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Anykščių šv. Mato bažnyčios 
šventoriuje atkastas varpas
Rugsėjo 23 dieną, trečiadienį, Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje buvo atkastas varpas. 
Varpas buvo rastas po to, kai Anykščių tremtiniai susiruošė šventoriuje statyti paminklą, skirtą 

Moteriai, ir jo pamatui reikėjo iškasti duobę.
Kol kas visi darbai sustabdyti, laukiama archeologų, kurie ir turėtų atsakyti į visus klausimus 

apie rastą varpą.

Atkasto varpo fragmentas... 
Kas su juo bus daroma, spręs 
atvykę archeologai. 

Kol kas varpą apžiūrėti gali visi norintieji - jis tik aptvertas „STOP“ ženklu. 

Tuo tarpu Anykščių A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus kurato-
rius Tautvydas Kontrimavičius 
„Anykštai“ sakė, kad vieta, kurioje 
rastas varpas, tai – senosios šven-
toriaus kapinės. „Pagal tai, kaip 
jis buvo užkastas, nepanašu, kad 
rūpestingai į duobę paguldytas...“ 
– teigė T. Kontrimavičius.

Naikins 
Kęstučio Tubio 
teisinę 
neliečiamybę

Garbės 
ambasadoriaus 
vardą rašytojas 
priėmė avansu

Gyvenimą 
susiejęs su 
vargonais, 
giesme ir daina

Į Anykščius persikraustė geriausia Lietuvos plaukikė

Siaurukas. VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ atšaukė se-
kmadieninius reguliariuosius reisus 
,,Anykščiai - Rubikiai – Anykščiai“. 
Sekmadieniniai reisai atšaukiami 
dėl žymiai sumažėjusio keleivių 
skaičiaus, nes jie įstaigai tapo nuos-
tolingi. Šeštadieniais keleivių kol 
kas netrūksta. Reguliariaisiais rei-
sais siauruko keleivius planuojama 
vežti iki spalio pabaigos. 

Benamiai. Anykštėnas Juozas 
Ratautas dar kartą atkreipė dėmesį 
į benamių problemą Anykščiuose. 
,,Mes pripratę Dievą varyti į medį, 
nes turime ilgą norų ir pageida-
vimų sąrašą, o šių žmonių norai 
nedideli: pavalgyti, nusiprausti ir 
išsimiegoti. Nesigėdykit, valdan-
tieji, spręskit, žiema ant nosies!“ 
- feisbuke ragina jis.

Investuotojai. Anykščių rajo-
no savivaldybės vadovai  susitiko 
su suinteresuotais investuotojais. 
Anykščių rajono savivaldybė skel-
bia, kad susitikimas vyko dėl laisvų 
valstybinės žemės sklypų įsigijimo 
galimybių Anykščių rajone.Tuoj pat 
po šio susitikimo savivaldybės va-
dovai  dalyvavo valstybinių žemės 
sklypų Anykščių mieste nuomos 
sutarčių su aukcionų laimėtojais 
pasirašyme. Nuomojamuose skly-
puose bus statomi rekreacinės pa-
skirties pastatai. Kokie tai pastatai, 
paaiškės rengiant pastatų ir statinių 
techninius projektus.

Konkursai. Viliamasi, jog paga-
liau įvyks Anykščių savivaldybės 
administracijos Statybos skyriaus 
vedėjo konkursas. Šiam konkursui 
registravosi daugiau nei du pre-
tendentai. O dėl Troškūnų seniūno 
darbo vietos varžysis visas būrys 
asmenų. 

Remontas. Anykščiuose, V. 
Kudirkos gatvėje, bus remontuoja-
mi šaligatviai. Šiuos darbus atliks 
viešąjį konkursą šiems darbams 
atlikti laimėjusi UAB ,,Ukmergės 
versmė“. Darbų vertė - beveik 34 
tūkst. Eur. Paprastojo remonto dar-
bų apraše Anykščių rajono savival-
dybė konstatuoja, kad šaligatvių 
V.Kudirkos gatvėje būklė yra prasta 
- juose daug nelygumų, gatvės bor-
tai paveikti erozijos.

Anykščių baseine treniruojasi Lietuvos moterų plaukimo rink-
tinės lyderė Ugnė Mažutaitytė. 23-ejų U.Mažutaitytė yra 100 ir 
200 m. plaukimo krūtine Lietuvos rekordininkė, reali pretenden-
tė į Tokijo olimpines žaidynes.

Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktorius Arvydas Krikščiū-
nas „Anykštai“ sakė, kad Anykščius 
U.Mažutaitytė pasirinko dėl trenerio. 
Ji norėjo dirbti vadovaujama Redo 
Pivoriūno.

R.Pivoriūnas dirba ir su vaikais, 
ir su aukšto sportinio meistriškumo 
grupe. 

Pagal Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro nuostatus, įstaigos au-
klėtiniais gali būti asmenys iki 30-ies 
metų.

„Visiems garbė. Ir treneriui, 
ir baseinui, ir sporto centrui“, - 
U.Mažutaitytės persikraustymu į 
Anykščius džiaugėsi sporto centro 
direktorius A.Krikščiūnas. 

R.Pivorūnas plaukimo terneriu 
Anykščiuose dirba nuo 1992-ųjų, 
nuo pat baseino atidarymo. Kelerius 
metus jis buvo vienintelis plaukimo 
treneris Anykščiuose. Tik 1998-ai-

siais Anykščių baseine pradėjo dirbti 
antrasis treneris, tada dar studentas-
neakivaizdininkas Žilvinas Ovsiukas.

Anykščius daugiau nei dešimtmetį 
labiausiai garsino Ž.Ovsiuko auklė-
tinis  Giedrius Titenis. Trijų olim-
piadų dalyvis, Europos ir Pasaulio 
čempionatų prizininkas G.Titenis po 
Anykščių laikotarpio kelerius metus 
treniravosi Austrijoje. Dabar jis gy-
vena Kaune, dirba su buvusiu Rūtos 
Meilutytės treneriu Pauliumi Andri-
jausku. 31-erių metų G.Titenis siekia 
įvykdytI olimpinį normatyvą ir patek-
ti į savo ketvirtąją olimpiadą.

Ž.Ovsiukas septynerius metus 
buvo Lietuvos plaukimo rinktinės 
vyriausiuoju treneriu, 2016-2019 me-
tais vadovavo Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centrui. 2019-ųjų rudenį 
Ž.Ovsiukas nusprendė grįžti į vaikų 
plaukimą ir tapo Panevėžio Žemynos 
progimnazijos plaukimo treneriu.     

Plaukikė Ugnė Mažutaitytė į Anykščius persikraustė dėl trenerio 
Redo Pivoriūno.         BNS nuotr.
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spektras

Temidės svarstyklės

Konfliktas. Rugsėjo 21 dieną,  
apie 15.30 min., Anykščiuose, 
J. Biliūno g., vyrui (g. 1985 m.), 
(nustatytas 1,73 prom. girtumas) 
moteris (nustatytas 1,63 prom. gir-
tumas), (g. 1978 m.) sukėlė fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis ty-

rimas. Moteris sulaikyta ir uždary-
ta į areštinę.

Areštinė. Rugsėjo 22 dieną, apie 
02.09 val., Anykščiuose, Kęstučio 
g., vyras (g. 1981 m.) būdamas 
neblaivus (nustatytas 2,05 prom. 
girtumas) moteriai (g. 1988 m.), 
(nustatytas 0,88 prom. girtumas) 
sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Avarija. Rugsėjo 22 dieną, 
apie 22.35 val., Kurklių seniūni-
joje  buvo rastas nuvažiavęs nuo 
kelio automobilis „Opel Zafira“, 
šalia kurio buvo vairuotojas (g. 
1993m.), vyrui nustatytas 2,48 
prom. girtumas. Vyras sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.   

Smurtas. Rugsėjo 24 dieną, apie 
21.00 val., bute, esančiame Anykš-
čiuose, Storių g., vyras (g. 1954 
m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai 
(g. 1953 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Jaunų grupių konkurse karūnuota grupė 
„John's Shower Band“

Vienuoliktą kartą surengtame jaunų muzikos grupių konkurse 
„Garažas'20“ triumfavo destruktyvų hip hop'ą atliekanti grupė 
„John's Shower Band“, kurios vienas iš narių yra anykštėnas Vai-
nius Indriūnas.

Muzikos grupės „John's Shower Band“ nario Vainiaus Indriū-
no (pirmasis kairėje) rankose - kvietimas groti viename didžiau-
sių Latvijos muzikos festivalių.

Konkurso finale, kuris vyko 
rugsėjo 23 dieną, sostinės klube 
„Tamsta“, į sceną kopė aštuoni fi-
nalistai. Kolektyvas „John's Sho-

wer Band“, šiame konkurse daly-
vavęs antrus metus iš eilės, ne tik 
iškovojo pirmąją vietą, tačiau pel-
nė ir publikos simpatijų prizą. Gru-

pė taip pat turės galimybę pasirodyti 
viename didžiausių Latvijos muzi-
kos festivalių „Summer Sound“.

„Pirmasis mūsų koncertas buvo 
„Garaže“. Šįkart sakėm – padaly-
vausim paskutinį kartą ir daugiau 
konkursuose nebedalyvausim!“ – 
pasakojo pirmosios vietos nesiti-
kėję konkurso nugalėtojai.

Ilgiausią istoriją Lietuvoje skai-
čiuojantis jaunų grupių konkursas 
šiemet sulaukė apie šimto paraiš-
kų. Iš jų ryškiausiai pasirodė dvi-
dešimt penki kūrėjai – jie ir buvo 
pakviesti šiemet išbandyti klubo 
„Tamsta“ scenos.

Kaip ir kasmet, už dalyvius bal-
savo ir juos vertino tiek žiūrovai, 
tiek profesionali komisija. Jos 
gretose finaliniame vakare buvo 
matyti daug kultūros ir muzikos 
pasaulio atstovų – Dovydas Blu-
všteinas, Ore.lt redaktorius Domas 
Kunčinas, Tilto Namų festivalio 
organizatorė Gabrielė Tamutytė, 
Vyriausybės atstovas Algis Sysas, 
atlikėjai Benas Aleksandravičius 
(ba.), Giedrius Nakas, Arnoldas 
Lukošius, Girmantė Vaitkutė, 
Šarūnas Mačiulis („Poliarizuoti 

stiklai“), Tautvydas Augustinas 
(„Baltasis kiras“) ir kiti.

Daug emocijų, jaudulio ir atra-
dimų kasmet dovanojantis konkur-
sas, anot „Garažo“ organizatorių,   
– vienas svarbiausių metų rengi-
nių. „Tai, ką atrandame čia, skam-
ba amžinai“, – įsitikinusi „Tamsta“ 
komanda.

Konkurse „Garažas“ yra dalyva-
vusios žinomos muzikos grupės, 
tokios kaip „ba.“, „Solo Ansam-
blis“, „Liūdni slibinai“ ir kitos.

Šiemet vasarį muzikos grupė 
„John's Shower Band“ išleido de-
biutinį albumą „Shampoo“.

Kolektyve bosine gitara grojan-
tis V.Indriūnas yra Anykščių rajo-
no tarybos nario, liberalo Kęstučio 
Indriūno ir viešbučio - restorano 
„Nykščio namai“ direktorės Dai-
vos Indriūnienės sūnus.

Rugsėjo pabaigoje pasirody-
siančio žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ viršelio „veidu“ bus 
V.Indriūnas. Pokalbį su perspekty-
viu muzikantu parengė žurnalistė 
Austėja Šmigelskaitė.

-ANYKŠTA

Atliekos brangs Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pranešama, jog Utenos regioninis atliekų tvarkymo centras (URATC) ketina didinti vadinamąjį 
„vartų“ mokestį. Šiuo metų regiono atliekų surinkimo įmonės URATC'ui moka po 53 eurus už toną 
į sąvartyną įvežamų atliekų.

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka „Anykš-
tai“ sakė, jog „vartų“ mokestis su-
daro 41 proc. gyventojų mokesčio 
už atliekas dedamosios. Kol nėra 

žinoma, kiek augs „vartų“ mokes-
tis, tačiau tikėtina, kad kaina kils 
ženkliai. Kol kas neskelbiami ir ter-
minai, nuo kada augs šis mokestis. 

Teigiama, kad URATC'o „vartų“ 

mokestis yra mažiausias Lietuvo-
je. Įmonė nuolat modernizuojama, 
vis daugiau atliekų yra perdirbama, 
todėl didėja šiukšlių tvarkymo išlai-
dos.

URATC‘ o atstovai teigia, kad 
įmonės kaštus išaugins nurodymas 
utilizuoti degias atliekas. Elektri-
nės, kuriose deginamos atliekos, yra 
tik trijuose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose - Vilniuje, Kaune ir Klai-
pėdoje, o atliekų transportavimas iš 
Utenos į didmiesčius pareikalaus 
papildomų išlaidų.  

Naikins Kęstučio Tubio teisinę neliečiamybę
Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika Benetė 

raštu kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą dėl kaltinamo-
jo baudžiamojoje byloje Kęstučio Tubio teisinės neliečiamybės 
panaikinimo. Prokuratūra greičiausiai raštu kreipsis į Vyriausią-
ją rinkimų komisiją (VRK), o VRK greičiausiai leis K.Tubį pa-
traukti baudžiamojon atsakomybėn.

VRK pirmininkė Laura Matjo-
šaitytė „Anykštai“ sakė, jog pagal 
įprastinę praktiką komisija naikina 
kandidatų teisinę neliečiamybę, kai 
tik gauna teisėsaugos institucijų 
prašymus. 

Priminsime, jog K.Tubis yra kan-
didatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje nuo Lietuvos socialde-
mokratų darbo partijos. Kandidatais 
registruoti asmenys, likus 30 dienų 
iki rinkimų, įgyja teisinę neliečia-
mybę. Rinkimai vyks spalio 11-ąją, 
taigi, šiuo metu K.Tubio baudžia-
mosios bylos nagrinėjimas yra su-
stabdytas. Asmeniui įgijus teisinę 
neliečiamybę, prieš jį teisėsauginin-
kai negali atlikti jokių procesinių 

veiksmų. Artimiausias Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmų posėdis 
K.Tubio baudžiamojoje byloje yra 
numatytas tik spalio pabaigoje, 
jau po antrojo rinkimų turo. Jeigu 
K.Tubis laimėtų Seimo rinkimus, 
jis po Seimo nario priesaikos davi-
mo vėl įgytų teisinę neliečiamybę. 
Sprendimą dėl leidimo Seimo na-
rius patraukti baudžiamojon atsa-
komybėn priima pats Seimas.

K.Tubiui, net ir įgijus teisinę ne-
liečiamybę, tebegalioja prieš dau-
giau nei pusantrų metų paskirtos 
kardomosios priemonės: piniginis 
užstatas, pasižadėjimas neišvykti, 
bendravimo su tam tikrais asmeni-
mis ribojimas ir kitos. 

COVID-19. Raseinių rajono 
meras Andrius Bautronis ir admi-
nistracijos direktorius Edmundas 
Jonyla penktadienį pranešė, kad 
jiems nustatyta COVID-19 liga.

