiname įvesti try-
liktą pensiją, kursime valstybinį 
banką, kad maži regionų verslai 
turėtų geresnes sąlygas, sieksi-
me nemokamo visų pradinuko 
maitinimo, kitąmet jau jį turės 
antrokai. Vaiko pinigai nuo 2021 
m. jau bus 70 eurų. Tvarus viešų-
jų finansų valdymas, kokybiškas 
ekonomikos skatinimas leidžia 
mums matyti gerą algų didinimo 
perspektyvą ateityje.

Anot T. Tomilino, LVŽS labai 
nustebino visą elitą, kai 2016 
metais Seime pradėjo realiai te-
sėti duotus pažadus. „O nepato-
gių pažadų buvo daug. Nuo pat 
pradžios susidūrėme su aršiu 
pasipriešinimu. Mus kritikavo 
oponentai ir gerai apmokami lo-
bistai, kad išdrįsome pagaliau 
pajudėti darnesnės, teisingesnės, 
sveikesnės visuomenės link, kad 
šalis turėtų ateitį. Įvestas bankų 
mokestis, sustabdyta alkoholio 
pramonės, antstolių savivalė, 
pažabotas ciniškas farmacininkų 
pelnymasis iš sergančių žmonių. 
Pensijų fondams užkirstas kelias 
laisvai semti pinigus iš pensinin-
kų kišenės“, – kalba pašnekovas.  

Tomas Tomilinas: „Tikiu, jog Anykščiai priims mane ir mano idėjas...“
Kandidatas į Seimo narius Deltuvos šiaurinėje apygardoje, 37 –erių metų amžiaus Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas, politologas Tomas Tomilinas sako tikintis, 
jog Lietuvos regionai atsigauna, tik svarbu turėti viziją, kaip tą atsigavimą paskatinti.

Su šeima apsisprendęs kraustytis gyventi į Anykščius T. Tomilinas teigia, kad Anykščiai daro 
itin didelę pažangą. „Čia ypač išvystytas maitinimo paslaugų, pramogų verslas. Puikią nišą matau 
medicininio turizmo plėtrai. Džiugu girdėti, kad Anykščius atranda vis daugiau jaunų šeimų“, – 
kalba kandidatas į Seimo narius. 

T. Tomilinas gimęs ir augęs 
Vilniuje. Sostinėje baigė ir vidu-
rinę mokyklą. „Mokyklą baigiau 
dar tais laikais, kai dar nebuvo 
taip smarkiai prasidėjęs ugdymo 
įstaigų skirstymas į geras ir blo-
gas arba mažiau blogas. Švietimo 
srityje man ypač nepatinka tas 
elitizmas. Mano mokykloje, sa-
kyčiau, buvo itin sveika atmosfe-
ra: konkurencijos aš nepatyriau, 
buvo justi bendradarbiavimo, 
bendrystės dvasia, buvo stiprus 
kolektyvas. Ir su mokytojais man 
labai pasisekė, didžioji dalis jų 
buvo laisvos asmenybės, kurioms 
svarbu buvo ne tik programą iš-
eiti, bet ugdyti mokinių gebėjimą 
išsakyti ir argumentuotai ginti 
savo nuomonę.“

Pašnekovas teigia, kad didžio-
ji problema yra tai, kad prieš 15 

metų pavertėm švietimą preke, 
nors mokymas visų pirma yra mi-
sija“ – apie švietimo skaudulius 
kalba T. Tomilinas.

Susitikimuose su rinkėjais T. 
Tomilinas sako dažnai girdintis ir 
kalbantis apie dar vieną, ypač re-
gionuose opią problemą – didelį 
nedarbo lygį. 

„Nepavyks sukurti naujų darbo 
vietų, jeigu neturėsim regiono, 
miesto, seniūnijos vizijos. Taip, 
Anykščiuose struktūriškai yra 
šiek tiek aukštesnis nedarbas, bet 
statistiškai tai nėra labai reikš-
minga, akivaizdu, kad regionas 
atsigauna. Ypač puikiai išvysty-
tas maitinimo paslaugų verslas, 
taip pat pagirti galima ir pramo-
gų versle besisukančius žmones, 
mano nuomone, sritis, kuri ne-
išnaudota ir gali kuo puikiausiai 

vystytis – medicininis turizmas, 
biurų. Bet vėl – reikia idėjų, vizi-
jų...“ – sako T. Tomilinas.

