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Naujajame dokumente - daugiau 
vilties Anykščiams

Anykščiuose bus tiesiamas 
aplinkkelis, o miestui suteikia-
mas kurorto statusas. Tai įra-
šyta į naujai parengto Lietuvos 
Respublikos teritorijos ben-
drojo plano sprendinius.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus neapleidžia viltis, kad Anykščiai kažkada taps kurortu ir turės aplinkkelį. 
Anykščiai kurorto statuso siekia jau 15 metų.

Buvusio Anykščių rajono tarybos nario automobilis 
perėjoje partrenkė nepilnametę Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 6 dieną, antradienį,  apie 8.30 val. Anykščiuose, Šaltupio 
bei  Dariaus ir Girėno gatvės sankryžoje, automobiliu važiuo-
damas nuo turgaus pusės, buvęs Anykščių rajono tarybos narys 
Arūnas Liogė partrenkė per pėsčiųjų perėją dviračiu važiuojan-
čią nepilnametę. 

Nukentėjusioji mergaitė yra 
vieno buvusio ir žinomo Anykš-
čių politiko dukra. Abu politikai 
anksčiau priklausė tai pačiai par-
tijai.

Medikai mergaitę išsivežė į 
ligoninę. „Anykštos“ redakcijos 
žiniomis, ji patyrė lengvus kūno 
sužalojimus.

Teisininkas A.Liogė, „Anykš-
tos“ žiniomis, avarijos metu buvo 
blaivus.

„Esu sukrėstas. Nesuvokiu, iš 
kur ji taip staiga atsirado važiuo-
jamojoje kelio dalyje“, - kalbėjo 
A.Liogė. „Džiaugiuosi, kad dvi-

ratininkei nieko baisaus neatsiti-
ko, o „blėkų“ bus“, - turėdamas 
galvoje apgadintą automobilį, 
kalbėjo politikas.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus vy-
riausioji tyrėja Rūta Avižaitė 
„Anykštai“ sakė, kad policijos 
pareigūnai šiemet iš kitų eismo 
dalyvių sulaukia ypač daug nu-
siskundimų dėl dviratininkų ir 
paspirtukininkų nesaugaus elge-
sio keliuose.

Buvęs Anykščių rajono tarybos narys Arūnas Liogė sakė, kad į 
pėsčiųjų perėją dviračiu staiga įlėkusios dviratininkės nespėjo 
pastebėti.
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Puota. Vilkai per dvi naktis iš-
skerdė 35 to paties Niūronių kaimo 
ūkininko avis. Vieną rytą rasta 17, 
kitą - 18 papjautų avių. Šiemet vilkai 
jau sudraskė 140 Anykščių rajono 
ūkininkų avių, 2 ožkas ir vieną ver-
šį. Iš viso fiksuoti 33 vilkų išpuoliai.  
Dar neprasidėjus vilkų medžioklės 
sezonui, Skiemonių ir Svėdasų me-
džiotojams išduoti leidimai medžioti 
vilkus. Abu šie klubai gali nušauti po 
vieną vilką.  

Poreikiai. Anykščių rajono Jauni-
mo reiklalų taryba kreipsis į Anykščių 
rajono tarybą dėl jaunimo programų 
finansavimo padidinimo. Jaunimo 
užimtumo skatinimui šiemet savival-
dybė skyrė 4 tūkst., atvirosioms jau-
nimo erdvėms - 3 tūkst., o jaunimo 
savanoriškoms veikloms - 1 tūkst. 
Eur. Jaunimo reikalų taryba teigia, 
kad finansavimas šioms programoms 
turėtų būti ženkliai didesnis. 

Paslauga. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių biblioteka skelbia, kad tei-
kia knygų į namus pristatymo pa-
slaugą. Knygos bei žurnalai nešami 
į namus skaitytojams, turintiems 
judėjimo negalią arba dėl amžiaus 
negalintiems lankytis bibliotekoje. 
Norintys pasinaudoti tokia paslauga 
skaitytojai turėtų kreiptis telefonu 8 
381 50784.

Kalėdos. Anykščių rajono savi-
valdybė nusprendė, kad šiemet ka-
lėdinė eglė stovės įprastoje vietoje- 
priešais Anykščių kultūros centrą. 
Kaip ir pernai, Istorijų dvarelyje vėl 
veiks Kalėdų senelio rezidencija.

Akcija. Visą rugsėjį Anykščių ra-
jone vyko tradicinė eismo saugumo 
akcija „Apsaugok mane”, kurią kas-
met su Anykščių rajono  savivaldybe 
rengia draudimo bendrovė „Lietu-
vos draudimas”. Akcijos „Apsaugok 
mane“ metu jos iniciatorė, draudimo 
bendrovė „Lietuvos draudimas“ ap-
draudė visus mūsų rajono mokslei-
vius, jei jie keliaudami pėsčiomis 
nukentėtų eismo įvykyje. 

Lėšos. Anykščių rajono pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrui 
Anykščių rajono savivaldybė skyrė 
6 tūkst.500 Eur priemonėms, geri-
nančioms paslaugų tuberkulioze ser-
gantiems asmenims Anykščių rajone 
įgyvendinimą.