„COVID-19 kiekvieną dieną pa-
teikia vis naujų iššūkių. Ryte suži-
nojau, kad ir mano tyrimas yra tei-
giamas“, – feisbuke pranešė meras.
Jis teigė, kad profilaktiškai tyrėsi 
ir anksčiau, tuomet infekcija jam 
nebuvo nustatyta. Meras tvirtino 
dirbsiantis izoliacijoje. Apie jam 
nustatytą koronavirusą  informavo 
ir E. Jonyla. „Šiuo metu izoliavau-
si namuose, darbuojasi pavaduoto-
jai – tiek mano pavaduotoja, kuriai 
nepasitvirtino testas vakar, tiek 
vicemeras nepasitvirtinęs yra“, – 
teigė administracijos vadovas. Ir 
jis, ir meras tvirtina ligos simpto-
mų nejaučiantys. Anot E. Jonylos, 
šiuo metu didžioji dalis iš maždaug 
100 savivaldybės administracijos 
darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, 
apie 15 darbuotojų yra izoliavęsi 
dėl artimų kontaktų, įskaitant jį 
patį ir merą.

Deklaracijos. Pajamų mokesčio 
deklaracijų už 2019 metus dar ne-
pateikė apie 101 tūkst. gyventojų, 
pranešė Valstybinė mokesčių ins-
pekcija (VMI). Didžiąją jų dalį su-
daro gyventojai, kurie deklaracijas 
turėjo pateikti dėl jiems pritaikyto 
per didelio nepamokestinamojo 
pajamų dydžio (NPD). „Per dideliu 
nei priklauso NPD pernai pasinau-
dojo 199 tūkst. šalies gyventojų, 
iš jų deklaracijų dar nepateikė 33 
tūkst.“, – sakė inspekcijos Mokes-
tinių prievolių departamento di-
rektorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė. 
Anot jos, pajamų nedeklaravo ir 
apie 29,5 tūkst. individualiai dir-
bančių žmonių. Įsigijusieji verslo 
liudijimą ar įregistravusieji veiklą 
pagal pažymą pateikti deklaraciją 
turi net jei pajamų negavo. Tarp 
nedeklaravusiųjų pajamas taip pat 
yra apie 14 tūkst. asmenų, pernai 
pardavusių 10 metų neišlaikytą ne-
kilnojamąjį turtą, ir apie 20 tūkst. 
– trejus metus neišlaikytą transpor-
to priemonę. Deklaracijas reikia 
pateikti net jei turtas parduotas ne-
pelningai.

Pagalba. Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga žada pa-
pildomas nemokamas psichologų 
konsultacijas patyrusiems sunku-
mų dėl koronaviruso pandemijos. 
Anot A. Verygos, nemaža gyventojų 
dalis susidūrė su psichologinėmis 
problemomis dėl neužtikrintumo 
darbe, pavasarį buvusio karantino, 
saviizoliacijos. Konsultacijas vyk-
dys savivaldybių Visuomenės svei-
katos biurai. „Gyventojai, kurie yra 
susidūrę su koronaviruso situacijos 
sukeltu stresu nerimu ar kitais psi-
chologiniais sunkumais, galės gauti 
daugiau nemokamos psichologų ir 
psichoterapeutų pagalbos ir kon-
sultacijų. Tokią pagalbą jau rugsėjo 
mėnesį pradės teikti šalies savival-
dybių visuomenės sveikatos biurai“, 
– teigė ministras. Anot jo, pagalbai 
nereikės gauti papildomo siuntimo ir 
ji bus anoniminė.  „Ta pagalba bus 
anoniminė ir kiekvienas gyventojas 
galės gauti iki penkių individualių 
anoniminių psichologų konsultacijų, 
taip pat vyks tam tikri grupiniai už-
siėmimai“, – teigė A. Veryga. Anot 
jo, pagalba derėtų pasinaudoti ir 
„neleisti, kad problemos peraugtų į 
kažkokias rimtesnes bėdas, dėl kurių 
gali prireikti psichiatro pagalbos“.  

- BNS

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) greičiausiai leis Kęstutį 
Tubį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
spalio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

gyventojams – 5,55 ct/kWh
juridiniams asmenims – 6,16 ct/kWh

Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 
spalio mėn. mažesnė 10 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

gyventojams – 7,58 Eur/m3
juridiniams asmenims – 8,41 Eur/m3

Kam ir už ką 
Anykščiuose 
reikėtų pastatyti 
paminklą?

Kristina BUDRYTĖ:
- Yra daug žmonių, kuriems rei-

kia pastatyti paminklus, bet, ma-
nau, geriausia juos paminėti kaip 
nors kitaip nei paminklais.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Tokio ypatingo, kad gyvam sta-

tytų, nėra nusipelniusio. Gal ir ne-
reikia. Geriau aikštę sutvarkykit  ir 
Baranausko biustą pastatykit, nes 
jo vardu aikštė pavadinta.

Laima ZELEVIENĖ:
- Mirusieji jau turi paminklus, o 

gyviems gal nereikia.

Julius JAKUBĖNAS:
- Anykščiuose planuojame pa-

statyti paminklą Albinui Tamuliui, 
kuris ant Šventosios upės kranto 
pražvejojo visą savo amžių. Kai-
riajame Šventosios upės krante, 
prie Ančių slėnio, su meškere jį 
buvo galima matyti sėdintį kie-
kvieną dieną. Prieš dvi savaites jis 
mirė. Planuojame toje vietoje, kur 
Albinas žvejodavo, įrengti atmi-
nimo lentelę ar pastatyti bronzinę 
skulptūrą.

Garbės ambasadoriaus vardą 
rašytojas priėmė avansu

Robertas ALEKSIEjūnAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 24 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono savivaldybės posėdžių salėje rašytojui, vertėjui, 
žurnalistui Valdui Papieviui  suteiktas Anykščių krašto garbės ambasadoriaus Prancūzijoje vardas 
ir įteiktas šį titulą liudijantis pažymėjimas bei ženklelis.

Anykščių krašto garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia kvietė naująjį ambasadorių pa-
dėti Anykščiams integruotis į pasaulį.

„Tikiuosi, kad artimiausias 
Anykščių rajono savivaldybės de-
legacijos vizitas bus į Paryžių“, - 
sveikindamas A.Papievį, juokavo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus specialistė Kristina 
Kiaušaitė į svečią kreipėsi pran-
cūzų kalba ir dovanojo jam ku-
prinę su Anykčių miesto prekiniu 
ženklu, o jos viduje - tam tikrais 
Anykščių simboliais.

Pasaulio anykštėnų vardu 
Anykščių krašto garbės ambasa-
dorių sveikino Anykščių rajono 

savivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė.

„Didžiuojamės, kad esame ben-
drijoje kartu su jumis“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Naująjį Anykščių krašto am-
basadorių Prancūzijoje sveikino 
Anykščių krašto garbės ambasado-
rius Ukrainoje Virginijus Strolia. 
Jis V.Papieviui linkėjo „surasti pa-
šaukimą ir prasmę padėti Anykš-
čiams toliau integruotis į pasaulį“.

Rašytojas, vertėjas ir žurnalis-
tas V.Papievis prisipažino niekada 
nesitikėjęs tapti ambasadoriumi.

„Džiaugiuosi tokiu garbingu ir 

įpareigojančiu vardu. Jį priimu 
kaip avansą, kaip įsipareigojimą ir 
įpareigojimą. Tiesą sakant, viso to 
svarbos dar labai nesuvokiau. Ne-
labai žinau, ką aš galėsiu padaryti, 
bet kartu bendraudami ir bendra-
darbiaudami prisigalvosime viso-
kiausių idėjų ir sumanymų“, - vy-
lėsi V.Papievis.

Reaguodamas į mero S. Obe-
levičiaus repliką apie savivaldy-
bės delegacijos vizitą į Paryžių, 
V.Papievis sakė, kad „praėjus 
šiems sunkiems laikams ir sugrįžus 
į gražiąją epochą“, jis kviečiantis 
į Paryžių surengti išvažiuojamąjį 
Anykščių rajono tarybos posėdį.

(Atkelta iš 1 psl.)

Muziejininkas patikslino, kad 
senoji varpinė stovėjo švento-
riaus kampe, maždaug toje vieto-
je, kur dabar stovi vadinamasis F. 
Stulginskio kryžius.

Penktadienį ryte susisiekus su 
Anykščių šv. apaštalo evangelis-
to Mato parapijos klebonu Petru 

Baniuliu, jis teigė, kad laukia 
archeologų ir nieko komentuoti 
negali. 

„Nebūna taip, kad vos pakvieti, 
archeologai ima ir atvyksta. Kai 
jie pateiks kažkokias išvadas, 
tada bus galima ir komentuoti. O 
to varpo aš dar ir pats nemačiau“, 
- sakė klebonas.

Anykščių rajono savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė sakė, kad ma-
čiusi atkasto varpo nuotraukas, 
tačiau daugiau informacijos apie 
jį neturinti, ir, pasak specialistės, 
teisingiausią informaciją turėtų 
pateikti archeologai.

- ANYKŠTA

Anykščių šv. Mato bažnyčios šventoriuje 
atkastas varpas

Tel. (8-686) 33036.

UAB „Anykštos 
redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)

priima skelbimus į šiuos 
laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis 
Rokiškis“

„Kupiškėnų 
mintys“

Molėtų „Vilnis“
„Mūsų Ignalina“

„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

El.p. reklama@anyksta.lt

Bent vienas korpusas tikrai 
atrodo kaip po karo

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kodėl 
Technologijų mokyklos bendra-
butis nepertvarkomas į viešbutį: 

„Nūdiena neleido galvoti apie 
tokius dalykus. Dabar mes ben-
drabutį naudojame kovodami su 
liga“.

Tsss! Čia slapta informacija!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, su kolegomis 
tarybos nariais pasidalijo žinia:

„Vakcina nuo koronaviruso Lie-
tuvoje jau bus kitais metais“.

Jums nerūpi parduotuvės 
erdvės sakralumas?

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė, Anykščių 
vartotojų kooperatyvo valdybos 
pirmininkė, apie kooperatyvui 
priklausančių patalpų Kunigiš-
kių I kaime subnuomą: 

„Mano patalpos šiuo metu yra 
išnuomotos ir aš galiu tik duoti 
sutikimą jas pernuomoti. Ar jos  
atiteks rinkimams, ar fondas jas 
naudos savo reikmėms - man visai 
vienodai“.

Kurią dieną Dievas sukūrė 
architektą?

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji architektė, 
apie Anykščių Šv.Mato bažny-
čios presbiterijos pertvarką: 

„Mano idėja - padaryti taip, kad 
bažnyčioje neliktų chaoso, altorius 
būtų proporcingo dydžio, nebebūtų 
laiptelių“.

Užtai formuojasi gražios 
bedarbių dinastijos...

Zita KARALIŪNIENĖ, 
Anykščių Janydžių seniūnaitijos 
seniūnaitė, apie valstybės sociali-
nę politiką: 

„Nesakau, kad 100 proc. netei-
singa, bet labai lengva ranka mo-
kamos bedarbio, socialinės pašal-
pos, kurios prilygsta minimaliam 
darbo užmokesčiui“.

Vienas kitam nemaišo...

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas, per 
„Obuolines“ kreipėsi į anykštė-
nus: 

„Ši šventė jus užkrės ne virusu, 
bet gera nuotaika, tokia vasariška 
Žvagulio nuotaika“. 

Priminkit, kas ten prieš didįjį 
trąšų importuotoją burnoja? 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
derlių: 

„Iki tol aš tik sovietiniuose fil-
muose buvau matęs, kad prikultų 
grūdų kalnai Kazachstane būdavo 
supilti, o dabar tai mačiau Lietu-
voje“.
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Žemės ūkio ateitis – kooperatinė veikla
Tikriausiai ne veltui teigia-

ma, jog vienybėje – stipry-
bė. Žemės ūkio kooperatinės 
bendrovės (ŽŪKB) „Pieno 
gėlė“ valdybos pirmininkas 
Jonas Kuzminskas tvirtino, 
jog kooperatyvai – didžiulė 
jėga, tereikia, kad jų Lietuvo-
je būtų daugiau ir stipresnių. 

Įgyvendinant Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programą (KPP), kooperaty-
vams skiriamas ypatingas dė-
mesys – ne tik specialiai jiems 
skirtos priemonės, bet ir tam 
tikros privilegijos.

Aibė privalumų

Kaip pasakojo pienininkų ko-
operatyvo valdybos pirminin-
kas, ŽŪKB „Pieno gėlė“ apima 
smulkius ir stambesnius pieno 
ūkius, kurie patys tvarkosi, pa-
tys priima sprendimus, nustato 
kainas. Anot jo, kooperatyvas 
buvo įregistruotas 2001 metų 
pavasarį. Iš pradžių buvo įsteig-
ti du pieno surinkimo punktai – 
Virkšuose ir Žlibinuose. Tuomet 
kooperatyvas turėjo 15 narių.

Kaip teigė pašnekovas, koo-
peratyvas įsikūręs pačioje Že-
maitijos širdyje, kur kraštovaiz-
dis kalvotas, žemės nederlingos. 
Todėl čia pieninius galvijus au-
ginantiems ūkininkams, kurių 
netenkino maža tuometinė pie-
no supirkimo kaina, kilo mintis 
burtis draugėn. „Susivienijus 
visada galima išsiderėti geresnę 
kainą, – pabrėžė J. Kuzmins-
kas. – Be to, kooperatyvas pa-
deda apsirūpinti žolių sėklo-
mis, kombinuotaisiais pašarais, 
druskos laižalais, plovimo ir 
dezinfekavimo medžiagomis, 
šienainių pakavimo plėvele, 
melasa – viskuo, ko reikia pie-
no ūkiui. Kai perkamas didesnis 
kiekis, visada galima išsiderėti 

mažesnę nei rinkos kainą. Pieną 
kooperatyvas taip pat stengiasi 
parduoti brangiau, kad ūkinin-
kams būtų didesnė nauda.“

Nepaisydami kliūčių, plėtėsi 
ir augo

Pašnekovas aiškino, jog kuriant 
kooperatyvą iš pradžių buvo daug 
abejonių – kad kooperatyvas gy-
vuotų, reikėjo įsigyti brangiai 
kainuojančią įrangą – talpius šal-
dytuvus, įsirengti pieno surinki-
mo punktus. Pirmiesiems nariams 
– smulkiesiems ūkininkams – tai 
buvo dideli pinigai. Tiesa, J. Kuz-
minskas atskleidė, jog kooperaty-
vui pirmuosius žingsnius žengti 
padėjo tęstinį projektą Lietuvoje 
vykdę prancūzai, kurie pagelbėjo 
ne tik patarimais bei palaikymu, 
bet ir įranga – dovanojo pirmie-
siems lietuvių įkurtiems koopera-
tyvams 28 technikos komplektus, 
į kuriuos įėjo traktoriai, plūgai, 
kultivatoriai, sėjamosios, trąšų 
barstytuvai, kombainai.

Anot valdybos pirmininko, 
kooperatyvui augant teko susi-
durti su žmonių nepatiklumu ir 
baime tapti kooperatyvo nariais. 
„Pagalius kaišiojo daug kas. 