Beje, pašnekovas juokauja, 
kad per karantiną sugalvojęs net 
naują verslo nišą, kurią būtų ga-
lima vystyti Anykščiuose. „Per 
karantiną, matyt, daugelis mūsų 
supratom, kad kuo puikiausiai ga-
lima dirbti ir iš namų. Tada kyla 
klausimas – ko tuomet visiems 
keltis į Vilnių, kai galima gyventi, 
tarkim, Anykščiuose, kur yra vis-
ko, ko reikia, tik triukšmo ir cha-
oso gerokai mažiau. Mūsų šeimos 
sprendimas gyvenimui rinktis 
mažą miestą nebuvo spontaniškas 
ir jis gimė gerokai anksčiau, nei 
man buvo pasiūlyta kandidatuoti 
Anykščiuose. Svarstėme įvairius 
variantus: vienas iš tokių buvo 
keltis į Rokiškį, nes ten – žmo-
nos tėviškė, ten gyvena jos tėvai, 
turintys nedidelį ūkį. Tačiau kai 
gavau pasiūlymą kandidatuoti 
Anykščiuose, sprendimas dėl gy-
venamosios vietos atėjo savaime. 
Kol kas Anykščiuose tik nuomo-
jamės butą, čia leidžiam nemažai 
laiko, tačiau rudenį tikrai pirksi-
me“, – savo ateities planais dali-
jasi T. Tomilinas.

Keturių vaikų tėtis, paklaustas, 
ar Seimo nario darbas atima daug 
laiko, kurį galėtų skirti šeimai ir 

savo pomėgiams, kalba: „Kiekvie-
nas mėgstamas darbas atima laiko 
ir visai nesvarbu, ką tu dirbi. Tačiau 
aš manau, kad norint viską puikiai 
galima suderinti. Mano vaikai ne-
mažai laiko praleidžia pas mane, 
Seime, jau išsiaiškinom, kas yra 
įstatymai, kaip jie kuriami”.

Beje, T. Tomilinui - tai antra san-
tuoka. Iš pirmosios jis turi tris vai-
kus, o su dabartine žmona Kristina 
augina ketverių metų dukrą. Skyry-
bos, pasak pašnekovo, niekada ne-
būna lengvos, tačiau jiems su buvu-
sia žmona pavyko išsaugoti gerus, 
draugiškus santykius. „Nesu tik sa-
vaitgalių tėtis, visi vaikai gyvena ir 
su manim: ir į mokyklą juos vežu, ir 
pas gydytojus einu su jais, ir Anykš-
čiuose labai dažnai būnam...” - sako 
T. Tomilinas. 

Pašnekovas randa laiko ir savo 
mėgstamoms veikloms. Seniau jis 
labai mėgo keliones po Lietuvą, yra 
išmaišęs beveik visą šalį, turi pažįs-
tamų daugelyje bendruomenių. Gi-
liai domisi istorija, veda ekskursijas 
užsieniečiams draugams....

Paklaustas, apie kokius esmi-
nius pokyčius kalba savo rinkė-
jams, ką jiems žada, T. Tomilinas 
sako, kad žada tik tai, ką realu 

Seimo narys Tomas Tomilinas veltui nežarsto pažadų. Į rinki-
mus jis eina su konkrečia ir apgalvota programa, orientuota į 
žmonių gerovę. 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš lVŽs rinkiminės sąskaitos. 
Užsak. nr.833 

Ir užaugo štai koks storas / 
Tas moliūgas kaip bajoras...

Šį šeštadienį Anykščiuose švenčiamos ,,Obuolinės“, bus išrinkti ir apdovanoti geriausi rajono ūkininkai. Sodo bei daržo mylėtojai 
džiaugiasi - juos šį sezoną jau apdovanojo gamta ir jie dalijasi derliaus nuotraukomis.

Kaip matyti, nuotraukose šį kartą dominuoja moliūgai. Pasigedome šalia jų pačių daržininkų. Susisiekus su nuotrauką atsiuntusia 
Inga paaiškėjo, kad šalia derliaus įsiamžinti įpusėjus rugsėjui  - ne visai paprasta. ,,Moliūgo jau seniai nebėra, iš jo sultys išspaustos“, 
- šypsojosi skaitytoja.

Kitą savaitę lauksime Jūsų nuotraukų, kuriuose Jūs užfiksavote šią vasarą. Laukiame smagių atostogų akimirkų, romantiškų gam-
tos vaizdų ir nuotraukose besišypsančių Jūsų veidų.

Ingos Karalienės užaugintas moliūgas. Aušros Geležanskienės daržo puošmena. 
Toks moliūgas užaugo Ne-
ringos Kamarovienės darže.
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Per savo gyvenimą R.Matiukas 
pakeitė daugybę darbų - dirbo ir 
mokytoju, ir Anykščių rajono sa-
vivaldybės specialistu, net turgaus 
prekybininko duonos ragavo.