 

KONKREČIAI 2020 m. spalio 9 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Spalio 5 dieną apie 

13.30 val. Skiemonių seniūnijos 
Vildiškių kaime moteris (nusta-
tytas 3,14 prom. neblaivumas, g. 
1958 m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1929 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris su-

laikyta ir uždaryta į areštinę.

Konfliktas. Spalio 5 dieną  apie 
13.20 val. Debeikių seniūnijos 
Aknystų kaime, Dvaro g., neblai-
vus vyras (g. 1985 m., nustatytas 
2,66 prom. neblaivumas) smurta-
vo prieš neblaivią moterį (g. 1994 
m., nustatytas 2,56 prom. neblai-

vumas). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Muštynės. Spalio 5 dieną  apie 
21.13 val. Skiemonių seniūnijos 
Geležinės kaime vyrą (g. 1958 m.) 
sumušė trys nepažįstami asmenys. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Spalio 5 dieną  apie 
08.15 val. moteris (g. 1981 m.) 
pastebėjo, kad nakties metu 
buvo įsibrauta į  ūkio sandėlį, 
esantį Debeikių seniūnijos Kal-
velių kaime, ir pavogti įvairūs 
daiktai. Padaryta žala tikslina-
ma. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Plečiasi žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ geografija
Visuose Utenos regiono prekybos taškuose parduodamas žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ ple-

čia pardavimų geografiją. Nuo šiol žurnalą galima rasti ir visose Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse. 

„Aukštaitišku formatu“ prekiauja ir didžioji dalis Lietuvos rajonų centrinių paštų bei „Narvesen“ 
prekybos kioskai (Vilniuje: J.Lelevelio g. 2, Gynėjų g. 1, Gedimino pr.19, Sodų g. 24, Geležinkelio g. 
16, Sodų g. 2; Kaune: Karaliaus Mindaugo pr. 49, Vytauto pr. 24; Šiauliuose: Aido g. 8, Tilžės 109; 
Klaipėdoje: Taikos pr.61 Taikos pr. 101; Palangoje: Vytauto g. 86).

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ prenumeruojamas visoje Lietuvoje. 

Primename, jog išleistas naujas 
žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
numeris. Šio numerio viršelio 
„veidas“ - anykštėnas, trijų mu-
zikos grupių bosistas Vainius In-
driūnas.

Žurnale publikuojamas Aus-
tėjos Šmigelskaitės pasakojimas 
apie muzikantą – „Į konservato-
riją - per vieną dieną“.

Tekstas – „Žvaigždžių karai dėl 

Seimo nario krėslo“ - žurnalisto 
Vidmanto Šmigelsko atlikta visų 
penkių Utenos regiono rinkimų 
apygardų kandidatų analizė.

Žurnalistė Jolanta Matkevičie-
nė žurnalo skaitytojams papa-
sakojo apie žmones, įsigijusius 
naminius augintinius iš gyvūnų 
prieglaudų („Išgelbėti keturkojį - 
misija įmanoma“).

Rubrikoje „be diktofono“ 
Skaistės Vasiliauskaitės - Dan-
čenkovienės analitinis tekstas 
apie regionų kultūrą – „Neverta 
ar neįvertinta kultūros centrų ku-
riama kultūra?“.

V.Šmigelskas žurnale primena 

skandalą, kilusį dėl Utenos rajo-
no mero Alvydo Katino žmonos 
žemės sklypų („Skandalas dėl 
Utenos mero sklypų“).

„Kiekvieno istorija yra verta 
būti papasakota“- A.Šmigelskaitės 
interviu su debiutuojančia jauna 
rašytoja, garsaus politiko ir vers-
lininko a.a. Vytauto Galvono du-
kra Migle Galvonaite.

Tekstas „Dieviškasis kal-
vis ir saulė“ - menotyrininkės 
dr.Jolantos Zabulytės būsimos 
knygos „Anykščių krašto kryž-
dirbystė: kalvystė ir metaliniai 
kryžiai“ ištrauka.

Žurnalistė Daiva Goštautaitė-

Oškeliūnienė „Aukštaitiškame 
formate“ aprašė anykštėnę versli-
ninkę, natūralios kosmetikos kūrė-
ją Renatą Špilevskę („Kvapų ko-
lekcininkė kvepia vis kitaip...“).

„Nevėžos ežere treniravosi ir 
naikintuvų pilotai“ - fotomeninin-
ko Jono Junevičiaus fotopasakoji-
mas apie Anykščių rajono Nevė-
žos ežere teikiamas pramogas.

Julijos Abuašvili tekstas – „Ne-
regintis sportininkas Normantas 
Prušinskas: „Mane užveda azar-
tas“ - pasakojimas apie anykš-
tėną, Lietuvos golbolo rinktinės 
narį.

-AnYkŠTA

Po rinkimų progimnazija prisimins 
nuotolinį mokymą
Dėl spalio 11-ąją vyksiančių Seimo rinkimų Anykščių Antano Vienuolio progimnazija vieną dieną 

dirbs nuotoliniu būdu.