Pavyzdžiui, atiduodant vertinti 
pirmuosius surinkimo punktus, 
jiems buvo iškelta perteklinių 
reikalavimų. Visgi, visas kliūtis 
nugalėjome. Džiugu, kad ūkinin-
kai nepatikėjo skleidžiama nei-
giama informacija apie koope-
ratyvų perspektyvą, nuolatiniais 
gąsdinimais, kad kooperatyvas 
bankrutuos ir liks skolingas ūki-
ninkams, – sakė J. Kuzminskas. 
– Kooperatyvas sparčiai augo ir 
plėtėsi. Šiuo metu jame veikia 19 
pieno punktų, taip pat superka-
mas pienas iš 83-ijų stambesnių 
ūkininkų, kurie turi savo šaldytu-
vus. Kooperatyvo narių skaičius 
per 19 metų išaugo iki 470.“ Pa-
sak valdybos pirmininko, „Pieno 
gėlė“ dabar apima Rietavo, Plun-
gės rajono, Skuodo rajono ir Šila-
lės rajono savivaldybes.

Vienijasi ir toliau

J. Kuzminskas džiaugėsi, kad 
2019 metų pradžioje susikūrė 
pirmoji pieno sektoriaus gamin-
tojų grupė „Pieno partneriai“, 
kurią sudaro aštuoni stambūs 
ūkininkai ir trys žemės ūkio ko-
operatinės bendrovės. Tarp jų – ir 
„Pieno gėlė“. Anot pašnekovo, 

grupei įsisteigti patvirtinta pa-
rama pagal KPP priemonę „Ga-
mintojų grupių ir organizacijų 
įsisteigimas“. Kaip sakė koope-
ratyvo „Pieno gėlė“ valdybos pir-
mininkas, ši grupė iki šiol labai 
sėkmingai veikia, visi jos nariai 
patenkinti sprendimu susivieny-
ti. „Mūsų pieno gamintojų grupė 
turi apie 150 tonų pieno per die-
ną, todėl lengviau rasti pirkėją, 
su mumis pradėjo skaitytis pieno 
perdirbimo įmonės, kurios dabar 
priverstos peržiūrėti savo pieno 
supirkimo kainas“, – kalbėjo pa-
šnekovas.

J. Kuzminsko teigimu, KPP 
priemonėmis yra naudojęsis ir 
pats kooperatyvas „Pieno gėlė“. 
Anot jo, pernai KPP priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos sritį „Parama investici-
joms į žemės ūkio produktų per-
dirbimą, rinkodarą ir (arba) plė-
trą“ lėšomis buvo modernizuota 
transporto bazė – nupirkti du 
pienvežiai ir priekaba. Už anks-
čiau gautą paramą kooperatyvas 
įsigijo pašarų ruošimo technikos, 
su kuria iki šiol padeda smulkes-
niems ūkininkams pasiruošti pa-
šarą galvijams.

Vienybėje – tvirtybė ir jėga

„Kooperacija – didžiulė jėga, 
– tvirtai teigė pašnekovas. – Va-
karuose, kalbant vien apie pieno 
sektorių, veikia didžiulės kom-
panijos Naujojoje Zelandijoje, 
Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir 
kitur. Pavyzdžiui, Naujojoje Ze-
landijoje visa šalis susivienijusi į 
vieną didžiulį kooperatyvą, todėl 
gali daryti spaudimą net politi-
kams.“

Pasak J. Kuzminsko, Lietuvos 
pieno sektoriuje taip pat būtų 

visai kita situacija, jei koope-
racijos lygmuo būtų didesnis. 
Jo teigimu, ant vienos rankos 
pirštų būtų galima suskaičiuoti 
stambesnius mūsų šalies pieno 
kooperatyvus. „Jei jie išsilaiky-
tų ir stiprėtų, tik tokios koope-
ratinės bendrovės galėtų išgel-
bėti Lietuvos pieno sektorių, 
– tikino „Pieno gėlės“ valdybos 
pirmininkas. – Jei taip neįvyks, 
Lietuva įstengs pasigaminti 
pieno tik savo reikmėms.“

Skiriama parama

Vertėtų atkreipti dėmesį, 
kad ne tik pieno, bet ir kitų 
žemės ūkio sektorių koopera-
tinės bendrovės turi daugiau 
galimybių gauti Europos Są-
jungos paramą. Įgyvendinant 
KPP priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos sritis 
„Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“ ir „Investicijos į 
žemės ūkio produktų perdirbi-
mą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ bei 
priemonės „Ūkio ir verslo plė-
tra“ veiklos sritį ,,Parama smul-
kiesiems ūkiams“, kooperacija 
skatinama suteikiant projektų 
atrankos balų į paramą preten-
duojantiems pripažintiems že-
mės ūkio kooperatyvams ar jų 
nariams. Taip pat pripažintiems 
žemės ūkio kooperatyvams, sie-
kiantiems gauti paramą pagal 
veiklos sritį „Parama investici-
joms į žemės ūkio valdas“, už 
kolektyvinių investicijų įgyven-
dinimą paramos intensyvumas 
padidintas 20 proc. punktų. 

Kooperatyvą ketinantys steig-
ti ūkininkai turėtų žinoti, jog 
KPP priemonė „Gamintojų gru-
pių ir organizacijų įsisteigimas“ 
yra tiesiogiai skirta žemdirbių 
kooperacijai skatinti teikiant 
paramą gamintojų grupėms ir 
organizacijoms įsisteigti.

Užsak. nr.859

Tik susivieniję smulkūs pieninės galvijininkystės ūkiai gali būti 
didele jėga.

Vytauto RIdIKo nuotr.

Robertas ALEKSIEjūnAS

Per šių metų „obuolines“ vėl 
skambėjo „mediniai bajeriai“. 
Į sceną žengęs atlikėjas Žilvi-
nas Žvagulis šmaikštavo, kad 
Anykščiai yra vienintelis miestas 
Lietuvoje, turintis šventę, sutam-
pančią su mero pavarde. Anykščių 
rajono meras Sigutis obelevičius 
teisinosi, kad su jo pavarde šventės 
pavadinimas neturi nieko bendra. 
Šventė esanti taip pavadinta dėl 
to, kad Anykščių krašte auga daug 
obuolių.

Šie juokeliai apie „obuolinių“ 
šventės pavadinimo kilmę tęsiasi 
jau keletą metų iš eilės, tačiau 

šiemet į „obuolinių“ šventę atvykę 
žmonės galėjo ir nesuprasti, į 
kokią šventę yra patekę.

Šį rudenį nuo obuolių derliaus 
obelų šakos tiesiog lūžte lūžta, 
sulčių spaudėjai Ažuožeriuose 
vos spėja suktis...Į kurią pusę 
bepasisuksi - visur tie obuoliai. 
„obuolinių“ šventę Anykščiuose 
buvo galima tiesiog užversti obuo-
liais, sukrauti jų kalnus Antano 
Baranausko aikštėje, ridenti nuo 
pakriūtės Vyskupo skvere, vaišinti 
jais vietos benamius, apmėtyti jais 
įkyrius kandidatus į Seimą...

Kas atsitiko - ar organizatorių 
fantazija per karantiną prisnūdo, 
ar „obuolinių“ šventė tiesiog 
išsisėmė ir praranda tikrąją savo 
prasmę?    

„obuolinių“ mugėje nė su žibu-
riu nebuvo galima surasti obuolių 
pardavėjų. Mugėje nebuvo matyti 
ir išgirtojo anykštietiško obuolių 
sūrio. Užuot siūlę anykštietiško na-
tūralaus obuolių sidro, svaigintis 
kvietė  prekeiviai alumi...

„obuolinių“ šventė tęsė-
si Anykščių kultūros centre, į 
kurią išrinktieji galėjo patekti su 
kvietimais. Tvarką prižiūrintys 
jaunuoliai uoliai tikrino, ar šventės 

svečiai turi kvietimus, nurodė, kur 
galima sėstis, o kur dėl saugumo 
reikalavimų kėdė turi likti laisva. 
Stebėjau, kaip į kultūros centro 
salę žengė nušalintasis Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis - jam 
parodyti kvietimo į šventę net 
nereikėjo...

Ž.Žvagulio koncertas buvo 
gražus. Anykštėnai jo pasirodymo 
metu būtų „ošę“, deja, bet tuo 
metu, kai pustuštėje salėje į dainų 
taktą lingavo žemdirbiai, mieste 
stovinčiose scenose tvyrojo tyla... 
obuolys į organizatorių daržą.

Bet 
„obuoli-
nių“ šventės 
dalyviai užtat 
galėjo ap-
žiūrėti žemės 
ūkio techni-
kos parodą. 
Automobilių 
stovėji-
mo aikštelėje, šalia „Puntuko“ 
viešbučio, stovėjo trys traktoriai, 
ant vieno jų buvo iškelta Lietuvos 
ūkininkų sąjungos vėliava. Paroda 
buvo nuobodi. Iš karto prisiminiau 
2019-ųjų metų rudenį, kai į Anykš-
čių miesto gatves su savo žemės 

ūkio technika išvažiavo protestuo-
jantys ūkininkai. Tuomet žmonės, 
žvelgdami į kelias dešimtis pra-
bangių traktorių, turėjo kur akis 
paganyti, su kaimynu padiskutuoti, 
ko gi tiems vargšams ūkininkams 
maža, kad įprastinį miesto gyve-
nimą drumsčia, laukuose žalius 
kryžius stato...

Prisimenu, kaip geriausių 
žemdirbių apdovanojimų šventės 
Anykščiuose vykdavo prieš kokį 
dešimtmetį ar dar daugiau metų. 
Tuomet iš šventėje kalbas rėžiančių 
žemdirbių atstovų lūpų skam-

bėdavo kritiški 
valdžios atžvilgiu 
pareiškimai, į 
renginį atvykdavo 
Žemės ūkio minis-
terijos atstovai...  
jau daugelį 
metų geriausių 
žemdirbių apdo-
vanojimuose to nė 

ženklo nebelikę ir apskritai kartais 
pagalvoji - ar rajone dar yra liku-
sių neapdovanotų ūkininkų?

Teisintis per „obuolines“ teko 
ne tik Anykščių rajono merui 
S.obelevičiui, bet ir jo pavaduo-
tojui dainiui Žiogeliui. „Gra-

žiausiai sutvarkytos aplinkos“ 
konkurse tarp įstaigų laimėtoju 
paskelbtas Anykščių vaikų lopšelis 
- darželis „Žiogelis“. Vicemeras 
dievagojosi, kad konkurso rezulta-
tams jis jokios įtakos nedaręs. 
nuo scenos jis taip pat mįslingai 
kalbėjo, kad dėl su jo pavarde 
sutampančio vaikų - lopšelio 
darželio pavadinimo praeityje ir 
kažkokių nemalonumų turėjęs...

dar vienas linksmas žemdir-
bių apdovanojimų ceremonijos 
momentas buvo, kai Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Žilvinas Augustina-
vičius į sceną prizų atsiimti kvietė 
ūkininką Vilką, po to - ūkininką 
Žąsiną... Salei pradėjus juok-
tis, Ž.Augustinavičius teisinosi, 
kad tokį apdovanotųjų ūkininkų 
sąrašą sudėliojo vienas iš šventės 
rėmėjų...

Tai štai kiek to žaismo pavar-
dėse, įstaigų bei švenčių pavadi-
nimuose. Panašu, kad Anykščiai 
nusipelnė įvairovės. 

Kadangi „obuolinės“ jau 
išsisėmė, laikas pagalvoti apie 
rudens pabaigtuvių šventės pava-
dinimą, dėl kurio tiesog niekam ir 
prieš nieką nereikėtų teisintis...

... Kas atsitiko - ar organi-
zatorių fantazija per karan-
tiną prisnūdo, ar „Obuoli-
nių“ šventė tiesiog išsisėmė 
ir praranda tikrąją savo 
prasmę?..
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Gyvenimą susiejęs su vargonais, 
giesme ir daina

R. Griauzdė buvo sukūręs Anykš-
čių savanorių ansamblį, kuris kelis 
kartus tarp tokių kolektyvų buvo 
pripažintas kaip geriausias šalyje, 
dar vadovauja tremtinių chorui, 
vyrų vokaliniam ansambliui „Va-
rius“ ir dainuoja Kultūros centro 
populiarios muzikos ansamblyje 
(vad. Regina Stumburienė).Kelias į 
pripažinimą nebuvo lengvas. „Rei-
kėjo suburti žmones, juos mokyti 
ir pačiam mokytis, o 1990 – aisiais 
man viso labo tebuvo 22 – eji“, - 
prisiminė chorvedys, pastebėjęs, 
kad giesmė ir vargonų muzika už-
būrė dar vaikystėje. ,,Augau Nami-
šių kaime (Pasvalio raj.) paprastų, 
tačiau balsingų, bažnyčios chore 
giedojusių tėvų šeimoje su trimis 
broliais ir trimis sesėmis. Kaip ir 

visi kaimo berniūkščiai, buvau ma-
žumėlę padūkęs, tačiau pamaldūs 
tėvai drausmino ir mokė gyventi 
pagal 10 Dievo įsakymų. Kiekvie-
ną sekmadienį eidavome melstis į 
Kyburių bažnytėlę. Patarnavau mi-
šioms, žavėjausi vargonų muzika 
ir greitai susidraugavau su kunigu, 
kuris leisdavo paliesti fisharmo-
nijos klavišus. Bažnyčiai netekus 
vargonininko, tą mažytę fisharmo-
niją autobusu parsiveždavau namo 
ir mokiausi groti. Matyt, buvau ga-
bus, nes greitai jau pagrodavau ir 
per Šv. Mišias. Drauge domėjausi 
ir vargonų istorija, siekiančia per 
penkis tūkstantmečius – Lietuvą, 
beje, vargonai pasiekė tik XVI am-
žiuje“.    

Gal ir keista, tačiau paprasto Lie-

tuvos kaimelio vaikai rinkosi  pro-
fesijas, susijusias su aviacija ir mu-
zika, stojamuosiuose egzaminuose 
nurungdami didmiesčių mokslei-
vius. Vyresnis R. Griauzdės brolis 
Gintautas tapo karo aviacijos lakūnu 
ir tebeskraido iki šiol. Tėvo pėdom 
pasekė ir brolio sūnus Laurynas, 
kartais patikintis lėktuvo šturvalą 
savo dėdei Rimvydui. Sesuo Bro-
nė tapo muzikos pedagoge, o Zita 
puikiai groja klavišiniais instru-
mentais. „Baigęs Pasvalio vidurinę 
mokyklą, ėjau brolio pėdomis. Įsto-
jau į aviacijos mokyklą, mokiausi 
ir tapau malūnsparnių pilotu. Gauti 
darbo civilinėje aviacijoje nepavy-
ko, o būti sovietinės kariuomenės 
karo lakūnu netraukė, juolab laikai 
keitėsi, jaučiau artėjantį Atgimimo 
dvelksmą, tad grįžau į Lietuvą ir 
1987 – aisiais pradėjau vargoninin-
kauti Kriaunų ir Obelių bažnyčiose.
Vienu metu buvo mintis nuleisti 
sparnus Zarasuose, tačiau netraukė 
rusiško bei lenkiško atspalvio tu-
rinti aplinka. Pajutau, kad tikrasis 
mano pašaukimas yra vargonai“ , 
- prisiminė R. Griauzdė.  ,,Vargoni-
ninkystės mokiausi pas Panevėžio 

Šv. Petro bažnyčios vargonininką 
Antaną Aleksandravičių. Į Anykš-
čius, tarpininkaujant bičiuliui, tuo-
mečiam Troškūnų klebonui Stasiui 
Kazėnui, mane 1989 metais  pasi-
kvietė  meno puoselėtojas, šviesaus 
atminimo monsinjoras Albertas Ta-
lačka, kad pakeisčiau sergantį var-
gonininką Petrą Garšvą. Taip tapau 
anykštėnu ir iki šiol esu bažnyčios 
vargonininkas, kelių chorų ir voka-
linių ansamblių vadovas.“ 

Siekdamas meistriškumo jauna-
sis vargonininkas mokėsi Lietuvos 

muzikos akademijos Vargonų kate-
dros rengiamuose vargonininkų – 
chorvedžių kursuose, kuriuose var-
gonuoti mokė garsūs profesionalai

Jam dėstė Balys Vaitkus, Renata 
Marcinkutė, diriguoti – Petras Vai-
čekonis. R. Griauzdė neakivaizdžiai 
baigė Panevėžio Jono Švedo kon-
servatoriją ir įgijo choro dirigento, 
solinio dainavimo ir vargonininko 
specialybes, Vilniaus pedagoginia-
me universitete įgijo muzikos mo-
kytojo specialybę. 