,,Pirmas mano darbas buvo da-
bartinėje Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje, 
kur dirbau darbų mokytoju. Tuo 
metu buvau jaunas, turėjau daug 
energijos, daug iniciatyvos. Dirb-
davau su moksleiviais ir iki aštun-
tos valandos vakaro - buvo įdomu. 
Tuo metu stačiausi namus, tad mo-
kykla gal ir daugiau laiko suteikė 
-  ilgesnės atostogos būdavo“, - 
darbo metus mokykloje prisiminė 
R.Matiukas.

Po keleto metų R.Matiukas nu-
sprendė tapti verslininku ir Anykš-
čių Antano Baranausko pagrin-
dinėje mokykloje atidarė kavinę. 
,,Kas norėjo geresnio maitinimo 
mokykloje, tas maitinosi pas mus. 
Tačiau brangstant patalpų nuomai, 
kurui, kavinę teko uždaryti ir pre-
kiauti maisto produktais turguje“ 
- pasakojo vyriškis.

Vėliau darbavosi Anykščių 
Šv.Mato parapijos klebonijoje - 
R.Matiukas kapitaliai suremontavo 
jos pastatą, atliko įvairių remon-
to darbų ir bažnyčioje. Kaip pats 
sako, Savivaldybės ūkio skyriaus 
vedėju jis tapo atsitiktinai.

Juvelyras dabartinio darbo 
nekeistų į jokį kitą

,,Valdininko duoną irgi reikia 
užsidirbti. Ji nėra lengva: jei uži-
mi pareigas, kuriose reikia atlik-
ti ,,juodą darbą“, tai jį ir atlieki“, 
- apie darbą savivaldybėje sakė 
R.Matiukas.

Sotus ir patogus valdininko dar-
bas Anykščių rajono savivaldybėje 
R.Matiukui nebuvo kajeros ,,viršū-
nė“. ,,Viršūnės niekas nepasiekia. 
Čia kaip Jono Biliūno ,,Laimės 
žiburyje“: visi lipo į kalną ir virto 
akmenimis, o tos viršūnės nepa-
siekė. Mane nugali smalsumas, 
žingeidumas. Aš praktiškai dirbu 
visus darbus, kuriuos galima dirb-
ti rankomis. Šiandien universitetų 
nereikia - atsidarai kompiuterį ir 
ten tau universitetas kaip ant del-
no, tik reikia noro mokytis turėti“, 
- dėstė R.Matiukas.

Keletą metų R.Matiukas dirbo 
Arklio muziejaus amatų centro 
amatininku juvelyru, tačiau ten 
taip pat darbą paliko. ,,Kam man 
uždirbti kitiems pinigus, kai aš pats 
sau galiu uždirbti.Valstybės aš jau 
nebenuskriausiu, turiu 35 metų sta-
žą, o dirbdamas privačiai juvelyru 
moku visus mokesčius, dėl ateities 
nesisieloju, darau žmonėms gera 
ir visi tuo patenkinti“, - kalbėjo 
R.Matiukas. Jo sukurti medžio ir 
juvelyrikos dirbiniai šiandien yra 
pasklidę bene po visą pasaulį – iš-
keliavo ir į JAV,  ir į Didžiąją Brita-

niją, Vokietiją bei kitas šalis. 
Prieš keletą metų Kinijos 

Pengžou mieste, su kuriuo ben-
dradarbiauja Anykščių rajono sa-
vivaldybė, iškilo medinis koplyts-
tulpis, kurio projekto autorius yra 
R.Matiukas. Į šį miestą meninin-
kas buvo pakviestas atvykti pen-
kių dienų viešnagei.,,Važiavome 
ten susipažinti su kinų kultūra, su 
papročiais. Iš viso pasaulio atvy-
ko daugybė menininkų, iš Lietu-
vos buvome du medžio drožėjai 
- aš ir Valdas Pelegrimas. Gavo-
me įpareigojimą dėl draugystės 
su kinais jiems kažką palikti. Su-
kūriau koplystulpio projektą dau-
giasluoksnio stogo motyvais. Pas 
kinus populiarūs statiniai su kelių 
sluoksnių stogais. Mums paro-
dė erdves, kur galėtų stovėti ko-
plytstulpis. O po to jie tą koplyts-
tulpį pasigamino patys“, - sakė 
R.Matiukas.