Progimnazijos patalpose, kaip 
jau įprasta, sekmadienį įsikurs Ja-
nydžių rinkimų apylinkė. Moky-
klos administracija informavo, kad 
spalio 12-ąją, pirmadienį, 1 - 8 kla-
sių moksleiviams ugdymo proce-
sas bus organizuojamas nuotoliniu 
būdu. Progimnazijos patalpos dėl 
vykusių rinkimų bus dezinfekuo-
jamos, o moksleiviai į įprastines 
pamokas sugrįš antradienį.

Anykščių Jono Biliūno gimnazi-

joje sekmadienį balsuos Liudiškių 
rinkimų apylinkės rinkėjai. Skirtin-
gai nei Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijoje, Jono Biliūno gim-
nazijoje pirmadienį pamoks vyks 
įprastine tvarka.

Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos direktorė Regina Drūsienė 
„Anykštai“ sakė, kad gimnazija 
prie nuotolinio mokymo nepereis, 
nes balsavimas vyks sporto salėje.

„Ten viskas užsirakina, su kito-

mis gimnazijos patalpomis rinkėjai 
kontaktų neturės. O kūno kultūros 
mokytojai pirmadienį su mokiniais 
išeis pasivaikščioti į Anykščių šile-
lį“, - sakė R.Drūsienė.

Koronaviruso pandemijos metu 
mokyklose imamasi visų priemo-
nių, kad užkratas neplistų. Skirtin-
gų klasių moksleiviai į mokyklų 
pastatus patenka pro atskirus įėji-
mus, pamokos vyksta tik tam tikrai 
klasei skirtuose kabinetuose.

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina 
Drūsienė sakė, kad dėl se-
kmadienį vyksiančių rinki-
mų vieną dieną gimnazistai 
bus priversti sportuoti už 
mokyklos ribų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Troškūnų seniūnu taps „valstiečių“ sąrašo narys Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, spalio 7-ąją, Vilniuje vyko Troškūnų seniūno kon-
kursas. Į antrąjį turą pakliuvo buvęs Anykščių turizmo informa-
cijos centro direktorius Rimantas Sereičikas ir „Sodros“ darbuo-
tojas Alvydas Janickas.

Konkurse dalyvavo 4 preten-
dentai. Seniūną iš dviejų finali-
ninkų savo nuožiūra pasirinks 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė. 

Ir R.Sereičikas, ir R.Janickas 
per praėjusius savivaldybių tary-
bų rinkimus buvo tarp Anykščių 
„valstiečių“ kandidatų į rajono ta-
rybą. R.Sereičikas ikirinkiminia-
me „valstiečių“ sąraše buvo 20-
as, R.Janickas - 26-as. Pirmasis 
po reitingavimo kilo į 16-ąją, an-
trasis - net į 10-ąją poziciją. Vis-
gi ir R.Janickas, ir R.Sereičikas į 
rajono tarybą nepateko.  

R.Janickui Troškūnų seniūno 
konkursas yra jau ne pirmas, ku-
riame jis dalyvauja, tačiau jis pir-
mą kartą pateko tarp dviejų finali-
ninkų. Tiesa, labiau tikėtina, kad 
direktorė pasirinks ne R.Janicko, 
o R.Sereičiko kandidatūrą. 

Konkurse dalyvavo ir viena ži-
noma troškūnietė konservatorė. 
Tačiau ji į antrąjį turą nepateko. 

Šios kadencijos rajono vadovai 
jau paskyrė tris naujus seniūnus: 
Viešintų seniūnu tapo Ramūnas 
Blazarėnas, Andrioniškio - Ro-
landas Lančickas, Svėdasų - Sau-
lius Rasalas. Visi naujieji seniūnai 
- politikai: S.Rasalas - liberalas, 
R.Lančickas buvęs „valstiečių“ 
kandidatas į rajono tarybą, o 
R.Blazarėnas - buvęs eksmero 
Kęstučio Tubio komandos narys. 
R.Blazarėnas, su K.Tubio sąrašu 
išrinktas į rajono tarybą, joje lai-
kėsi neutralios pozicijos. 

Troškūnų seniūno darbo vieta 
atsilaisvino tik šią savaitę. Spalio 
8-ąją seniūnui, dabar jau buvu-
siam, Antanui Jankauskui sukako 
65-eri. Tai amžiaus riba, kurią 
pasiekus privaloma trauktis iš 
valstybės tarnybos.  

Į antrąjį turą Troškūnų seniūno konkurse pateko Alvydas Janic-
kas (kairėje) ir Rimantas Sereičikas.

Premija. Šių metų Nobelio che-
mijos premija paskirta prancūzei 
Emmanuelle Charpentier ir ame-
rikietei Jennifer A. Doudnai „už 
genomo redagavimo technologijos 
sukūrimą“. Šios mokslininkės sukū-
rė vieną tiksliausių genų inžinerijos 
įrankių: genų redagavimo techno-
logiją CRISPR-cas9. Šia taisyklin-
gai pertrauktų trumpų susitelkusių 
palindrominių pasikartojimų tech-
nologija – tam tikromis „žirklėmis“ 
– galima iškirpti gyvūnų, augalų ir 
mikroorganizmų mutavusius genus 
ir pakeisti juos ištaisytais genais. 
Prestižinę premiją sudaro aukso me-
dalis ir 10 mln. Švedijos kronų (959 
tūkst. eurų). 