Anykščių Šv. Mato bažnyčios vargonininkui, chorvedžiui bei 
vokalinių ansamblių vadovui, muzikos pedagogui, buvusiam tri-
jų kadencijų Anykščių rajono tarybos nariui ir lakūnui Rimvy-
dui Griauzdei  paskutinį rugpjūčio šeštadienį  minėtas Anykščių 
kamerinio choro „Salve cantus“ (Sveika, giesme) trisdešimtmetis 
buvo ypatinga šventė. 1990 – aisias šviesaus atminimo monsinjoro 
Alberto Talačkos ir vargoninko R. Griauzdės inciatyva įkurtas 
choras nūnai žinomas ne tik Anykščiuose. 

Choro giesmės kiekvieną sekmadienį aidi po Anykščių šven-
tovės skliautais, pasaulietinės - patriotiniuose renginiuose prie 
paminklo Laisvei ir Anykščių kultūros centre. Giedota  dauge-
lyje Lietuvos bažnyčių, dalyvauta respublikinėse dainų šventėse, 
festivaliuose, aplankyta daug užsienio šalių, giedota net Romos 
(Italija) panteone...

Kamerinis choras „Salve cantus“ per jubiliejų kelis kūrinius atliko prie bažnyčios pagrindinio 
altoriaus.

„Anykščiai – mano kraštas“, - sako daugiau kaip tris dešimtme-
čius Anykščių šventovėje vargonais grojantis, kelis chorus subū-
ręs ir jiems vadovaujantis Rimvydas Griauzdė. 

Choro vadovas Rimvydas Griauzdė choro „Salve cantus“ trisdešimtmečio vakare su Anykščių šv. 
Mato tarptautinio vargonų festivalio baigiamajame koncerte vargonavusiu tarptautinių konkursų 
laureatu, savo krtikštasūniu Rimvydu Mitkumi ir Gyčio Paškevičiaus dainoje „ Mano kraštas“ solo 
partiją atlikusia dukra Gabriele Griauzdaite – Patumsiene. 

(Nukelta į 13 psl.)

jonas jUnEVIČIUS

Bus apmokėta iš Lietuvos Socialdemokratų Partijos rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 857
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Lauko ekranas gelbės rajono 
smulkųjį verslą Robertas ALEKSIEjūnAS

robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 24 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono taryba rinkosi į 19-ąjį posėdį. Posėdžiaudami 
nuotoliniu būdu, anykštėnų išrinktieji priėmė 37 sprendimo projektus.

Rajono tarybos sprendimu Anykščiuose bus paskelbti trijų valstybinės žemės sklypų nuomos kon-
kursai, rašytojui ir žurnalistui Valdui Papieviui suteiktas Anykščių krašto garbės ambasadoriaus 
vardas, o šalia Anykščių kultūros centro stovintis lauko ekranas rodys nemokamą reklamą.

Pagalbos verslui įrankis - 
lauko ekranas

Rajono taryba nutarė, kad Šalia 
Anykščių kultūros centro stovintis 
lauko ekranas iki šių metų pabai-
gos nemokamai rodys smulkiojo 
Anykščių rajono verslo reklamą.

Anykščių rajono savivaldybė 
ir Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras jungiasi prie 
paramos smulkiajam verslui ini-
ciatyvos PLANAS A.   Iniciatyva 
PLANAS A. skirta padėti atsitiesti 
nuo COVID-19 pandemijos nu-
kentėjusiam Lietuvos smulkiajam 
verslui.

Projektą inicijavo Šiaulių ban-
kas, o prie šios iniciatyvos partne-
rių jungiasi  savivaldybės, valdžios 
institucijos, socialiai atsakingos 
įmonės.

Anykščių rajono savivaldybė 
ir Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras prie inciatyvos 
jungiasi, nes, kaip skelbia, yra „su-
interesuoti padėti vietiniam smul-
kiajam verslui, kai jo labiausiai 

reikia.“
 „Sėkmingas smulkusis verslas – 

Lietuvos ekonomikos stuburas. Tai 
jie kuria vis didesnę ekonominę 
vertę. Tai  naujos darbo vietos, in-
vesticijos, valstybės ir savivaldybių 
biudžetą papildantys mokesčiai, 
užtikrinantys geresnę gyvenimo 
kokybę visiems regiono gyvento-
jams. Be to, patys mažiausi verslai 
labiausiai nukentėjo nuo pasauli-
nės COVID-19 pandemijos. Dėl 
beveik 3 mėnesius užsitęsusio ka-
rantino dalis smulkių verslų buvo 
priversti sustabdyti veiklą, kitoms 
– sumažėjo užsakymų kiekis, teko 
keisti veiklos planus. Smulkūs 
verslai labiau pažeidžiami, nes 
neturi tvirto finansinio užnugario, 
priklausomi nuo riboto klientų 
skaičiaus“, - rašoma Anykščių ra-
jono tarybai pateiktame sprendimo 
projekte.

Skelbiama, kad Anykščių rajono 
savivaldybė ir Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras prisi-
deda prie iniciatyvos kaip informa-
ciniai partneriai. Anykščių turiz-

mo ir verslo informacijos centras, 
kaip vieną iš paramos priemonių 
Anykščių rajono smulkiajam vers-
lui, siūlo vienos savaitės trukmės 
nemokamą reklamą lauko ekrane 
Anykščių rajone registruotiems 
ir veikiantiems smulkiojo verslo 
atstovams. Smulkiojo verslo at-
stovai, norintys pasinaudoti šia 
pagalbos priemone, turės Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centrui pateikti prašymą bei pa-
rengtą ir tinkamą viešinti reklamos 
maketą. 

Reklama lauko ekrane bus vieši-
nama ne ilgiau kaip vieną  savaitę. 
Per iniciatyvos galiojimo laiką iki 
gruodžio 31 dienos  vienas pareiš-
kėjas priemone  gali pasinaudoti 
vieną kartą.

Investuotojams - dar trys 
žemės sklypai

Anykščių rajono tarybos spren-
dimu, Anykščiuose bus išnuomoti 
trys valstybinės žemės sklypai - J. 

Biliūno g. 68 C, J. Jablonskio g. ir  
Biliūno g. 68 D. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad kai kuriais iš šių žemės 
sklypų investuotojai jau domisi.

Bendrabutyje viešbučio kol 
kas nebus

Kiek ilgėliau beveik valandos 
trukmės Anykščių rajono tarybos 
posėdyje diskusijos užtruko ties 
sprendimo projektu dėl bendrabu-
čio Ažupiečių gatvėje perdavimo 
Alantos technologijos ir verslo mo-
kyklai. 

Rajono tarybos nariai informuoti, 
kad Alantos technologijos ir vers-
lo mokykla Anykščiuose įrengs 
bendrabučio ir valgyklos patalpas 
pagrindiniame mokyklos pastate, 
o iki tol prašo leisti pagal turto pati-
kėjimo sutartį naudotis bendrabučio 
pirmojo ir antrojo aukšto patalpo-
mis bei pastatu-valgykla.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis priminė apie savi-
valdybės planus minėtame bendra-
butyje atidaryti viešbutį bei stebė-
josi, kad jis atiduodamas Alantos 
technologijos ir verslo mokyklai.

„Tiek daug pastangų buvo įdėta 
gauti šias patalpas, buvo sudarytos 
darbo grupės, o dabar viskas atgal, 
ir nieko nebereikia“, - stebėjosi 
K.Tubis.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis priminė, kad 
bendrabutis prasidėjus koronaviru-
so pandemijai yra naudojamas gy-
ventojų saviizoliacijai.

„Nūdiena neleido galvoti apie 
tokius dalykus. Dabar mes bendra-
butį naudojame kovodami su liga“, 
- aiškino D.Žiogelis.

Rajono tarybos nariui K.Tubiui 
užkliuvo ir tai, kad bendrabutis 
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklai perduodamas iki 2022 
metų. 

„Vakcina nuo koronaviruso Lie-
tuvoje jau bus kitais metais“, - dės-
tė K.Tubis, duodamas suprasti, kad 
gyventojų saviizoliacijai bendra-

bučio nebeprireiks.

Dėl patalpų subnuomos 
įtarinėjo konservatorę

Svarstant sprendimo projektą 
dėl negyvenamųjų patalpų su-
bnuomos Svėdasų seniūnijos Ku-
nigiškių I kaime, Anykščių rajono 
tarybos narys K.Tubis užsipuolė 
konservatorę Ritą Kripaitienę. 

Kaip jau skelbėme, dėl netinka-
mų patalpų sąlygų Vaitkūnų rinki-
mų apylinkė bus perkelta į Kuni-
giškių I kaimą. Rinkimų apylinkė 
įsikurs Lietuvos labdaros ir para-
mos fondui „Baltasis balandis“ 
priklausančiose patalpose, kurias 
fondas nuomojasi iš Anykščių ra-
jono vartotojų kooperatyvo,  va-
dovaujamo R.Kripaitienės.

K.Tubiui kilo įtarimų, kad Vait-
kūnų rinkimų apylinkei minėtos 
patalpos pasirinktos dėl to, kad 
jos priklauso Anykščių rajono ta-
rybos narei R.Kripaitienei.

„Mano patalpos šiuo metu yra 
išnuomotos ir aš galiu tik duo-
ti sutikimą jas pernuomoti. Ar 
jos atiteks rinkimams, ar fon-
das jas naudos savo reikmėms 
- man visai vienodai“, - aiškino 
R.Kripaitienė.

„Bet kai aš užduodu klausimą, 
kas parinko patalpas subnuomai 
ir kaip - kyla sumaištis“, - neat-
lyžo K.Tubis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius aiškino, kad ieš-
kant patalpų Vaitkūnų rinkimų 
apylinkei buvo prašoma seniūno 
pagalbos. 

Socialdemokratas Juozas Ju-
knius, dalyvavęs komisijos, kuri 
apžiūrėjo rinkimų apylinkei tinka-
mas patalpas, aiškino, kad renka-
masi buvo iš dviejų variantų. 

Kaip vienas iš variantų, kur 
galėtų įsikurti rinkimų apylinkė, 
buvo medžiotojų būrelio patal-
pos, bet dėl jų nuomos, pasak 
J.Jukniaus, jo vadovams priimti 
sprendimą buvo keblu.

„Mes  apžiūrėjome R. Kripai-
tienės parduotuvę ir ji mums tiko 
geriausiai“, - sakė J.Juknius.

ULBA: „Tuo metu, kai Tubis pastatė šį ekraną, ekrano kaina buvo 
apie dvidešimt penkis tūkstančius eurų.Už šiuos pinigus tais laikais 
galima buvo nupirkti du butus ar tai specialistams, ar socialiai remti-
niems - šis ekranas visai nereikalingas ir galėtų, jeigu būtų protinga, 
ši valdžia jį nuversti“.

Nemeluok: „Ekrano statyba su visais pribumbasais kainavo apie 70 
štukyčių euriukų, nors rinkoje toks pasenęs modėlis gal ir 25 tesiekė. 
Baisiausia, kad ekranas tokio pasenusio modėlio, kad apie kažkokių 
filmų ir krepšinio varžybų rodymą net kalba neina. net normalių re-
klamų neparodysi, reikia kažkokiom susenusiom technologijom kurti. 
Ėch, tas visų galų specialistas, senas tremtinys komunistas milicnykas 
tiek prifeilino, kad mažai nesirodo“.

musu savybledoje: „buvusieji ir esami tik tasko musu pinigus ne 
ten, kur reikia zmonems, galima pamanyti, kad perka tokius brangius 
įrenginius mums nereikalingus taip brangiai, nes turbut uz pirkini 
kazkas gauna nauda asmeniskai, o atsakomybes asmenines nei kokios 
nera, net ir i teismus papuole, teismai laukia, ar papuls i seima, nelie-
ciamybe - tai jau nebe juokinga“.

Pastaba: „jeigu Turizmo ir verslo informacinį centrą laikysime kaip 
smulkų savivaldybės verslą, tai tikrai jo veiklą gelbės“.

Svarstykles: „Tai kas tas išlaidas padengs? Savivaldybė skirs lėšas 
TVIC už ekrano eksploataciją ir reklamos transliaciją? Ar čia meras 
su vicemeru iš asmeninių resursų prisidės, kaip dirbdami savaitgaliais 
ir švenčių dienomis?“

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių rajono valdžia mano, kad lauko ekranas smulkiajam rajono verslui gali padėti atsitiesti po 
sunkumų, kuriuos sukėlė koronaviruso pandemija.

Anykščių rajono taryba nuotoliniu būdu posėdžiauja nuo šių metų pavasario. (Kalba netaisyta, - red. past.)
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pirmadienis 2020 09 28

sekmadienis 2020 09 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 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.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

11:35 Kvailiai šėlsta N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 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. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Audros sūkuryje 
N14. 
00:20 Mirtinas ginklas N-7. 
01:20 Naktinė apgultis (k) 
N14. 

06:25 Bakuganas 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 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.
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 Gaudynės N-14.
22:15 Loteri jos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22:18 Gaudynės N-14.
00:05 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:05 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:55 Amerikiečiai N-14.

06:00 Strėlė (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. 
11:25 Reali mistika (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7.
13:30 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 Strėlė N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Eil inis Džo. N-7. 
23:20 Jūrų pėstininkai) 
(k) N-7. 
01:15 Legendų biuras (k) 
N14. 

06:50 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 Bjauri tiesa N14.
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:55 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 Peliukas Lukas 2 
(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.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Mūsų miesteliai. 
Kybartai. 4 d. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mara Zalytė. 
Margarita. 
23:20 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
23:50 Šoka Lietuva.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

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

20:00 Nuogi ir įbauginti N-7.
21:00 Žala N-14.
23:15 Grėsmingas S.
01:30 X mutantai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Partizanų keliais N-7.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika 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 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 su 
Andriumi Tapinu N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dici ja (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Stebuklingos kur-
pės.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2.
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta.
13:50 Mis Marpl N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori jos 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 Sėjėjas N-14.
23:10 Ledo žmogus N-14. 
(kart.).
00:50 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.).S.