Menininkas neslėpė, kad su 
Anykščių rajono savivaldybe pa-
laiko gerus ryšius ir iš jos sulaukia 
užsakymų. ,,Tenka sentencijas iš-
graviruoti, mero regalijas patvar-
kyti. Antroje mero regalijų pusėje 
yra surašytos visų buvusių merų 
kadencijos ir pavardės, tad ten-
ka tuos įrašus papildyti“, - sakė 
R.Matiukas.

Paklaustas apie naujus kūrybi-
nius sumanymus, R.Matiukas pri-

ta keliauti kelioniniu motociklu 
,,Harley – Davidson“. Į keliones 
po Lietuvą jis leidžiasi su savo 
žmona, Anykščių rajono savival-
dybės specialiste Rasa Matiukiene 
bei buvusiu Svėdasų seniūnijos se-
niūnu Valentinu Neniškiu.

Vienu metu R.Matiukas su tuo-
metiniais socialliberalais siekė tap-
ti Anykščių rajono tarybos nariu, 
tačiau dabar sakosi politika yra nu-
sivylęs. „Politika turi būti švari ir 
į valdžią turi kandidatuoti žmonės 
ne sąrašuose. Išrenkam partijas, o 
po to visi kaip turistai į autobusą 
suguža, kas tik nori:  kas gali dirbti 
ir kas negali - ir teistas, ir neteis-
tas“. - piktinosi R.Matiukas.

Medžio drožinius Robertas Matiukas kasmet eksponuoja Anykš-
čių krašto tautodalininkų parodoje.

(Atkelta iš 5 psl.)

sipažino, kad didelių skulptūrų jau 
nebekuriantis. ,,Rankos jau pavar-
go, o šiaip - pilnas garažas prineš-
tas kaladžių, tad ir drožiu, kai yra 
laiko“. Jis yra vienas iš Anykščių 
krašto kūrėjų, dar neįvertintų už 
savo kūrybą Anykščių rajono savi-
valdybės premijomis ar titulais.

,,Tai yra mano darbas. Aš nejau-
čiu, kad darau kažką sensacingo. 
Aš nekeisčiau savo dabartinio dar-
bo į jokią kitą veiklą. Jaučiuosi su-
grįžęs prie to, ko siekiau visą savo 
gyvenimą. O tai, kad baigiau me-
džio meninio apdirbimo studijas, o 
užsiimu juvelyrika, tai neturi reikš-
mės“, - aiškino R.Matiukas.

Laisvalaikiu R.Matiukas mėgs-

Prezidentui neskambinėja...

Paklaustas, ar tebeturi išsaugojęs 
kadenciją baigusio Prezidento tele-
fono numerį, A.Penkauskas šypso-

josi, kad V.Adamkui neskambinė-
ja - santykiai nėra tokie familiarūs. 
Tačiau pirmoji V.Adamkaus ko-
manda kartais susėda prie bendro 
stalo, aptaria Lietuvos ir užsienio 

Audrius Penkauskas: pirmiausia reikia žinoti, kur einame
Krikščionių sąjungos kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje 

apygardoje Audrius Penkauskas - buvęs Lietuvos Respublikos 
Prezidento Valdo Adamkaus komandos narys. Pirmojoje Jo 
ekscelencijos V.Adamkaus valdymo kadencijoje A.Penkauskas 
dirbo Prezidento patarėju, o pasibaigus kadencijai tapo buvu-
sio valstybės vadovo referentu. Taigi, jis buvo vienintelis sam-
domas žmogus, kurį V.Adamkus pasiliko šalia savęs. 

politikos aktualijas.
Krikščionių sąjunga - naujas po-

litinis darinys, tačiau A.Penkauskas 
- senas krikdemas. 

Pirmaisiais Nepriklausomybės 
metais jis įstojo į Algirdo Saudargo 
vadovaujamą Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją ir jai priklausė iki 
krikdemų jungtuvių su konservato-
riais. Po kitas partijas politikas nesi-
blaškė, rinkimuose nedalyvavo.

A.Penkauskas yra sukaupęs mil-
žinišką politinę ir administracinę 
patirtį. Jis yra buvęs pirmuoju at-
kurtos Lietuvos kultūros paveldo 
departamento direktoriumi, Seimo 
pirmininko pavaduotojo Felikso 
Palubinsko patarėju, Valstybės sau-
gumo departamento generalinio 
direktoriaus patarėju, vieno iš Že-
mės ūkio ministerijos departamentų 
vadovu. 

Pastaruoju metu jis verčiasi pri-
vačia konsultacine veikla.   