Mirė. Eddie Van Halenas iš le-
gendinės sunkiojo roko grupės, pa-
vadintos jo pavarde, antradienį mirė 
po ilgos kovos su vėžiu, paskelbė jo 
sūnus. „Mano tėvas Edwardas Lode-
wijkas Van Halenas šį rytą pralaimė-
jo savo ilgą ir sunkią kovą su vėžiu, 
– socialiniame tinkle „Twitter“ para-
šė Wolfas Van Halenas. – Jis buvo 
geriausias tėvas, kokio kada nors 
būčiau galėjęs norėti... Labai tave 
myliu, tėte.“ Rokeriui buvo 65 me-
tai. Nyderlanduose gimęs ir Kalifor-
nijoje augęs E. Van Halenas 8-ajame 
dešimtmetyje drauge su vyresniuoju 
broliu Alexu įkūrė roko grupę, kuri 
greitai sulaukė savo gerbėjų. „Van 
Halen“, laikoma viena įtakingiausių 
visų laikų Amerikos roko grupių, 
garsėja tokiomis roko klasika tapu-
siomis dainomis kaip „Jump“, „Pa-
nama“, „Runnin’ with the Devil“ ir 
soliniu gitaros kūriniu „Eruption“. 
Grupė pardavė daugiau kaip 75 mln. 
albumų egzempliorių.

Virusas. Šią savaitę į švietimo 
įstaigas po izoliacijos grįžo per 100 
asmenų, tuo tarpu sergančių koro-
navirusu ir izoliuotų mokinių dalis 
sudaro 0,4 proc., pedagogų – 0,5 
procento. Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos duomenimis, šiuo metu 
sergantys yra 115 mokinių ir 52 pe-
dagogai, iš jų 34 – bendrojo ugdymo 
mokyklų mokytojai. Tuo tarpu dėl 
kontaktų su COVID-19 izoliuota 
per 1500 mokinių ir apie 150 peda-
gogų. Kaip pranešė ministerija, CO-
VID-19 yra palietęs apie 10 proc. 
visų švietimo įstaigų – jose nustatyti 
susirgimo atvejai arba skirta izolia-
cija. Anot pranešimo, nuo rugsėjo 
pradžios į įprastą darbo ritmą grįžo 
39 švietimo įstaigos, kuriose buvo 
sergančių ar izoliuotų asmenų. Šiuo 
metu jose nebėra nė vieno su CO-
VID-19 siejamo atvejo, ugdymo 
procesas organizuojamas įprastu 
būdu. Iš jų 33 yra bendrojo ugdymo 
mokyklos, keturios ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos, viena profesinio 
mokymo ir viena neformaliojo švie-
timo įstaiga. Anot pranešimo, dau-
guma mokyklų, kuriose yra nustatyti 
COVID-19 atvejai, dirba mišriai, 
derindamos kasdienį ir nuotolinį 
mokymo proceso organizavimo 
būdus. Nuotoliniu būdu mokymas 
organizuojamas 12 švietimo įstaigų. 
Tai yra 0,6 proc. nuo visų mokyklų. 
Nuotoliniu būdu mokosi Radviliškio 
savivaldybės 5–12 klasių bendrojo 
ugdymo mokyklų mokiniai. Panaši 
padėtis Šiaulių mieste, kur nuo rug-
sėjo 28 dienos 6–12 klasių mokiniai 
mokosi nuotoliniu būdu. Tik nuoto-
liniu būdu visos švietimo paslaugos 
nuo rugsėjo 22 dienos teikiamos 
Raseinių savivaldybėje. Nuo rugsėjo 
29 dienos ugdymo procesas nuotoli-
niu būdu organizuojamas Kėdainių 
rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 
gimnazijoje.

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

Tikslas - išgyventi ir išsaugoti 
Siauruką

- Kas naujesnio Siauruko 
fronte?

- Labai kažko naujo nėra. Se-
zonas po truputį tęsiasi. Šilti orai, 
tad turistų šiek tiek dar sulaukia-
me. Taip pat planuojame, ką dary-
sime ateityje.

- Rugsėjį nutraukėte se-
kmadieninius Siauruko reisus 
Anykščiai - Rubikiai - Anykš-
čiai. Ar tai reiškia, kad nebėra 
keleivių?

- Šeštadieniais šiuo reisu Siau-
rukas ir toliau važiuoja. Tokia 
tendencija jau keletą metų, kad 
sekmadieniais keliauti atsiranda 
tik keli norintys. Mes geriau pasi-
liekame trumpąjį reisą ir keleivius 
Anykščiuose vežame per Švento-
sios upės  tiltą iki Anykščių menų 
inkubatoriaus - menų studijos.

- Galima sakyti, kad tai eks-
tremali pramoga. Vežate per til-
tą, kuris yra vos gyvas.

- Pas mus visas geležinkelis at-
rodo taip, koks jis yra. Jei spręs-
tume pagal vizualinį tilto vaizdą, 
taip, jis atrodo prastai, bet 2014 
metais darytose ekspertizės išva-
dose nebuvo nurodyta, kad šiuo 
tiltu negalima naudotis.