06:20 Stivenas Visata.
07:05 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:35 Ogis ir tarakonai.

07:55 Monstrai prieš atei-
vius.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Vasaros stovyklos 
sala.
09:25 Tinginių miestel is.
09:50 Smurfai.
11:55 Aš iš kitos veidro-
džio pusės.
13:45 Polici jos akademija 
4. N-7.
15:30 (Ne)Laukti svečiai 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:10 Naktinė apgult is 
N14. 
00:15 Žmogus raketa 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 Žalioj i  byla.
12:30 Kambarys ant šluo-
tos.
13:00 Normas, lokys iš 
Šiaurės.
14:45 Kenoloto.
14:47 Normas, lokys iš 
Šiaurės.
14:50 Spąstai tėvams..
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius N-7.

22:00 Pasmerkti.  Kauno 
romanas N-14.
22:15 Loteri jos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Pasmerkti.  Kauno 
romanas N-14.
00:05 Bado žaidynės N-7 
(kart.).

06:30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras (k). 
07:30 Juodasis sąrašas (k) 
N-7. 
08:30 Tauro ragas N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
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 čempio-
natas. Žalgiris - Lietkabelis. 
19:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras  N14. 
22:45 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:45 Fargo  N14. 
01:50 Tamsiausia valanda 
(k) N14. 

06:05 Akloj i  (k).
07:35 Anthonis 

Bourdainas N-7. 
08:35 Daktaras Ozas N-7. 
09:35 Tėvas Motiejus N-7. 
10:45 Džeimis gamina 
Ital i joje.
11:45 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 „Velvet“ kolekcija 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Tulpių karštinė N14. 
23:10 Nubusti Meksikoje 
S. 
00:55 Forti tudas (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys..
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Jiezno 
Šv. arkangelo Mykolo ir 
Jono Krikštytojo bažny-
čios. 
13:50 Šventadienio min-
tys. 
14:20 Poezija. LRT aukso 
fondas.
14:25 Rikas, Oskaras ir 
širdies graužatis (kart.).
16:00 Dainų dainelė 2020. 

17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pirmą kartą. 
19:30 Aktorės Eglės 
Gabrėnaitės 70-mečiui. 
20:25 Kauno bažny-
čios: Šv. Mikalojaus 
(Benediktinių) bažnyčia. 
(kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kosminis Čiurl ionis. 
22:30 Paskutinis koncer-
tas. (kart.).
23:40 Sėjėjas N-14. 
(kart.).
01:15 Kultūros diena 
(kart.).

05:55 Žvejo nuotykiai 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 valandos 
Žemėje (kart . ) .
11:30 Turtuol is vargšas 
N-7.
13:00 24 valandos 
Žemėje.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou , ,Kaukės“.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.

21:55 Sportas.Orai .
22:00 Bermudų tr ikampis 
2 N-14.
23:50 Iš l ikęs gyvas N-14 
(kart . ) .

05.59 Programa.
06.00 XX amžiaus piratai 
N-7.
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 
09.45 Keliauk su repor-
teriu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.30 Greit is. Laida apie 
automobil ius. 
11.00 Partizanų keliais 
N-7.
12.00 „Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Kryptys LT. 
19.00 Seimo rinkimų de-
batai.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Seimo rinkimų de-
batai.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
01.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor. Atsimink 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 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 LR Seimo rinkimų 
debatai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:40 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

11:35 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 Atpildas N14. 
00:40 Mirtinas ginklas N-7. 
01:40 Audros sūkuryje (k) 
N14. 

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 Juodoji jūra N-14.
22:15 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22:18 Juodoji jūra N-14.
00:25 Įrodytas nekaltumas 
N -7.
01:20 X failai N-14.

06:00 Strėlė (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. 
11:25 Mirtinas ginklas (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 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Priverstinis kerštas 
N14. 
22:50 Eilinis Džo (k) N-7. 
01:05 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:50 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 2016 (kart.).
06:55 Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia. (kart.).
07:00 Gamina vaikai 
(kart.).
07:30 Peliukas Lukas 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. 4 d. (kart.).
15:50 Peliukas Lukas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Ekologiška(kart.).
19:35 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 (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
09:30 Šaunioji įgula (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 N-7.
18:00 Šaunioji įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Mitas N-14.

23:35 Sandėlių karai N-7.
00:35 Kvantikas N-7.
01:30 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 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 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 Piniginės reikalai 
(kart.).
12:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis. 
01:05 Klauskite daktaro. 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k) 
N-7. 
12:10 Būrėja..
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 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 Operacija „Overlord“  
N14. 
00:40 Mirtinas ginklas N-7. 
01:40 Atpildas (k) N14. 

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 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.
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 Juodas vanduo N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Juodas vanduo  
N-14.
23:15 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
23:18 Juodas vanduo N-14.
00:15 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:15 X failai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia (k). 
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k)N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 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 Strėlė N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Trintukas N-7.
23:20 Priverstinis kerštas 
(k) N14. 
01:10 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:50 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 2016 (kart.).
06:50 Kauno Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčia.
07:00 Gustavo enciklopedi-
ja (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 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 Valstybės radiofonas 

(kart.).
14:55 Nacių iškilimas 2 d. 
(kart.).
15:50 Peliukas Lukas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Klausimėlis (kart.).
18:55 Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Bolonijos 
„Virtus Segafredo“. 
21:00 Žinios. Sportas. 
Orai(kart.).
21:30 Vatikano muziejai. 
22:35 Atspindžiai. (kart.).
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Šaunioji įgula (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 N-7.
18:00 Šaunioji įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Guliverio kelionės  
N-7.
22:50 Kvantikas N-7.
00:40 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.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla.
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:25 Daiktų istorijos. 
20:25 Panorama.
20:32 Sportas. Orai.
20:36 Eurolyga per LRT. 
20:45 Eurolygos krep-
šinio turnyras. Pirėjo 
„Olympiakos“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
23:20 Asmens sargybinis 
N-14. 
00:20 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

11:35 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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Invazija  N14. 
00:30 Išbandymų diena  
N14. 
01:30 Operacija Overlord 
(k) N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas . N-7.
14:45 Kenoloto.
14:47 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai N-7.
20:30 Moterys meluoja 

geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Jūrų pėstininkas 
N-14.
22:15 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22:18 Jūrų pėstininkas 
N-14.
23:50 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
00:50 X failai N-14.
01:40 Amerikiečiai . N-14.

06:00 Strėlė (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. 
11:25 Mirtinas ginklas (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 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Niko N14..
23:05 Trintukas (k) N-7. 
01:15 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:50 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. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 (kart.).
07:00 Gustavo enciklopedi-
ja (kart.).
07:25 Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia. (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Ekologiška. (kart.).
08:45 Tėčio reikalai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx. (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).

14:55 Vienatvės gaudesys 
(kart.).
15:30 Grafikas Petras 
Repšys. (kart.).
15:50 Peliukas Lukas 2.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Samas Spiegelis. 
20:30 Žinios. Sportas. 
Orai(kart.).
21:00 Čia – kinas (kart.).
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Šventojo elnio nužu-
dymas N-14. 
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 (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 Šaunioji įgula (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  N-7.
18:00 Šaunioji įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Maikas ir Deivas 
ieško pamergių N-14.
23:05 Kvantikas N-7.
01:00 X mutantai N-14.

05.29 Programa.
06.00 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. 
18.28 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.
16:30 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 Reikalai  Br iugėje  
N-14.
00:40 Pasivaikščioj imai 
su šunimis N-7.

06:30 Iš š irdies į  š i rdį 
N-7.
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalniet is N-7. 
11:00 Pakvaišusi  porelė.
11:35 Rimti  reikalai  3 (k) 
N-7. 

12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlai tės 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 Bėgant is skustuvo 
ašmenimis  N14. 
00:05 Saugykla  N14. 
02:05 Invazi ja (k) N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ančiukų istor i jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Farai   (kart . )  N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje 
N-7.
10:00 Palaužt i  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 Ledynmetis N-7.
21:05 Bado žaidynės N-7.

22:15 Loter i jos „Jėga i r 
Kenoloto“.
22:18 Bado žaidynės.  
N-7.
00:05 Tykant is šešėl iuose 
S.
01:55 Juodoj i  jūra  N-14 
(kart . ) .

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai t i r ia 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Mirt inas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai t i r ia 
N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Amerik iet iškos im-
tynės N-7. 
21:30 Keršto valanda  
N14. 
23:25 Niko (k) N14..
01:25 Būk ekstremalas  
N-7. 

06:50 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj 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 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Komisarė Sara Kor 
N14. 
22:55 Kol mes gyvi  N14. 
01:15 Mano l ik imas N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių 
fest ival is 2016 (kart . ) .
07:00 Gustavo enciklope-
di ja (kart . ) .
07:30 Pel iukas Lukas 2 
(kart . ) .
07:55 Artūras i r  minimu-
kai  (kart . ) .
08:20 Čia – kinas (kart . ) .
08:45 Veranda (kart . ) .
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is.
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Rusų gatvė. (kart . ) .
12:40 Stop juosta (kart . ) .
13:10 Stambiu planu 
(kart . ) .
14:00 Tarp dal ių (ne)plo-
jama (kart . ) .
14:30 Smalsumo genas 
(kart . ) .
14:55 Samas Spiegel is. 
(kart . ) .
15:50 Pel iukas Lukas 2.
16:15 Artūras i r  minimu-
kai .

16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Stop juosta (kart . ) .
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Kleo nuo 5 ik i  7  
N-14.
23:00 Ginto Abariaus 
dainos. 
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06 :30  CS I  k r im ina l i s t a i 
( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Kob ra  11  ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  Un i ve ras  ( ka r t . ) 
N -7 .
09 :00  S ta t ybų  g idas  
( ka r t . ) .
09 :30  Šaun io j i  į gu la 
( ka r t . )  N -7 .
10 :30  S impsona i  N -7 .
11 :30  Vedęs  i r  t u r i  va i kų 
( ka r t . )  N -7 .
12 :30  Makga i ve r i s  N -7 .
13 :30  Topmode l i a i  N -7 .
14 :30  Saša  i r  Tan ia  N -7 .
15 :00  Kob ra  11  N -7 .
16 :00  CS I  k r im ina l i s t a i 
N -7 .
17 :00  Un i ve ras  N -7 .
18 :00  Šaun io j i  į gu la 
N -7 .
19 :00  Vedęs  i r  t u r i  va i -
kų  N -7 .
20 :00  Fa ra i  N -7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .

22 :00  Pasku t i n i s  raganų 
medž io to jas  N -14 .
00 :10  Ma ikas  i r  De i vas 
i eško  pamerg ių  N -14 .
02 :10  X  mu tan ta i .  N -14 .

05.29 Programa.
05.30 Nauja d iena. 
06.30 Al fa  taškas. 
07.00 Laikyk i tės ten. 
08.00 Net ikėtas te is ingu-
mas N-7.
09.00 Brangio j i ,  aš per-
skambins iu N-7.
09.30 Skonio re ika las. 
10.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
11.00 Real i  mis t ika.  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių . 
12.30 Brangio j i ,  aš per-
skambins iu N-7.
13.00 Nauja d iena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mis t ika N-7.
16.00 Repor ter is . 
16.20 Spor tas.Ora i . 
16.30 Pagal iau savai t -
ga l is . 
17.00 Laikyk i tės ten. 
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.Ora i . 
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
19.30 Nauja d iena. 
20.00 Repor ter is . 
20.20 Spor tas.Ora i . 
20.30 Real i  mis t ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.Ora i . 
23.00 Bušido r ingas N-7.
23.30 Laikyk i tės ten. 
00.30 Real i  mis t ika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 spalio 31 d.)

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Daiktų istor i jos 
(kart . ) .
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Rikas, Oskaras i r 
pavogtas akmuo.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:50 Svečiuose pas šikš-
nosparnius.
12:45 Mongol i ja. 
Kraštut inumų šal is.
13:40 Jaunasis 
Montalbanas N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kel iai .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 St i l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:05 Sul ieknėk! N-7. 
00:50 Reikalai  Br iugėje. 
N-14. (kart . ) .

06:30 St ivenas Visata.
07:15 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:45 Ogis i r  tarakonai.
08:05 Monstrai prieš atei-
vius.
08:35 Tomo ir  Džerio šou.
09:05 Vasaros stovyklos 
sala.
09:35 Tinginių miestel is.
10:05 Medžioklės sezo-
nas at idarytas.
11:45 Šaunusis penketu-

kas.
13:35 Bukas i r  Bukesnis 
N-7. 
15:45 Laukiniai  laukiniai 
vakarai  N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Emodži f i lmas.
21:10 Karštos gaudynės 
N14. 
23:00 Šnipas per klaidą S. 
00:40 Bėgant is skustuvo 
ašmenimis (k) N14.

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Žvaigždžių karai 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kitsy.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profesionalas.
12:00 Didysis Lūžių 
slėnis – laukinė Afr ikos 
širdis.
13:05 Paryžiaus katedros 
kuprius  N-7.
14:45 Kenoloto.
14:47 Paryžiaus katedros 
kuprius  N-7.
14:55 Kosmoso kar iai 
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Žaidimas „galvOK“..
19:35 Eurojackpot.

19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:00 Mano mei lė karan-
t inas N-14.
22:05 Lūšnynų mi l i jonie-
r ius N-7.
22:15 Loter i jos „Jėga i r 
Kenoloto“.
22:18 Lūšnynų mi l i jonie-
r ius N-7.
00:45 Pal ikt i  vandenyne 
N-14.

06:00 Augint in ių talentų 
šou (k).
07:00 Prič iupom! (k).
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Prič iupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
Laid 
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:00 Augint in ių talentų 
šou.
10:30 Jei  statytume šian-
dien.
11:35 Velniški  St ivo 
Ost ino išbandymai N-7. 
12:30 Gordono Ramzio 
vir tuvės košmarai .
13:35 Pragaro vir tuvė 
N-7. 
14:30 Real i  mist ika  N-7. 
15:30 Pavoj ingi  kaimynai 
N-7. 
16:30 Laisvės karžygiai . 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Lietkabel is - 
Neptūnas. 
19:30 Jūrų pėst ininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 10-oj i  Kloverfy ldo 
gatvė  N14. 

23:35 Sapnų gaudyklė 
N14..
02:05 Keršto valanda (k) 
N14. 

06:00 Akloj i  (k) .
07:30 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:25 Daktaras Ozas N-7. 
09:20 Tėvas Motiejus 
N-7. 
10:40 Klasik iniai  kepiniai . 
11:40 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Akloj i  (k) .
14:45 Šviežias maistas. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 , ,Velve“  kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Nebylus l iudi j imas 
N14. 
23:15 Fort i tudas N14. 
01:20 Kol mes gyvi  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:30 Gydytojas Vladas 
Kuzma. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dal ių (ne)
plojama. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne?. 
11:30 Vi ln iaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 

12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 
16:00 Erdvės menas.
16:30 Tėčio reikalai . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys pasau-
l ia i  su Nomeda Kazlaus.
18:25 Klausimėl is. 
18:45 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Mano Afr ika N-7. 
23:35 Gyčio Paškevičiaus 
autor inis vakaras. 
00:45 Dabar pasaulyje. 