 
Augo Kurkliuose

Dabar jau 57-erių sulaukęs 
A.Penkauskas vaikystę praleido 
Kurkliuose. Kurklių vidurinėje 
mokykloje baigė pirmąją klasę, tie-
sa, vėliau jau mokėsi Vilniuje. Bet 
vasaras leisdavo pas senelius Kur-
kliuose. Šio miestelio kapinėse pa-
laidoti jo seneliai ir proseneliai.

A.Penkauskas šypsosi, kad ryš-
kiausi vaikystės prisiminimai susiję 
su agurkų ir runkelių laukais. ,,Kur-
kliai buvo agurkų kraštas. Atsimenu 
ir ravėjimą, ir prekybą. Stovėdavau 
su agurkais Anykščių turgelyje, ku-
ris buvo ten, kur dabartinė biblio-
teka“, - šypsojosi politikas, galįs 
didžiuotis, jog turi net trijų aukštųjų 
mokyklų diplomus:  A.Penkauskas 
Šiaulių pedagoginiame institute yra 

baigęs defektologijos studijas, Vil-
niaus universitete - istoriją, Myko-
lo Romerio universitete - viešosios 
politikos magistrantūrą. 

Rinko LDK paveldą, 
organizavo palaikų 
pargabenimą į Lietuvą

Įdomiausiais savo gyvenimo eta-
pais A.Penkauskas įvardijo darbą 
V.Adamkaus komandoje bei vado-
vavimą Kultūros paveldo departa-
mentui. 

Beje, iš departamento vadovo 
pareigų jis pasitraukė savo noru. 
,,1992-aiais rinkimus laimėjo kai-
rieji. Tuomet garbės suvokimas 
buvo kitoks nei šiuo metu. Pralai-
mėjome rinkimus - vadinasi, reikia 
pasitraukti“, - kalbėjo politikas. Jis 
sakė, kad pirmaisiais nepriklauso-
mybės metais daug dirbta, ieškant 
LDK paveldo vertybių Ukrainoje ir 
Baltarusijoje, inventorizuotos Lie-
tuvoje esančios kultūros vertybės, 
organizuotos žymių kraštiečių ka-
paviečių paieškos ir jų palaikų par-
gabenimas į Lietuvą. A.Penkauskas  
atsimena, kaip Kazanės kapinėse 
naktį ardė asfalto dangą, kuria buvo 
uždengti brolių Juškų palaikai.

Ypač šiltai kraštietis kalba apie 
darbą su V.Adamkumi. Viena ver-
tus, pats Prezidentas buvęs didelis 
autoritetas, o kitas dalykas - darni 
pirmosios kadencijos komanda. 
,,Tuo laiku vyko Lietuvos stojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą procesai. 
Prezidento politinė komanda dirbo 
darniai, kaip laikrodis, matėsi, kad 
visiems rūpi Lietuva“, - kalbėjo 
A.Penkauskas.

Išgyveno šeimos tragediją

A.Penkausko dukra Urtė moko-
si Belgijoje, Liuveno universitete, 
žmona Daiva vadovauja Šiuolaiki-
nių didaktikų centrui. 

Prieš mažiau nei dešimtmetį 
Penkauskai neteko sūnaus. Klas-
tinga liga ir medikų atsainumas 
pražudė jaunuolį. 

Po sūnaus mirties A.Penkauskas 
ilgai stojosi ant kojų. Pasak jo, gal 
penkerius metus po tragedijos jis 
darė tik tai, ką privalėjo daryti: 
pomėgiai bei ketvirtojo aukštojo 
mokslo diplomo siekimas buvo 
užmiršti. 

Nėra strateginio planavimo

Esmine Lietuvos problema 
A.Penkauskas įvardijo chaotišku-
mą. ,,Strateginio planavimo nėra, 
valstybės lėšomis finansuojamų 
sričių prioritetų nėra. Sako - nėra 
pinigų. Nesąmonė. Daugiau ar 
mažiau esu matęs ne vieną mi-
nisteriją iš vidaus. Visur galima 
rasti lėšų, tik reikia efektyvinti 
vadybą. Vyksta reorganizavimai 
ir optimizavimai, tačiau lėšų po-
reikis nesumažėja... Daug valsty-
bės lėšų skiriama infrastruktūrai, 
deja, labai dažnai statomi niekam 
nereikalingi objektai“, - kalbėjo 
politikas. 

A.Penkauskas aiškino, jog ne-
ketina barstyti konkrečių pažadų, 
kaip antai: pakelti algas, sumažin-
ti mokesčius ir pan., jam atrodo 
nesolidu, nors pažadai nieko ne-
kainuoja. 