 
- Ar Seimo rinkimų politinės 

kampanijos metu sulaukėte 
kandidatų dėmesio ne pačius 
lengviausius finansinius laikus 
išgyvenančiam Siaurukui?

- Kažkiek visada sulaukiame 
Seimo narių dėmesio, o ypatingo 
jų dėmesio prieš rinkimus nebu-
vo. Nepasakyčiau, kad Siaurukas 
pamirštas, o per tuos metus, kiek 
aš dirbu, išmokome suktis ir be 
ypatingo dėmesio. Bandymas su-
laukti dėmesio taip pat reikalauja 
tam tikrų pastangų, tai mes tas 
pastangas skiriame kitiems daly-
kams.

- Prieš keletą mėnesių visa ži-
niasklaida mirgėjo pranešimais, 
kad Siaurukas priėjo liepto galą 
ir greičiausiai dėl lėšų stokos 
nebeišgyvens. Ar situacija pasi-
keitė?

- Nenoriu sakyti, kad dabar vis-
kas gerai, bet rašant niekas nesi-
keičia. Atsitiko taip dėl  COVID 
- 19, nes lėšos, kurios turėjo ati-
tekti Siaurukui, buvo skirtos kitur. 
Buvo pažadėta, kad VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ turės 
didesnį finansavimą, papildomai 
bus skirta 100 tūkst. Eur, o išėjo 
taip, kaip išėjo. Optimizavomės 

tiek, kiek galime, ir gyvename su 
tokiais pinigais, kokius turime. Ir 
jei tiltas per Šventosios upę blogai 
atrodo ar Siauruko vagonas surū-
dijęs... Kiek galime, pasitvarkome 
pagal savo finansines galimybes, 
tačiau turime išmokti išgyventi už 
tokius pinigus, kokius turime.

- Ar dabar VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ vis dar 
skendi skolose?

- Kol kas taip, bet nuostoliai 
truputį mažėja. Mano tikslas per 
pirmuosius metus buvo sumažin-
ti nuostolius iki 100 tūkst. Eur, 
antruosius - iki 70 tūkst. Eur. Jei 
šiuos metus baigsime su 30 tūkst. 
Eur balansu, tai bus jau gerai.

- O kokiomis priemonėmis 
mažinate nuostolius?

- Kažkiek taupome pagal  savo 
veiklos galimybes. Neturime 
užimtų 30 proc. etatų. Nesamdo-
me kažkokių paslaugų. Kažkur 
krūmas nepjautas, dalis žmonių 
nepatenkinti, kad prie jų siaurojo 
geležinkelio ruožas neprižiūrėtas. 
Turime tai suprasti ir leisti sau pri-
imti neigiamus atgarsius, tačiau 
tik tokiu atveju galime gyventi.

- Nuo liepos mėnesio VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ dalininkėmis tapo Pane-
vėžio miesto bei Panevėžio ra-
jono savivaldybės. Ar per tuos 
kelis mėnesius Siauruko gyveni-
me kažkas dėl to pasikeitė?

- Iš esmės - tai nieko. Kol kas 
nieko. Derinsime su dalininkais 
strateginį planą, tada gal kas nors 
ir keisis.

- Anykščių rajono savivaldybė 
labai bijojo, kad Siauruko dali-
ninkais taps panevėžiečiai, savi-
valdybės vadovai kalbėjo, kad 
šio objekto kontrolę gali perimti 
naujieji dalininkai. Ar jaučiate, 
kad gali taip nutikti?

- Čia klausimas Anykščių rajo-
no savivaldybei. Aš negaliu nu-
spėti, kas bus. Kol kas gyvename 
taip pat.

- Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius ne kartą yra 
minėjęs, kad Siaurukui padėti 
yra pažadėjusi AB „Lietuvos 
geležinkeliai“. Ar jau sulaukėte 
jų  realios pagalbos?

- „Lietuvos geležinkeliai“ yra 
pelno siekianti organizacija ir fi-
nansinės pagalbos mums neteikia. 
Ir finansinių prisidėjimų tikrai iš 

VšĮ „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ direktorius 
Mindaugas Jucevičius sakė, 
kad prie įstaigos prisijungus 
dviem naujiems dalinin-
kams, kol kas niekas Siauru-
ko gyvenime nepasikeitė.

jų pusės nebus. Bendradarbiau-
jame dėl informacijos sklaidos, 
esame sutarę, kad jie galėtų mums 
perduoti nebereikalingus senus 
pabėgius.

- Po Seimo rinkimų greičiau-
siai pasikeis valdžios sudėtis. Ko 
norėtumėte paprašyti naujų iš-
rinktųjų Siaurukui?

- Tikslas - Siauruką išsaugoti. 
Esame ant išgyvenimo ribos. Jei 
vieną dieną fiansinio prisidėjimo 
nebebus, mes nutrauksime veiklą 
ir Siaurukas taps tiesiog muzieju-
mi. Metams gauname iš Susisie-
kimo ministerijos 200 tūkst.eurų, 
tačiau jei nebus didesnio prisidė-
jimo, bus labai sunku.