05:55 Kietuol ia i  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.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Nykstant is jūrų kla-
jokl ių pasaul is N-7.
11:30 Turtuol is vargšas 
N-7.
13:00 Žygis palei  Ni lą  
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou „Kaukės“
20:00 Kobra 11 N-7.

21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Ol impo apgult is 
N-14.
00:25 Paskut inis raganų 
medžiotojasN-14 (kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Vanda Mingai lai tė-
Tumėnienė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N -7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Mei lės lygt is  N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Skonio reikalas. 
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.

Kryžiažodis „Oras“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

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

Rugpjūčio 29-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Bulvė“ teisingas at-
sakymas - ATVIRI VARTAI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 54 skaitytojai. Tai 
anykštėnai B.Augulienė, R.Šulnienė, J.Mieželienė, R.A.Vilimas, Z.Kvedarienė, 
V.Malinauskienė, A.Patumsis, D.Patumsienė,  A.Kavolienė, R.Venclovienė, 
R.Budrienė, J.Pranckevičienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, R.Kavoliūnienė, 
E.Tamulėnienė, D.Varnienė, A.Skaržauskienė, Z.Vanagienė, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, O.Arienė ir V.Stasiūnienė;  S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; K.Imbrasaitė, G.Skurulskienė ir 
G.Radzevičienė  iš Šovenių;  E.Kiškienė, D.Sudeikienė, R.Puolis ir V.Strazdienė  
iš Kavarsko; A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus, K.Rimkuvienė iš Antupių, G.Gudelis 
iš Naujųjų Elmininkų, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, 
M.Baltrūnienė iš Kuniškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Aukštakalnienė iš Kur-
klių, B.Raščiuvienė iš Surdegio, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,  A.Kuolienė iš 
Kunigiškių, V.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių, T.Patumsienė iš Vikonių, R.Vaiginytė iš Aknystų, M.Risakovienė iš 
Debeikių bei L.Dobrodiejienė ir R.Purvėnienė iš Utenos.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Bulvė“ prizas - I.Judickienės vaistinės  
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks E.KIŠKIENEI iš 
Kavarsko. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Nauji įpročiai – dėl visų gerovės
Dabartinėmis žiniomis ir 

atliktais medicinos tyrimais 
yra patvirtinta, kad pasau-
lį sudrebinęs koronavirusas 
plinta žmonių populiacijoje ir 
jo užsikrėtimo kelias yra oro 
lašeliniu būdu, todėl neatsa-
kingi žmonių veiksmai ir ne-
pagrįstos abejonės priimtais 
sprendimais daro didžiulę įta-
ką jo plitimui ir kelia grėsmę 
visuomenei. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro gydytoja epidemiolo-
gė Aušra Bartulienė primena 
prevencines apsisaugojimo 
priemones ir pasakoja apie 
tai, kaip tinkamai laikytis 
visų rekomendacijų ir kodėl 
itin svarbu būti atsakingais 
piliečiais.  

Kaukės apsaugo nuo 
užsikrėtimo

Medicinos specialistų teigimu, 
apsauginių kaukių dėvėjimas vi-
suomet buvo ir bus viena pagrin-
dinių apsisaugojimo nuo kvėpa-
vimo takų infekcijų prevencijos 
priemonių, todėl koronavirusas 
– ne išimtis. 

„Kiekvienas žmogus, abejo-
jantis kaukių apsauga, turėtų 
suprasti, kad šis virusas plinta 
oro lašeliniu būdu – kalbant, 
čiaudint ar kosint iš mūsų no-
siaryklės ir organizmo virusas 
patenka į išorę ir nuskrenda tam 
tikrą atstumą. Norint sustabdyti 
oro lašelių plitimą ir sumažinti 
riziką užkrėsti aplinką ar palie-
tus veidą užsikrėsti pačiam, – 
rekomenduojama dėvėti kaukę, 

kuri dengtų nosį, burną. Svarbu 
ją prispausti kuo arčiau veido iš 
visų pusių, kad liktų kuo mažiau 
tarpelių“, – pastebėjimais dalijasi 
A. Bartulienė. 

Dėvėjimo taisyklių – ne viena

Pagrindinės apsauginių kaukių 
dėvėjimo taisyklės nurodo tai, kad 
vertėtų vengti liesti kaukę ranko-
mis; nusiimti ją už galinių raištelių 
ir išmesti į uždarą šiukšliadėžę, po 
to būtinai nusiplaunant ar dezin-
fekuojant rankas; pakeisti kaukę 
nauja tada, kai dėvima tampa drė-
gna; nenaudoti vienkartinių kaukių 
pakartotinai, o panaudotas išmesti 
po kiekvieno naudojimo. 

„Itin svarbu suprasti, kad įpras-
tos medicininės kaukės nesulaiko 
viruso ir kartu neapsaugo nuo užsi-
krėtimo virusu, jei yra nesilaikoma 
rekomenduojamo dviejų metrų ats-
tumo tarp žmonių“, – primena A. 
Bartulienė.  

Kalbant apie kitų rūšių apsau-
gines kaukes, teigiama, kad nuo 
virusų efektyviau apsaugo aukš-

to filtravimo kaukės, vadinamos 
respiratoriais, turinčios specialų 
dviejų rūšių filtrą ir labai glaudžiai 
priglundančios prie veido. Be to, 
jei yra dėvima chirurginė kaukė, 
labai svarbi teisinga jos padėtis 
ant veido, o norint ją sureguliuoti 
reikia prispausti metalinį nosies 
spaustuką.

Visos rekomendacijos yra 
reikšmingos

Vien tik kaukės dėvėjimas ne-
suteikia visiškos apsaugos, todėl 
negalima pamiršti kitų prevencijos 
priemonių: rankų higienos, kosėji-
mo ir čiaudėjimo etiketo ar piršti-
nių. 

Pasak specialistų, norint išvengti 
susirgimo, bene svarbiausia profi-
laktinė priemonė yra teisingas ran-
kų plovimas. Rankas rekomenduo-
jama plauti dažnai ir kruopščiai su 
vandeniu ir muilu bent 20 sekun-
džių. Nepamiršti suglausti delnų ir 
ištrinti supintų pirštų, tarpupirščių, 
sukamaisiais judesiais išmasažuoti 
nykščius ir kiekvienos rankos del-

Norint apsaugoti save bei kitus, būtina laikytis visų prevencijos 
priemonių. 

nuotrauka iš SAM archyvo

nus, o rankoms nusausinti naudoti 
vienkartinį rankšluostį. 

Tokiu atveju, kai muilo ir van-
dens nėra, galima naudoti alkoho-
lio pagrindu pagamintą rankų anti-
septiką su ne mažiau kaip 60 proc. 
alkoholio. 

„Virusas į organizmą gali pa-
tekti per akis, nosį ir burną, todėl 
reikėtų stengtis kuo mažiau liesti 
ir čiupinėti veidą, o ypač su nenu-
plautomis rankomis. Taip pat no-
riu atkreipti dėmesį, kad negalime 
nuvertinti rankų higienos ir reikia 
tikrai sąžiningai ir atsakingai jas 
plauti“, – tvirtina A. Bartulienė.  

Be to, kosint ir čiaudint privalu 
prisidengti nosį ir burną servetėle, 
o jei jos neturime, – sulenkta alkū-
ne. 

Būkime socialiai atsakingi

Kiekvienas žmogus yra atsakin-
gas ne tik už save ar savo šeimą, 
bet ir už aplinką, todėl tik būdami 
sąmoningi galėsime sumažinti už-
sikrėtimo riziką.  

„Natūralu, kad žmonės pripranta 
prie esamos situacijos ir užsimirš-
ta, todėl pravartu vis priminti vieni 
kitiems apie tai, kad reikia vengti 
rankų paspaudimų ar glėbesčia-
vimosi ir laikytis dviejų metrų 
atstumo, dažnai vėdinti namus ar 
patalpas, kuriose dirbama. Taip pat 
labai svarbu teisingai dėvėti nosį 
ir burną dengiančias apsaugines 
kaukes, tinkamai plauti rankas ir 
nepamiršti teisingos kosėjimo bei 
čiaudėjimo kultūros. Esantiems 
izoliacijoje būtina laikytis izoliaci-
jai taikomų nurodymų“, – teigia A. 
Bartulienė.

Tiesa, šiais laikais, kai dezinfor-
macijos mastai yra beribiai, labai 
svarbu pasitikėti tik kompetentingų 
medicinos ekspertų ir mokslininkų 
nuomone. Todėl naujausią infor-

maciją, susijusią su koronaviru-
su ir priimtais sprendimais dėl 
prevencinių apsaugos priemonių, 
vertėtų skaityti oficialiuose ati-
tinkamų įstaigų tinklalapiuose ir 
jų atstovų pranešimuose. 

Lietuvos kariuomenės Strategi-
nės komunikacijos departamento 
(LK) analitikai rugsėjo mėnesį 
atkreipė dėmesį, kad melagingos 
informacijos taikiniu pastaruoju 
metu tampa Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) ir Vyriausy-
bės socialiniai tinklai, kuriuose 
fiksuojamas didžiausias netikrų 
paskyrų suaktyvėjimas. 

Šios paskyros įprastai būna 
imitacinio pobūdžio, kuomet 
naudojamos netikros profilio 
nuotraukos, pasivadinama išgal-
votais vardu ir pavarde, o didelį 
komentarų srautą iš šių paskyrų 
tikslingai sukuria užprogramuoti 
robotai.

Tokios valstybinių institucijų 
socialiniuose tinkluose aktyviai 
veikiančios netikros paskyros 
tikslingai sukuriamos siekiant 
klaidinti visuomenę, formuojant 
neigiamą įvaizdį apie institucijų 
veiksmus, kurių imamasi kovo-
jant su koronavirusu. Už šių pa-
skyrų besislepiantys komentato-
riai ypač dažnai ragina nedėvėti 
kaukių, neklausyti valdžios nuro-
dymų.

Todėl gyventojai kviečiami 
kruopščiai atsirinkti informaci-
nius kanalus ir patikrinti prieš-
taringai skambančią informaciją 
bent trijuose skirtinguose šalti-
niuose.

Užsak. nr.860

Baigiamasis Muziejų kelio akordas Anykščiuose
2020 metų Lietuvos muziejų kelias, tęsdamas „Tėvynės ieškojimo“ ciklą (2019-2021m.), skirtą 

kultūrinių kraštovaizdžių aktualizavimui, šių metų programą „Kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“, 
prasidėjusią liepos  3 dieną ant Gedimino kalno sostinėje Vilniuje, užbaigė rugsėjo 25 dieną  Anykš-
čiuose, ant Liudiškių kalvos, tituluojamos lietuviškuoju mūzų kalnu Parnasu. 

Ši kalva ypač gausiai įprasmin-
ta kultūroje, todėl ir pasirinkta kaip 
bigiamojo Lietuvos muziejų kelio 
erdvė, teikusi įkvėpimą dešimtims 
kūrėjų. Į renginį atvyko gausus bū-
rys svečių – muziejininkų, kūrėjų, 
mokslininkų iš visų etnografinių 
Lietuvos regionų - Dzūkijos, Suval-
kijos, Žemaitijos, Aukštaitijos bei 
Mažosios Lietuvos. 

Renginį pačioje kalno viršūnėje, 
šalia Jono Biliūno kapo, pradėjo 
Tomas Tuskenis, Anykščių menų 
centro direktorius, pristatęs Lietuvos 
muziejų kelio iniciatorius, rengėjus 
bei rėmėjus: Vytautą Balčiūną, Lie-
tuvos Dailės muziejaus direktoriaus 
pavaduotoją, Dalią Tarandaitę - žy-
mią menotyrininkę, kilusią iš Anykš-
čių, Lietuvos Respublikos Kultūros 
viceministrę  Zitą Bružaitę. 

Renginyje skambėjo Anykščių  
ansamblio „Valaukis“ atliekami An-
tano Baranausko, Klemenso Kairio 
sukurti tekstai, kuriuos kartu su an-
samblio dainininkėmis traukė ir ant 
kalno susirinkę dalyviai.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, dėkodamas Lietuvos 

muziejų kelio iniciatoriams bei ren-
gėjams, priminė, kad šis baigiamasis 
akordas ypač reikšmingas, nes jis 
kviečia visus – tiek miesto svečius, 
tiek pačius anykštėnus suvokti, kas 
esame, ką turime, kaip augame ir sti-
prėjame, atsiremdami į savo krašto 
gamtinės, istorinės ir dvasinės pa-
tirties peizažą, banguojantį „kalnais 
ant kalnų / ė ant tų kalnų“ iškilusiais 
ženklais, liudijančiais amžiną žmo-
gaus siekį ieškoti Tėvynės ir kurti ją 
savo dvasios pastangomis. 

Renginio dalyviai skaitė žymiųjų 
anykštėnų kūrybos tekstus, dalijosi 
savo kūrybos eilėmis, kvietė pasi-
klausyti, kaip ir kokį Tėvynės vaiz-

dinį regi Osipas Mandelštamas, Si-
gitas Geda, Jurga Žąsinaitė. Renginį 
užbaigė  Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė, apžvel-
gusi Anykščių kultūros kaitą kaip 
prasmingą  kelionę į vertybių kūri-
mą, saugojimą ir perdavimą ateičiai.

Lietuvos muziejų kelias, gra-
žiausiais akordais suskambėjęs prie 
„Laimės žiburio“, vėliau persikėlė į 
kitas erdves: Anykščių menų inku-
batoriuje vyko baigiamoji renginio 
konferencija, kurioje dalytasi moks-
liniais pranešimais, įžvalgomis, kel-
tos aktualios kultūros problemos. 

-ANYKŠTA

Kretingos, kur prasidėjo „Muziejų kelias“, muziejaus direktorė 
Vida Kanapkienė ir Lietuvos Dailės muziejaus direktoriaus pa-
vaduotojas Vytautas Balčiūnas.

„Valaukis“ atliko Antano Baranausko ir Klemenso Kairio dainas.
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ANYKŠČIų RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO SIGUČIO OBELEVIČIAUS 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA (SANTRUMPA)
2020 m. liepos 30 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaitai“ 

Nr. 1-TS-212 patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaita. Visuomenei pristatome praėjusių metų mero veiklos atas-
kaitos santrumpą.

Švietimo politika. 2019 metais daug dėmesio ir lėšų buvo skirta švietimo įstaigų remontui ir modernizavimui: Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui 
„Eglutė“, A. Vienuolio progimnazijai, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai, vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“, lopšeliui-darželiui ,,Žilvitis“, Jono 
Biliūno gimnazijos bendrabučiui, Viešintų pagrindinei mokyklai-daugiafunkciniam centrui.