Esminis šio politiko prioritetas - 
strateginis valstybės planas, savo-
tiškas valstybės išlaidų ir pajamų 
inventorizavimas.  

Politinė reklama. Bus apmokėta iš krikščionių sąjungos 
rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr.834  
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įvairūs

siūlo darbą

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

Tel. (8-643) 23889.

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.

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.

Įvairūs statybos, remonto darbai. 
Stogų dengimas, skardinimo dar-
bai. Darbus atlieka visame rajone, 
važiuoja ir į kaimus.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-687) 18377.

Informuojame, kad UAB 
„ELTIREMA“ vykdys 330 kV elek-
tros oro linijos „Utena-Panevėžys“ 
(LN 455) remonto darbus nuo  
2020-09-21 iki 2020-10-18.

Žemės sklypų savininkai ar nau-
dotojai, per kurių žemės sklypus yra 
nutiesta remontuojama oro linija, tu-
rintys klausimų dėl darbų vykdymo, 
gali kreiptis tel. (8-5) 278-82-57.

Reikalingas atestuotas dar-
bų vadovas prie kelių įrengimo. 
Patirtis būtina. Atlyginimas 1700 
Eur atskaičius mokesčius. 

Tel. (8-657) 68044.

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

Tel. (8-600) 40863.

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

Tel. (8-606) 22646.

Skubiai reikalingas mūrininkas  
sumūryti daliai kamino.

Tel. (8-603) 71424.

Ieškome STATYBININKO plataus profilio. Reikalinga vairuotojo 
B kategorija. (Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas). Tel. + 370 698 75452.
 
Ieškome ELEKTROMONTUOTOJO. Reikalinga vairuotojo B kategorija.
(Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas). Tel. + 370 698 75452.
 
Ieškome STATYBININKO-BRIGADININKO. Reikalinga vairuotojo B 
kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas). Tel. + 370 698 75452.

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. 

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.

UAB „Renesansas“ nemoka-
mai iškerta ir išveža krūmus ž.ū. 
paskirties žemėse. Plotas ne ma-
žesnis kaip 1 ha. Parduodame 
malkas. 

Tel. (8-662) 28119.

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

Tel. (8-617) 00616. 

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

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

Vyriausybė patvirtino Abiejų 
Tautų Respublikos 
Konstitucijos minėjimo 
renginių planą

Ministrų kabinetas trečiadienį pa-
tvirtino kitų metų Abiejų Tautų Res-
publikos (ATR) Konstitucijos minėji-
mo renginių programą.

Numatyta rengti abipusius valsty-
bių vadovų vizitus, organizuoti Lietu-
vos Konstitucinio Teismo susitikimą 
su Lenkijos Tribunolu Varšuvoje.

Taip pat planuojama parengti ir iš-
leisti pilną Gegužės 3-osios Konstitu-
cijos dokumentų rinkinį ir jo vertimą, 
2021-ųjų Lietuvos moksleivių istori-
jos olimpiadą susieti su ATR Konsti-
tucijos sukaktimi, organizuoti semi-
narą „1788-1792 laikotarpio įvairių 
tautų indėlis į modernios valstybės 
aušrą“, surengti diskusijas.

„Tai svarbu, nes planas turi simboli-
nę reikšmę prieš rytdienos susitikimą 
tarp dviejų vyriausybių – Lietuvos ir 
Lenkijos“, – teigė užsienio reikalų vi-
ceministras Neris Germanas.

Taip pat kitąmet numatyta šiai 
progai surengti koncertą Lietuvos na-
cionalinėje filharmonijoje, ir „pagal 
galimybes“ surengti minėjimo ren-
ginius kitose Lietuvai prioritetinėse 
valstybėse – Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, 
Jungtinėse Valstijose, Austrijoje, pa-
rengti kilnojamąją parodą.

Ketinama išleisti kolekcinę mo-
netą, specialų pašto ženklą, voką 
minėjimo metams pažymėti. Seimas 
gegužę paskelbė 2021-uosius Abiejų 
Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios 
Konstitucijos ir Tarpusavio įžado me-
tais.

1791 metais gegužės 3-iąją priim-
ta ATR  Konstitucija buvo pirmasis 

toks rašytinis dokumentas Europoje. 
Lenkijoje gegužės 3-oji yra svarbi 
valstybinė šventė, tuo metu Lietuvoje 
ši data minima kukliau, nes Konstitu-
cija, kai kuriais vertinimais, sumažino 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
savarankiškumą bendroje valstybėje 
su Lenkija.