- Gal iš Jūsų, kaip vadovo, 
reikėtų daugiau principingumo, 
kovojant dėl Siauruko išlikimo?

- Aš galiu pasakyti, kad visi 
skirstomės. Tačiau kam nuo to bus 
geriau? 

- Kokie ateities planai?

- Kol kas dalininkams nepateik-
tas strategnis planas, todėl neži-
nau, ką jie atsakys apie jį. Iki metų 
pabaigos mes jį turėtume pateikti. 
Jei dėl strateginio plano nesutarsi-
me, vėl bus „tas pats per tą patį“.
Taip pat svarbu išsiaiškinti, kokie 
dalininkų finansiniai įsipareigoji-
mai.

Mes esame per didelis objektas, 
kad galėtume patys save išlaikyti. 
Dar vienas sprendimo būdas - ma-
žinti tą objektą, pasirinkti trumpą 
ruožą, kelis šilumvežius ir vago-
nus - ir tuomet galime gyventi.

- Optimizmo Jūsų balse ne-
daug.

Tai realizmas. Šiaip Siaurukui 
šis sezonas buvo geras: įstaiga ne-
sužlugo, darbuotojai atlyginimus 
gauna laiku.

Kas Jus labiausiai 
Anykščiuose 
erzina?

Jolanta RAŠČIUVIENĖ:
- Vilniaus g. nuo žiedo iki SPA 

visai nėra šiukšliadėžių (ties seno-
siom kapinėm - nėra ir toliau einant, 
ties Slėnio g.pradžia yra suoliukas 
-  ten taip pat nėra). Nuo Spa einant 
pėsčiųjų taku, ties kempingu „Po 
žvaigždėm“ , prie persirengimo bū-
delių (seniau buvo šiukšliadėžės ir 
medinės aikštelės su vaikams skirto-
mis smėlio dėžėmis - jos paslaptin-
gai dingo. Prieš kelis metus žiemai 
jas išveždavo, o pavasarį atveždavo). 
Dabar pastovus šiukšlynas - šiukšlės 
mėtosi savaitėm. Valytojos praeina 
tik taku. Pati mačiau ir ne kartą....

Lina PREVELIENĖ:
- Pradėti ir niekaip nebaigiami 

darbai Šaltupio gatvėje: padirba sa-
vaitėlę ir vėl stovi visas darbas.Galė-
jo tada ir nepradėti, nors apšvietimai 
buvo, o dabar po darbų tamsoje turi 
ieškoti, kur konteineris ir saugotis, 
kad i kokią duobę neismuktum.

Vaiva STREPEIKĖ:
- Parkavimosi kultūra!! Išvažiuoti 

iš bet kurio kiemo ar mažesnio ke-
liuko neįvažiavus į priešingą eismo 
juostą - misija neįmanoma. Maši-
nos numetamos prie ištisinių juostų, 
perėjų. Jokio matomumo, jokio sau-
gumo.

Laima ZELEVIENĖ:
- Pijokų ir bomžų keliamas bar-

dakas Vilniaus gatvės „Norfoj“. Jie 
viešai geria alų, reketuoja žmones 
prašydami centų. Baisiausia, kai vie-
nas iš jų, purvinas, utėlėtas, stumdo 
vežimėlius į pačią „Norfą“. Baisiau 
būt negali. Vienintelis „Norfos“ ap-
sauginis bando tvarką daryt, bet.... 
O kur policija, neaišku.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Išsaugoti ruože Panevėžys – Rubikiai veikiantį Siauruką, už-
tikrinti saugų keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruk-
tūros renovaciją ir plėtrą, integruoti siaurąjį geležinkelį į visuo-
menės gyvenimą.Tokius tikslus deklaruoja VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“, tačiau juos įgyvendinti su 200 tūkst. Eur 
metiniu biudžetu tampa vis sudėtingiau.

Siauruką valdo Susisiekimo ministerija ir Anykščių rajono savi-
valdybė. Vasarą prie „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalinin-
kų prisijungė Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. 
Savininkų daug, tačiau, pasak įstaigos direktoriaus Mindaugo 
Jucevičiaus, realių pokyčių nematyti.

Anykščiuose gal trys 
netaršūs automobiliai tėra... 

Rūta AVIŽAITĖ, polici-
jos pareigūnė, apie tai, kodėl 
Anykščiuose sparčiai daugėja 
dviračių ir paspirtukų: 

„Žmonės naudojasi galimybe 
gauti kompensaciją įsigyti dvi-
ratį ar paspirtuką, pridavus taršų 
automobilį“.

Ne paprasčiau - į kitą vietą 
iškelti Anykščius?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Anykščių miesto aplinkkelį: 

„Tas aplinkkelio įtraukimas į 
bendrąjį planą nereiškia, kad iš 
karto bus pradėtos jo statybos, 
bet bus jau kažkokia viltis, kad 
aplinkkelio statyboms kažkada 
bus skirti pinigai“.

Šviesa gali reikšti, kad tune-
liu atvažiuoja traukinys

Sigutis OBELEVIČIUS apie 
Lietuvos Respublikos teritori-
jos bendrąjį planą: 

„Matau šviesią Anykščių atei-
tį.“

Jei krūmas - tarp bėgių...