Atnaujinta ir tęsiama gabiausių studentų skatinimo programa. 2019 m. paskatinti geriausi 6 rajono mokyklas baigę abiturientai.
Į mokyklas įvairiais vežiojimo būdais buvo pavežamas 851 mokinys, iš kurių 365 vežiojimas organizuotas maršrutiniu transportu. 
2019 m. nemokamą maitinimą pietumis kasdien gaudavo vidutiniškai 519 mokinių ir priešmokyklinukų. Tai sudarė 24,7 proc. nuo visų besimokan-

čiųjų. 
Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ) 2019 m. panaudota 72 846 tūkst. Eur. ES finan-

sinės paramos lėšų. Iš viso vidutiniškai NVŠ programas per mėnesį lankė 523 vaikai arba 26,74 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. 
Sporto veikla. 2019 m. premijos už aukštus rezultatus buvo skirtos 15 sportininkų (3 slidinėjimo, 1 biatlono, 8 sunkiosios atletikos, 1 imtynių sporto 

šakų ir 2 plaukimo) bei 6 jų treneriams. Stipendija metams skirta 3 sportininkams už laimėjimus Pasaulio sunkiosios atletikos bei biatlono čempiona-
tuose. Pagal projektuose suplanuotas veiklas buvo organizuoti 65 sporto renginiai, juose dalyvavo apie 1 075 dalyviai. 

Anykščiai garsėja tradiciniais sporto renginiais, iš kurių ilgiausią istoriją turi „Puntuko akmens“ bėgimas. Tradicinis tarptautinis plaukimo sprinto 
festivalis „Anykščiai 2019” surengtas jau 21 kartą. 

Jaunimo politika. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 m. Savivaldybėje gyveno 23 602 gyventojai, iš jų 4 187 jauni žmonės (14–29 
metų amžiaus), tai sudarė 17,7 proc. rajono gyventojų.  

2019 m. patvirtinta naujos sudėties Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Skirtas finansavimas ir įgyvendinti 4 atvirųjų jaunimo er-
dvių veiklos projektai. Atvirųjų jaunimo erdvių teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 271 jaunas žmogus.

Savanorystės veikla. 2019 m. pabaigoje Anykščių rajone buvo akredituotos 8 savanorius priimančios organizacijos – Anykščių menų centras, Anykš-
čių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, Anykščių rajono Troškūnų K. Inčiūros gimnazija, Anykščių regioninio parko direkcija, 
Anykščių socialinių paslaugų centras, Anykščių socialinės globos namai, VšĮ Anykščių turizmo ir informacijos centras bei Anykščių jaunimo darbo 
centras. 

Žemės ūkis. Melioracijos statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir remontui 2019 m. buvo skirta 80 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų bei įgyvendinti 
– suremontuoti 23 objektai, rekonstruoti 2 objektai.

2019 m. Anykščių rajone visų rūšių lėšomis suremontuota 62,10 km griovių, 69 vnt. pralaidų, 0,475 km didelio diametro vamzdyno linijų. 
Aplinkos apsauga. 2019 m. buvo baigtas įgyvendinti projektas „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra privatiems namams Anykščių miesto aglo-

meracijoje“. Įgyvendinus šį projektą prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros buvo prijungti 107 būstai, pirmenybę teikiant privačių namų ūkių savinin-
kams, gaunantiems piniginę socialinę paramą. 2019 m. buvo finansuotos prevencinės priemonės. 

Gyventojų saugumas. Iš projektinių lėšų buvo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, parkavimo tinklas automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui, 
priemonės, reikalingos vaikų saugaus eismo žinių ugdymui. Rajono Taryba išlaikė visas priešgaisrinės apsaugos komandas seniūnijų centruose. 

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

Užsak. nr.858 

Vasara kaitina orą...
Rugsėjis eina į pabaigą, tačiau orai vis dar lepina vasariška šilu-

ma. Dar daugiau jos - skaitytojų atsiųstose nuotraukose, kuriose 
šįkart užfiksuotos prabėgusios vasaros akimirkos. Nors korona-
viruso pandemija ir „pakirpo sparnus“, iš nuotraukų matyti, kad 
„Anykštos“ bičiuliai tarp keturių sienų užsidarę tikrai nesėdėjo.

Kitą savaitę lauksime Jūsų nuotraukų su namų augintiniais. 
Nepamirškite šalia atsiųstos nuotraukos nurodyti augintinio var-
dą ir bent keliais sakiniais papasakoti apie didžiausią jo iškrėstą 
išdaigą.

Aldonos Žvirblienės smagiausia vasaros akimirka...

Neljos Miškinytės atostogos...

Daivos Jurkštaitienės poilsio minutė.
Smėlis, jūra, sūpynės... Ri-
ditos Tveritnevienės nuo-
trauka. 
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Pas Sargūnus prie stalo sėda septyniolika...
Individualios įmonės „Kompeksa“ direktorius, Anykščių rajono tarybos narys, 32-ejų metų Min-

daugas Sargūnas yra jauniausias iš kandidatų į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje. Politikoje 
jis jau nėra „žalias“: rajono taryboje dirba antrąją kadenciją. Liberalui M.Sargūnui teko būti ir 
rajono valdančioje daugumoje, ir opozicijoje. 

Daugiavaikėje šeimoje augęs M.Sargūnas kompiuterinės įrangos remonto ir prekybos įmonę įkū-
rė be užnugario ir be pagalbos iš šalies. Per savo neilgą gyvenimą yra spėjęs padirbėti ir „Anykščių 
vyno“ sandėlio darbuotoju.

Didžiavosi, kad turi daug 
seserų ir brolį

Juodas darbas ir paprasto žmo-
gaus gyvenimas M.Sargūnui pa-
žįstamas nuo mažų dienų. Mindau-
gas - ketvirtas vaikas šeimoje. Jis 
turi tris vyresnes seseris ir jaunesnį 
brolį. Amžiaus skirtumas tarp visų 
brolių ir seserų - vos metai ar dve-
ji, tad jų tėvai Valentinas ir Aušra 
kartais į miestą išsivesdavo visą 
būrį ikimokyklinukų. Buvo laikas, 
kai visus vaikus vieną po kito rei-
kėjo leisti į mokslus, o praėjusio 
amžiaus dešimtame dešimtmetyje 
valstybės parama daugiavaikėms 
šeimoms, švelniai tariant, nebuvo 
tobula.

V. Sargūnas, Mindaugo tėtis, jau 
keturiasdešimt metų dirba miškų 
urėdijoje. Dabar jis Valstybinės 
miškų urėdijos Anykščių padali-
nio miško technikos operatorius. 
A.Sargūnienė, ilgą laiką auginusi 
vaikus, šiuo metu yra urėdijos va-
lytoja. 

Mindaugas kalbėjo, kad vaikys-
tėje ir paauglystėje nepritekliaus 

nejutęs, gausią šeimą išlaikęs tėtis 
dirbo nežinia kiek valandų per parą 
ir dar sugebėjo vadinamame urėdi-
jos kvartale pats pastatyti šeimai 
namus.

,,Vaikystėje, atsimenu, didžia-
vausi, jog turiu daug vyresnių se-
sių. Visi ėjome į tą pačią Antano 
Baranausko vidurinę mokyklą. 
Seserys mano gyvenimo neregu-
liavo“, - pasakojo M.Sargūnas. 
Politikas šypsojosi, kad gal tik jis 
kiek įkyrėdavo broliui, nes jautė 
pareigą rūpintis jaunėliu.

,,Visomis prasmėmis mano vai-
kystė, paauglystė buvo gera. Mes 
tarpusavyje gerai sutarėme, nepri-
tekliaus nejutome, turėjome laisvę. 
Tėvai leido į šokius, į vakarėlius 
ir panašias pramogas. Visiems lai-
kams atsimenu tėtės žodžius, kad 
„pasitikėjimą galima prarasti tik 
vieną kartą“. Regis nė vienas iš 
mūsų tėvų pasitikėjimo neprarado-
me“, - sakė Mindaugas. 

Po trijų mergaičių gimęs Mindau-
gas buvo tėvo ilgai lauktas giminės 
vardo tęsėjas. Tačiau M.Sargūnas 
sako, kad niekad nejuto išskirtinės 

tėvų meilės ar išskirtinio dėmesio. 
„Nebuvo pas mus lygių ir lyges-
nių. Ir dabar nėra. Niekad tarpusa-
vyje nebuvome rimčiau susipykę, 
visuomet ieškome progų susitikti“, 
- kalbėjo anykštėnas.  

Beje, su broliu Gediminu Min-
daugas visgi susitinka kiek daž-
niau nei su vyresnėmis, bet ne 
Anykščiuose gyvenančiomis sesė-
mis. Brolis atvažiuoja iš Vilniaus į 
Anykščius pažaisti krepšinio. Abu 
Sargūnai rungtyniavo ir Anykščių 
rajono krepšinio pirmenybėse, žai-
dė už „Cerrol“ komandą. 

Šeimos narių nuolat daugėja

Vyriausioji Mindaugo sesė Jur-
gita gyvena Kaune, dirba mokesčių 
inspekcijoje. Vidurinė sesė Jolanta 
- Vilniuje gyvenanti paveldosau-
gos specialistė. Sostinėje gyvenan-
tis brolis Gediminas dirba metalo 
apdirbimo įmonėje inžinieriumi.

IĮ „Kompeksa“, pasak Mindau-
go, yra „švogerių“ verslas. Šią 
įmonę jis įsteigė su jauniausios 
sesers Giedrės vyru Vytautu Če-

poniu. Šeimos įmonėje dirba ir 
G.Čeponienė.

Beje, kalbėdamas apie verslą, 
M.Sargūnas dėsto, jog jam net ne-
smagu, kai yra pristatomas vers-
lininku. „Na, neuždirbame mes 
didelių pinigų... Sakykime, susikū-
rėme darbo vietas, ir tiek. Dar nėra 
kuo labai didžiuotis“, - kalbėjo 
M.Sargūnas. 

Visi Sargūnai turi antrąsias pu-
ses. Mindaugo žmona Justina yra 
medikė, dirba Santaros klinikose.

Per šventes į tėvų namus ren-
kasi visa gausi šeima. Mindaugas 
suskaičiavo, kad dabar prie stalo 

sėda 17 žmonių. Vyresniųjų Sargū-
nų anūkų skaičius auga kone kas-
met, tad stalą neišvengiamai teks 
ilginti.

M.Sargūnas šypsojosi, kad ir 
pats norėtų gausios šeimos. „Skai-
čiuosime, kiek galime išmaitinti“, 
- apsidraudė politikas.

Politinė reklama. Bus 
apmokėta iš kandidato į Sei-
mą deltuvos šiaurinėje apy-
gardoje Mindaugo Sargūno 

rinkiminės sąskaitos. Užsak. 
nr.855

Gyvenimą susiejęs su vargonais, giesme ir daina

Profesionalios žinios buvo būtinos, 
nes bažnyčioje veikė didysis ir vyrų 
chorai, o A. Talačka jaunam vargo-
nininkui pasiūlė suburti mišrų jauni-
mo chorą. Vieni prmųjų į kvietimą 
atsiliepė tuometiniai muziejininkai 
Vytautas Balčiūnas (dabar Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriaus pava-
duotojas), Lendrina Meškauskaitė, 
Rita Urbonienė, mokytojai, gydy-
tojai, tarnautojai. Taip 1990 metais 
gimė Anykščių kamerinis choras 
„Salve cantus“, jau kūrybinio kelio 
pradžioje išgarsėjęs atliekamomis 
vyskupo ir poeto Antano Baranaus-
ko giesmėmis. Choras įrašė bent 
kelias kasetes, o 2006 metais išleido 
kompaktinę plokštelę. Bėgant me-
tams, atėjo ir pripažinimas. Anykš-
čių kamerinį chorą į svečius kvietėsi 

Aukštaitijos, Žemaitijos ir didžiųjų 
Lietuvos miestų bažnyčios. Pasipylė 
kelionės į užsienį. Koncertuota Ita-
lijoje (įspūdingas koncertas Romos 
panteone), Lenkijoje, Vokietijoje, 
Norvegijoje, Šveicarijoje, Austrijoje 
ir kitose šalyse. „Salve cantus“ -  visų 
pastarųjų dešimtmečių respublikinių 
švenčių, daugelio festivalių dalyvis. 
„Mieliausi koncertai Anykščiuose, 
anykštėnams, - šypsojosi  maestro, 
priminęs, kad  giedota ir dainuota 
daugelyje rajone vykusių patriotinių 
renginių, jubiliejų. – Paskutinį šio 
rugsėjo savaitgalį ruošiamės giedoti 
Viešintų šventovėje per Šv. Mykolo 
atlaidus. 

Chorvedys džiaugiasi gerai suta-
riantis su choristais, su klebonais, ku-
rių per tris dešimtmečius būta ne vie-
no. Juk chore gieda skirtingo amžiaus, 
įvairių profesijų, pomėgių žmonės, 

kuriuos vienija meilė bažnytinei mu-
zikai, pasaulietinei dainai. Tai  lemia 
bendravimo ypatumus, susiklausy-
mą ir net daro įtaką repertuaro parin-
kimui. Antai vyriausi choristai - jau 
senjorai, o jauniausiam - vos 22 me-
tai. Choristams Klemensui Bagdonui 
ir Anykščių krašte žinomam armoni-
kieriui Albertui Paškevičiui jau per 
90 metų. Chore dalyvauja šeimomis. 
„Tai beveik nuo choro susikūrimo 
jame dalyvaujantys senjorai Alvyra 
ir Romualdas Tuskeniai, Violeta Ju-
ciuvienė su sūnum Antanu, Sigitas 
ir Gina Petraškos ir visi kiti choris-
tai, kuriems giedojimas yra dvasios 
šventė ir Dievo malonė. Su visais 
reikia bendrauti, rasti tinkamiausią 
sprendimą dėl vietos chore, sutarti 
ir suprasti  jų lūkesčius, reaguoti į 
emocijas“, - sakė maestro, prisimin-
damas, kad bendravimui padeda ne 

tik ilgametė patirtis, bet ir mokslo 
įstaigose kadais įgytos žinios.   

„Salve cantus“ kiekvieną sekma-
dienį Anykščių bažnyčioje gieda per 
Šv. Mišias, joje ir repetuoja. Rugsėjo 
mėnesį chorui vyko meistriškumo 
pamokos, kurias vedė chorvedys, 
profesorius Kęstutis Barysas. Tarp 
kitko, bažnyčioje dar yra taip vadi-
namas Sumos choras, kuris gieda 
sekmadieniais, per Sumą. 