-Bns
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„Anykšta“ išeina
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redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

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

parduoda

Vyr. redaktorė

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.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METŲ, KARVES, 
GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: brandžius, mal-
kinius, jaunuolynus ir žemę apau-
gusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Giles už 0,5 Eur/kg. Pasiima.
Tel. (8-659) 78361.

Perka grikius. 
Atsiskaito per 2 d.d. Kompensuoja 

transportą (5 Eur/t). Jokių priėmimo 
mokesčių. 

Daugiau www.lasai.lt/elevatorius. 
Tel. (8-683) 85009 .

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 33862.

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

Tel. (8-645) 49772.

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

Tel. (8-674) 67288.

Tvarkingą namą Kavarsko se-
niūnijoje.

Tel. (8-646) 17831.
   
Mūrinį namą Troškūnuose. 
27 000 EUR.
Tel.(8-673) 10983.
  
Sodybą prie Svėdasų. 58 arai že-

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

Anykščių rajone.
Tel. (8-674) 70860.

2 kambarių bendrabučio tipo 
butą Vairuotojų g. Yra nuosava 
virtuvė, vonia, tualetas, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, su dali-
niais baldais.

Tel. (8-646) 02375.

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

Tel. (8-646) 18343.

2 kambarių butą su virtuve 
Kavarske (plastikiniai langai, šar-
vo durys, dušo kabina) malkų 
sandėlį, garažą ir mūrinį kioską (2 
kambariai ir pečius).

Tel. (8-683) 49528.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 20 d. (sekmadienį) 

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

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

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Beržo, juodalksnio, eglės malkas 
3 m ilgio, veža miškovežiu, kaina 
nuo 15 Eur/kub.m. 

Tel. (8-620) 59821.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-630) 57490.

Sausas skaldytas malkas,  bei 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675) 63191.

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

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas malkas, supjaustytas 
atraižas. Atveža įvairaus žvyro, 
kompostinės žemės iki 3 t.

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Karvę.
Tel. (8-680) 12207.

Karvę.
Tel. (8-625) 88791.

Maistines ekologiškas bulves. 
1 kg - 0,20 Eur.
Tel. (8-639) 19096.

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES !
RUGSĖJO 23 d., trečiadienį, 

prekiausime jaunomis 4 – 5 - 6 mėn.
rudomis olandiškomis, juodomis, raibo-
mis, pilkomis,  baltomis dedeklėmis viš-
taitėmis, 10 mėn.dedeklėmis vištomis, 
pašarais. 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.
Svirnuose II – 8 val., Kavarske – 

8.10 val., Janušavoje – 8.25 val., 
Dabužiuose – 8.40 val., Ažuožeriuose 
– 9 val.,Anykščių turguje – 9. 20 val., 
Troškūnuose – 9.45 val., Surdegyje 
– 10 val., Viešintose – 10.20 val., 
Viešintėlėse – 10. 35 val., Andrioniškyje 
– 10.50 val., Naujuosiuose Elmininkuose 
– 11. 25 val., Leliūnuose – 11.45 val., 
Debeikiuose – 12 val., Rubikiuose – 
12. 15 val., Burbiškyje – 12.30 val., 
Mačionyse – 12.45 val., Skiemonyse – 
13 val., Kurkliuose – 13.20 val.



2020 m. rugsėjo 19 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+7

+16

mėnulis
Rugsėjo 19 - 21 d. - jaunatis.

Fausta, Kolumba, Vainoras, 
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.

Arnulfas, Januarijus, Girvinas, 
Vytė, Vilhelmina, Vilė.

šiandien

rugsėjo 20 d.

rugsėjo 21 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

Matas, Mantvilas, Viskintė.

Pusamžė moteris prieina prie 
jaunuolių grupelės:

- Jaunuoliai, ar nerastumėte ci-
garetės gražuolei damai?

Jaunuolis, paduodamas cigaretę:
- Prašau, o kodėl ta dama pati 

nepriėjo?

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO SIGUČIO OBELEVIČIAUS 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA (SANTRUMPA)