Mindaugas JUCEVIČIUS, 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorius, apie 
nusikundimus: 

„Kažkur krūmas nepjautas, 
dalis žmonių nepatenkinti, kad 
prie jų siaurojo geležinkelio ruo-
žas neprižiūrėtas“.

Gal ne visi galvoja garsiai ?

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, apie galimą karantiną: 

„Nebus uždarytos mokyklos, 
kiti kolektyvai - tokių kalbų ir 
minčių nėra“.

Dabar ir be kovos 
konkurentai pašalinami...

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie pergalę rinkimuo-
se: 

„Be kovos mūšio nelaimėsi“.

Ir kodėl Jūs to savam vaikui 
linkite?!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, sveikin-
damas mokytojus: 

„Mano mažajai penkeri, ti-
kiuosi, kad ji taps mokytoja“. 
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Parama smulkiuosius ūkininkus įkvepia bendradarbiauti
Nuo spalio 5 d. smulkie-

siems ūkio subjektams visą 
mėnesį bus galima teikti pa-
raiškas pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemo-
nės „Bendradarbiavimas“ 
veiklos sritį „Parama smul-
kių ūkio subjektų bendra-
darbiavimui“. Šia priemo-
ne ne kartą pasinaudojusi 
verslininkė Inga Kilčiaus-
kienė teigė, jog be paramos 
jos ir vyro Audriaus verslai 
tikrai būtų ne tokie, kokie 
yra šiandien.

Plėtrą diktavo poreikiai

I. Kilčiauskienė pasakojo, jog 
prieš maždaug dvylika metų su 
šeima iš Kauno atvažiuodavo pas 
tėvus į Anykščių rajono Šventu-
pio kaimą poilsiauti. „Atvažiuo-
davo ir kitų poilsiautojų bei vis 
paklausdavo, ar nenuomojame 
baidarių, – prisiminė pašnekovė. 
– Mums būdavo įdomu ir keista, 
kodėl žmonės klausia. Taip kilo 
idėja pabandyti užsiimti baida-
rių nuoma. Prieš dvylika metų 
jų paklausa buvo tikrai didelė, 
o pasiūla gerokai mažesnė nei 
šiandien.“

Iš pradžių, anot verslininkės, 
jie įsigijo šešias baidares, vė-
liau – dar keturias. „Matėme, 
kad trūksta ne tik baidarių, bet 
ir stovyklavietės, pirtelės, kurių 
pageidavo klientai, – sakė mo-
teris. – Pirmiausia verslo plėtrą 
padiktavo rinka. Taip pamažu 
įsirengėme stovyklavietes, su-
tvarkėme upės pakrantę, pasta-
tėme namelius svečiams, pirtelę, 
įsigijome kubilą, įrengėme vai-
kų žaidimų aikštelę, kurioje yra 

ir sūpynės, ir čiuožykla, ir batu-
tas.“ Šiuo metu, anot I. Kilčiaus-
kienės, jie turi tris atskiras sto-
vyklavietes, kiekviena iš jų turi 
savo teritoriją, pavėsinę, atskirą 
pirtį, žaidimų, tinklinio, futbolo 
aikšteles, yra krepšinio stovų. 
Trijuose kaimo turizmo sodybos 
namukuose verslininkė gali ap-
gyvendinti grupes iki šešiolikos 
asmenų.

Siūlys naujoves

Kadangi KPP veiklos sritis 
„Parama smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimui“ reikalau-
ja paraišką teikti su partneriu, 

Verslininkė sakė, kad ES parama suteikė jos ir 
vyro verslui didelių galimybių.

ingos kilčiauskienės asmeninio archyvo nuotr. 

vykdančiu tą 
pačią veiklą, I. 
Ki lč iauskienė 
tai darė kartu 
su vyru Audriu-
mi, kuris pagal 
verslo liudijimą 
užsiima baida-
rių nuoma, turi 
automobilį ir 
priekabą joms 
vežioti. O I. 
Ki lč iauskienė 
rūpinasi sve-
čių apgyvendi-
nimu, prižiūri 
prie Šventosios 
upės įrengtas 
stovyklavietes.

Parama vers-
lininkai nau-
dojosi jau ne 
kartą, štai ir 
dabar laukia dėl 
karantino užsi-
tęsusio pernai 
pateiktos pa-
raiškos patvirti-
nimo. 

„ A n k s č i a u 
gautą paramą 
naudojome tiek 

pirmajai interneto svetainei 
kurti, tiek kompiuteriui bei 
spausdintuvui pirkti, tiek pirte-
lėms, kubilui ar vaikų žaidimų 
aikštelėms įsirengti, tiek bai-
darėms įsigyti, – teigė versli-
ninkė. – O jei viskas bus gerai 
ir bus skirtos prašomos lėšos, 
tai statysime dar vieną name-
lį, nuotekų valymo įrengimus, 
įsirengsime saulės elektrinę ant 
stogo ir kaip naujovę pasiūly-
sime klientams kabančias pala-
pines.“ Tokios palapinės, anot 
pašnekovės, Lietuvoje bus pir-
mosios, jos kabos ant lynų tarp 
medžių ir atrodys panašiai kaip 
hamakai, tik su stogu. 