Šalia chorų, R. Griauzdės gyveni-
me visada svarbiausi buvo vargonai. 
Atvykus į Anykščius, 10 metų teko 
vargonuoti 1934 metais kunigo Juo-
zo Norvilos pastatytais 6 registrų 1 
manualo meistro čeko Otto Krato-
kvilo pagamintais, už parapijos žmo-
nių suaukotus  5000 litų (beje, vidi-
nėje vargonų pusėje yra dosniausių 
aukotojų pavardės:  Mykolas Keibus 
– 1000 Lt,, Jonas Šližys – 500Lt....) 
įsigytais vargonais. ,,Jie buvo visai 
neblogi, tačiau erdviai Anykščių 
šventovei tikrai per maži. Net aš ne-
galėjau atlikti sudėtingesnių kūrinių, 
ką jau bekalbėti apie vargonų virtu-
ozus“, -  pastebėjo vargonininkas. 
– Daug pastangų dėl naujų vargonų 
dėjęs monsinjoras A. Talačka naujų-
jų vargonų nesulaukė - sumontuoti 
jie buvo klebono Stanislovo Krum-
pliausko rūpesčiu 1999 metų pabai-
goje. Į Anykščius galingi ir skambūs 
45 balsų, 3 manualų, 2614 vamzdžių, 
vamzdelių, kurių ilgiausias - 670 cm, 
o trumpiausias - vos 2,5 cm, atkelia-
vo iš Anglijos, nes tenykštė bažnyčia 
jiems buvusi per ankšta. Kiek pame-
nu, jų pervežimu pasirūpino gamykla 
„Anykščių vynas“. Minint Anykščių 
šventovės 90 – metį, juos pašventino 
Panevėžio vyskupas Juozas Preik-
šas, o krikštatėviais buvo buvęs A. 
Baranausko vidurinės mokyklos 
direktorius, „Anykštos“ laikraščio 
žurnalistas, Anykščių rajono tarybos 
narys Antanas Žemaitis ir ‚Anykščių 

Šį prietaisą Rimvydas Griauzdė naudoja derindamas didžiuosius Anykščių bažnyčios vargonus. 

(Atkelta iš 5 psl.)

vyno“ generalinis direktorius Jonas 
Makštelė. Specialistai  ir vargonų 
virtuozai teigia, kad Anykščių vargo-
nai yra vieni geriausių Lietuvoje. Re-
petuoti į Anykščiius atvyksta geriau-
si šalies vargonininkai, o kiekvieną 
rudenį vykstančiuose tradiciniuose  
Anykščių Šv. Mato vargonų festiva-
liuose koncertuoja ir vargonininkai iš 
užsienio“.

R. Griauzdė įvaldė sudėtingus var-
gonus, pats  juos derina, taiso, tam 
net specialių įrankių ir prietaisų kom-
plektą turi pasidaręs. Ypač kruopščiai 
vargonus tenka paruošti festivaliams. 
Maestro yra įvaldęs ir kitus klaviši-
nius instrumentus:  groja pianinu, 
akordeonu, griežia smuiku, tačiau 
pagrindinis muzikos instrumentas – 
vargonai.

„Anykščiai – mano miestas“ - ne 
vienam yra prasitaręs vargonininkas 
ir chorvedys. Tai ne tušti žodžiai. 
Atgimimo metais jis įsiliejo į Lietu-
vos krikščionių demokratų partijos 
veiklą, šiai susijungus su konserva-
toriais, yra Tėvynės sąjungos – Lie-
tuvos krikščionių demokratų partijos 
narys. Šiai politinei partijai 12 metų 
( iki 2015 – ųjų) atstovavo Anykš-
čių rajono taryboje, dirbo Tarybos 
Etikos, kultūros ir švietimo, Kaimo 
reikalų komitetuose. 

Tėvo pėdomis nuėjo vyresnioji 
dukra Gabrielė Griauzdaitė – Pa-
tumsienė, chore „Salve cantus“ 
neretai atliekanti solo partijas, akty-
vi tos pačios partijos, kaip ir tėtis, 
narė, dirba Anykščių rajono mero 
patarėja. Jaunėlė Paulina, baigusi 
mokslus, gimtinėje kuria savo vers-
lą.

Atsisveikinant paklaustas, ko tikisi 
artimiausiu metu, R. Griauzdė šelmiš-
kai šyptelėjo:  ,,Laukiu būsimos res-
publikinės dainų šventės repertuaro, o 
spalio mėnesį tikriausiai tapsiu sene-
liu: Gabrielė padovanos anūką...“

(Atkelta iš 5 psl.)
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įvairūs

MOZAIKA siūlo darbą

Sulčių spaudimas į 
plastikines pakuotes 

su kraneliu.
GeriauSia kaina 

rajone.
Siūlome plačiausią sulčių Jūsų 
sultims pagardinti pasirinkimą.

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

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

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIų NUOTEKų 
VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJų KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

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

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. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

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.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Ruošia dažymui.

Tel. (8-699) 65148.

Įvairūs žemės kasimo darbai 
mini (3 t) ekskavatoriumi. 

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-685) 68182.

Atlieka visus vidaus apdailos 
darbus ir pataria interjero klausi-
mais. 

Tel. (8-698) 05413.

Mūrija įvairias krosnis, vidaus ir 
lauko židinius, atveža medžiagas. 

Tel. (8-699) 63730. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-687) 18377.

Lietuvos medžiotojų sąjunga "Gamta" 
organizuoja: š.m. spalio 3 d. medžiotojų kursus, medžiotojų - 

selekcininkų kursus, saugumo egzaminą. 
Tel. (8-686) 83121. Daugiau informacijos: www.medziokles.lt.

Informuojame, kad 2020-10-08 10:00 bus atliekami žemės sklypo 
(kad. Nr. 3466/0004:134), esančio Anykščių r., Kurklių sen., Braz-
gių k., kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo (kad. Nr. 
3466/0004:6) savininkę atvykti į matavimus. Negalint atvykti kreiptis 
į UAB "GEOMANAI", Žvalgų g. 8, Vilnius; tel. (8-603) 45805, el.p. 
julius@geomanai.lt.

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0004:512), esančio Dva-

relių k., Kavarsko sen., Anykščių r.sav., savininko E.V. turto paveldėtojus, 
kad matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-
381), 2020-07-28 vykdė žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0004:510), esan-
čio Dvarelių k., Kavarsko sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Raimondą Kukienę 
adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, elektroniniu paštu 

matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Skubiai reikalingas mūrininkas 
sumūryti daliai kamino.

Tel. (8-603) 71424.

Reikalingi pagalbiniai darbinin-
kai. 

Tel. (8-652) 60479.

Reikalingi plataus profilio staty-
bininkai. 

Tel. (8-652) 60479.

Reikalingi darbuotojai: betonuo-
tojai, mūrininkai, dažytojai, plyte-
lių klijuotojai, pagalbiniai. Darbas 
daugiausia Vilniuje. 

Tel. (8-693) 18283.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižiūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

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

Tel. (8-600) 40863.

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Taip pat bendradarbiaujame 
pasirašydami trišales sutartis su 
darbo užimtumo tarnyba dėl fi-
nansavimo reikiamai kompeten-
cijai įgyti. 

Tel.: (8-686) 23411,  
(8-698) 46745.

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.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad: 2020 m. spalio 
14 d. 13 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Zoviškių 
senovės gyvenvietės (16247), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Zoviškių k., apskaitos duomenų 
tikslinimo klausimas. Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu galima 
susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/4vt-2020-10-14 

Rio de Žaneiras dėl 
COVID-19 atidėjo garsųjį 
karnavalą

Garsieji Rio de Žaneiro karna-
valo paradai ketvirtadienį tapo 
dar viena COVID-19 pandemijos 
auka: pareigūnai paskelbė, kad ša-
liai toliau grumiantis su liga neri-
botam laikui atidedami 2021 metų 
vasario renginiai.

„Priėjome prie išvados, kad šį 
renginį reikia atidėti“, – sakė me-
tinius paradus organizuojančios 
Nepriklausomos Rio de Žaneiro 
sambos mokyklų lygos (LIESA) 
prezidentas Jorge Castanheira.

„Tiesiog negalime to surengti 
vasarį. Sambos mokyklos neturės 
laiko ar finansinių bei organizaci-
nių išteklių pasirengti“, – sakė jis 
žurnalistams po organizacijos di-
rektorių posėdžio.

Rio de Žaneiro karnavalas pan-
demijos metu būtų epidemiologų 
košmaras: ilgas renginys, kurio 
metu gatvėje šoka, „Samodrome“ 
mokyklų pasirodymus stebi ir per 
naktis švenčia didžiulės minios 
žmonių.

Rio karnavalas, kurį iš tikrųjų 

sudaro labai daug renginių – nuo 
LIESA organizuojamų elitinių 
sambos mokyklų paradų iki nefor-
malių kvartalų švenčių, paprastai 
pritraukia milijonus turistų iš vi-
sos Brazilijos ir pasaulio.

LIESA pranešimas yra susijęs 
tik su sambos mokyklų konkur-
su. Miesto pareigūnai dar nepa-
skelbė, ar bus leista vykti gatvių 
šventėms.

Brazilijai vis dar sunku suval-
dyti viruso plitimą, o joje užfik-
suotas mirties nuo COVID-19 
skaičius – kone 140 tūkst. – yra 
antras didžiausias pasaulyje po 
Jungtinių Valstijų. Iš viso Brazi-
lijoje užregistruota 4,7 mln. užsi-
krėtimo atvejų.

Pastarąsias dvi savaites šalyje 
per parą užregistruojama viduti-
niškai kone 30 tūkst. naujų užsi-
krėtimo atvejų ir vidutiniškai 735 
nauji mirties atvejai, rodo Sveika-
tos apsaugos ministerijos duome-
nys.

Rio de Žaneiras po San Paulo 
yra labiausiai paveiktas Brazilijos 
miestas.

-BNS
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Perka grikius. 
Atsiskaito per 2 d.d. Kompensuoja 

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

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

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠeLiuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aViS

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

Superkame karVeS, 
BuLiuS ir TeLYčiaS 

„krekenaVoS 
aGroFirMoS“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

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.

ViŠToS ViŠTaiTĖS.
ruGSĖjo 27 d. (sekmadienį) 

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

Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-612) 18408.

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 
seniūnijoje.
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.

2,5 ha melioruotos žemės prie 
Juškonių, kuri ribojasi su žvyrke-
liu. Kaina sutartinė.

Tel. (8-698) 74916.

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

Tel. (8-652) 09190.

kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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.  

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-604) 12810.

Skaldytas malkas, atraižas pa-
kais ir supjautas, pjuvenas, žvyrą.

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-620) 59821.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Sausas skaldytas malkas,  bei pju-
venas. Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

kita

Maistines VINETA bei CATANIA 
bulves, 30 kg - 7 Eur. Atveža į na-
mus. 

Tel. (8-678) 16085.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.

Žieminių kviečių sėklą Skagen 
C3 (išvalyta, subeicuota). 

Tel. (8-686) 70344.

Du aliuminio bidonus, arklinį ve-
žimą, burokų smulkintuvą, van-
dens cisterną 600 l., 1 ha žemės ir 
20 a žemės. Kainos sutartinės. 
   Tel. (8-624) 46102.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

PirkiTe ViŠTaS, ViŠTaiTeS !
ruGSĖjo 30 d., trečiadienį, 

prekiausime jaunomis 5 - 6 mėn. 
rudomis olandiškomis, juodomis, rai-
bomis, pilkomis,  baltomis dedeklė-
mis vištaitėmis, 10 mėn. dedeklėmis 
vištomis, pašarais. Tel. užsakymams 
(8-612) 17831.

Svirnuose ii – 8.00; 
kavarske – 8.10; janušavoje 
– 8.25; Dabužiuose – 8.40; 
ažuožeriuose – 9.00; anykščių 
turguje – 9.20; Troškūnuose 
– 9.45; Surdegyje – 10.00; 
Viešintose – 10.20; Viešintėlėse 
– 10.35; andrioniškyje – 10.50; 
naujuosiuose elmininkuose 
– 11.25; Leliūnuose – 11.45; 
Debeikiuose – 12.00; rubikiuose 
– 12.15; Burbiškyje – 12.30; 
Mačionyse – 12.45; Skiemonyse 
– 13.00; kurkliuose – 13.20.

kita

Obuolius. Pasiima iš namų. 
Duoda didmaišius.

Tel. (8-618) 25497.
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anekdotas

oras

+16

+23

mėnulis
Rugsėjo 26 - 28 d. - 
priešpilnis.

Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 
Damijonas, Adalbertas.

Damijonas, Vydenis, Gražina, 
Kipras, Justina, Justė.

šiandien

rugsėjo 27 d.

rugsėjo 28 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIjUTAS,

rašė Antonas FELjETonAS

Svetlana, Lana, Vaclovas, 
Tautvydas, Vientautė, 
Saliamonas, Vacys.

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

skambinkite tel. (8-700) 55400.

„anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

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

„Anykšta“ šeštadieniais 45

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

„Anykšta“ šeštadieniais 40

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

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

Geriausias metas prenumeruoti ,,Anykštą“!
,,Anykštos“ prenumeratos 2021-iesiems 

metams akcija. 

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

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

A K C I J A !

Vyksta teismas. Teisėjas klau-
sia vyro, kaltinamo išprievarta-
vimu:

- Tai kaip vyko išprievartavi-
mas?

- Ačiū, labai gerai, gerbiamas 
teisėjau...

***
Vytukas pareina namo labai iš-

sigandęs ir sako tėvams:
- Mama, tėti, aš manau, kad 

šiandien jums geriau nereikėtų 
žiūrėti mano pažymių knygelės.

Mama griebiasi už širdies, tėvas 
traukia diržą. Pažiūri į knygelę, o 
ten dešimtukas už elgesį. Visi vos 
ne alpsta. Vytukas liūdnai:

- Va, va, kaip tik šito aš labiau-
siai ir bijojau...

***
Ką tik ištekėjusi mergina susi-

tikusi draugę liūdnai skundžiasi:
- Gyvenimas toks brangus, pi-

nigų nuolat trūksta, nieko pado-
raus negalime sau leisti.

- Bet argi ne tu sakei, kad tavo 
jaunikis turtingas?

- Ką tu? Aš tik sakiau, kad pini-
gų jis turi daugiau nei proto...

***
Susitinka du bičiuliai.
- Na, kaip tau sekasi? Papasa-

kok, juk tu neseniai vedei.
- A, šiaip sau... Rūkyti nega-

lima, alaus gerti negalima, vėlai 
grįžti namo negalima... Žodžiu, 
nieko negalima...

- Turbūt pradedi gailėtis?
- Ne. Gailėtis - irgi negalima...

***
Gruzinas studentas rašo tėvams 

laišką: „Mama. tėti, aš studijuoju 
institute. Man viskas gerai, bet 
viena bėda, visi studentai važi-
nėja į paskaitas autobusu, o aš 
taksi“.

Mama rašo atsakymą: „Mes su 
tėčiu džiaugiamės, kad tau viskas 
gerai. Sūneli, išsiskirti iš kitų yra 
negražu. Todėl mes tau išsiuntėm 
truputį pinigų. Nusipirk autobusą 
ir važinėk į paskaitas kaip ir visi 
kiti studentai...“

Amiliutė nusprendžia išsinuomoti kaimynės 
anūko paspirtuką

norgėn išlėkė anūkas -
Kieme liko paspirtukas. 
nesulūžęs, nesuiręs -
Ratlanky tėra dvi skylės. 

,,Menkas brokas - nematyti,
Petras gali sutaisyti“,-
Guodžia Marcė, negražu -
Reiks padėt po garažu. 

Kitais metais, po koronos,
Važinėsis juo vėl jonas.
Myli Marcė šį anūką -
Saugo jono paspirtuką. 

Amiliutė planą audžia -
Protas niekad jos nesnaudžia. 
Kol vištas ten peš jonukas,
Surūdys jo paspirtukas. 

Ir, kad būt daugiau naudos,
Paspirtuką ji nuomos.
Pučia vėjai, kvoldras kelia -
Lekia sau ji nuo kalnelio.