813
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.
Turizmo veikla ir vystymas. Pagrindinė Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginė kryptis – turizmo vystymas, tai patvirtina ir rajone 

labiausiai išvystytas paslaugų sektorius, kuriame dirba apie 60 proc. dirbančiųjų. 
2019 metais buvo patvirtinta šios kadencijos Savivaldybės turizmo komisija. 
Anykščiai buvo pristatomi tarptautinėse turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Baltarusijoje, Estijoje, Izraelyje, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje), verslo 

misijose bei kontaktų mugėse.
Anykščių rajone buvo organizuojami infoturai užsienio turizmo profesionalams, žurnalistams iš Baltarusijos, Izraelio, Japonijos, Latvijos, Prancūzijos ir Vo-

kietijos. 
Kultūros politika. 2019 metais Savivaldybė gavo prestižinį Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivūlės laureato apdovanojimą „Savivaldybė – kul-

tūros puoselėtoja“.
Savivaldybė yra tarp 4 išskirtinių šalies savivaldybių, pasirašiusių bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Mokslų akademija.
Išskirtiniu kultūros įvykiu 2019 metais tapo Kalėdų rezidencijos statusas. Kalėdų rezidencijos atidarymą vietoje stebėjo daugiau kaip 10 tūkst. žiūrovų, o tie-

sioginę transliaciją bei atidarymo renginio pagrindu vėliau sukurtą vaizdo filmą – daugiau kaip 300 tūkst. internautų.
Tarptautinis bendradarbiavimas. 2019 m. lankėsi Kroatijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje. Buvo tęsiamas bendradarbia-

vimas su Izraelio ir Japonijos ambasadomis Lietuvoje. Taip pat buvo užmegztas ryšys su LR ambasada Kinijoje, LR konsulatu Valensijoje (Ispanijoje). 2019 m. 
užmegzta partnerystė su Latvijos Strenčiu ir Dobelės savivaldybėmis. Pasirašyta partnerystės sutartis su Latvijos Kraslavos ir Ludzos bei Baltarusijos Polocko 
ir Zelvos savivaldybėmis.

Sveikatos apsauga. Praėjusiais metais, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 
Kavarsko ambulatorijoje atliktas registratūros remontas.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras 2019 m. vykdė projektą, pagal kurį atlikta pastato rekonstrukcija, įsigyti du mobilios 
pagalbos automobiliai, medicininė ir odontologinė įranga ir kt. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimui skirtos lėšos dalinai panaudotos 
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vaikų ligų skyriuje. 

Siekiant užtikrinti gyventojams didesnį medicinos paslaugų prieinamumą, dalinai finansuotas 3 medicinos punktų – Andrioniškio, Traupio ir Skiemonių – pas-
laugų teikimas. 

Socialinė veikla. Socialinė politika yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nes rajonas yra vienas iš seniausių pagal gyventojų amžių. Anykščių rajonas išlieka vos 
tarp keleto savivaldybių, kuriose gyventojams teikiama visų rūšių socialinė parama. 2019 m. buvo sėkmingai tęsiama Darbo rinkos rengimo ir įgyvendinimo 
priemonė, kurios vykdymui buvo panaudota 99,3 tūkst. Eur lėšų iš valstybės biudžeto.

2019 m. iš Savivaldybės biudžeto buvo panaudotos 347,6 tūkst. Eur lėšos: 280,6 tūkst. Eur buvo finansuotos įstaigos, teikiančios ilgalaikę ir trumpalaikę socia-
linę globą asmenims su negalia, 43,2 tūkst. Eur skirta Šeimynų dalyvių pajamoms ir papildomai socialinei paramai vaikams, likusiems be tėvų globos, finansuoti, 
23,8 tūkst. Eur skirta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms.

2019 m. rajono gyventojams buvo skiriama ir kita piniginė parama. Šios pašalpos buvo suteiktos 120 gavėjų ir išmokėta 19,3 tūkst. Eur lėšų iš Savivaldybės 
biudžeto.

Praėjusiais metais buvo toliau vykdoma būsto pritaikymo programa, skirta pritaikyti būstą ir aplinką neįgaliesiems asmenims. 
Detaliau su Anykščių rajono savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaita galite susipažinti interneto svetainėje www.anyksciai.lt/turinys/veiklos-sri-

tys/veiklos-ataskaitos. Tęsinys kitame laikraščio „Anykšta“ numeryje
Užsak. nr. 837 

Amiliutė per Obuolines prekiauja supuvusiais 
pomidorais ir kiaušiniais

Pasistačiusi staliuką
Palei herbą nepomuko,
išdėlioja ji gėrybes
Dienai būsimos rūstybės. 

Prie balsadėžių atėję
nuomonės išreikšt rinkėjai
ją pastiprinti galės,
jeigu šito panorės.

Amiliutė tai supranta -
ji ,,ginklus“ kas rytą renka.
Gera pusė kašikiuko,
Paveikta ankstyvo rūko:

Pomidorai raudoni,
Tiktai šonai jų kiauri, 
Trys agurkai, patisonas,
Tarsi permaitintas ponas. 

Dvidešimt senų kiaušinių,
likusių nuo Antaninių - 
Amunicija gera
Tiems, kas pykstas su valdžia. 