Ragina išdrįsti

Pasakiškame Anykščių rajo-
no kampelyje įsikūrę verslinin-
kai nepasigailėjo ryžęsi kreiptis 
paramos – papildoma piniginė 
injekcija pasiteisino ir suteikė 
daugiau galimybių. Kaip sakė I. 
Kilčiauskienė, galimybę teikti 
paraišką ji pastebėjo naršyda-
ma internete, o projektus visada 
rašo pati.

Anot pašnekovės, jei ne ga-
limybė pasinaudoti Europos 
Sąjungos teikiama pagalba, jų-
dviejų su vyru verslai atrodytų 
visai kitaip nei dabar. „Pajėgu-
mai būtų kiti, baidarių turėtume 
mažiau, kaimo turizmo sody-
bos infrastruktūra būtų visiš-
kai kitokia, gerokai kuklesnė“, 
– svarstė moteris. Šiuo metu 
aktyvaus poilsio mėgėjams 
verslininkai gali pasiūlyti ke-
liauti ne tik šalia kaimo turizmo 
sodybos tekančia ilgiausia upe 
Lietuvoje Šventąja, kuri prasi-
deda ir baigiasi mūsų šalyje, bet 
ir jos intakais ar kitomis aplin-
kinėmis Aukštaitijos upėmis – 
Vyžuona, Jara, Virinta, Širvin-
ta. Be to, dabar sutuoktiniai turi 
galimybę pasiūlyti pramogų ir 
įmonėms bei gausesnėms turis-
tų grupėms.

„Kiek žinau, bendradarbia-
vimas Lietuvoje jau pamažu 
prigyja, – sakė I. Kilčiauskie-
nė. – Gal žmonės dar kiek bijo 
rizikuoti,  gal dar trūksta pa-
sitikėjimo vienų kitais, tačiau 
užsienyje bendradarbiavimas 
labai populiarus.“

Paramos intensyvumas – 
iki 100 procentų

Paraiškos pagal KPP priemo-
nės „Bendradarbiavimas“ vei-
klos sritį „Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavimui“ bus 
priimamos visą spalį, iki lapkri-
čio 4 d. Šiam paraiškų priėmimo 
etapui skirta 2 314 570 eurų Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos valstybės biu-
džeto lėšų. Parama pagal priemo-
nę skiriama organizuoti smulkių 
ūkio subjektų – kaimo vietovėje 
veikiančių smulkiųjų ūkininkų, 
smulkiųjų miško valdytojų, labai 
mažų įmonių bei fizinių asmenų 
– bendriems darbo procesams, 
dalijantis įrenginiais ir ištekliais, 
vykdant bendrą ūkinę, komerci-
nę, aplinkosauginę veiklą.

Vienam projektui įgyvendinti 
gali būti skirta iki 90 tūkst. eurų. 
Didžiausia paramos suma vie-
nam paramos gavėjui 2014–2020 
metų laikotarpiu negali viršyti 
200 tūkst. eurų. Skiriamos para-
mos intensyvumas priklauso nuo 
patirtų išlaidų: projekto bendro-
sios išlaidos bus finansuojamos 
100 proc., verslo plano įgyven-
dinimo išlaidos – 60 proc., o 
tais atvejais, kai verslo planas 
įgyvendinamas smulkiesiems 
ūkininkams bendradarbiaujant 
gyvulininkystės, sodininkystės, 
uogininkystės ir daržininkystės 
sektoriuose, numatyta kompen-
suoti iki 70 proc. visų tinkamų 
finansuoti verslo plano išlaidų.

Užsak. nr. 917
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Daiva GOŠTAUTAiTĖ - 
OŠkeliūnienĖ

Pavasarį, kai tik pradėjom 
pažintį su COViD-19, viskas buvo 
daugiau mažiau aišku: paskelb-
tas karantinas, uždarytos sienos, 
privalomas kaukių dėvėjimas, 
nuotolinis mokymasis ir, kiek įma-
noma, darbas... nors, pripažinkim, 
nebuvo tada nei masinio sirgimo, 
nei mirčių skaičius buvęs velnio-
niškai baisus. 

Gyvenom be miesto švenčių, 
mugių, „šopinimosi“, kelionių... 
Už tai skersai išilgai išvaikščiojom 
miškus, išbraidžiojom pievas ir 
padarėm išvadą, kad Maironis 
buvo teisus sakydamas „Graži tu, 
mano brangi tėvyne...“

Tačiau atėjo vasara ir pasi-
leidom plaukus... Atsidariusiose 

kavinėse ir restoranuose iki 
paryčių netilo muzika ir taurių 
skambėjimas, lėktuvai vėl pradėjo 
gabenti tautiečius prie šiltų jūrų, 
o miestų ir miestelių „galvos bei 
kaklai“ ėmėsi kurti scenarijus, 
kaip pritraukti prekeivius į muges 
ir kokius atlikėjus kviesti į miestų 
šventes.

kaip pasileidom plaukus, taip, 
atrodytų, net nežadam jų susitvar-
kyti. Ypač keista, kad palaidom 
kasom plaikstosi tie, kurie tiesio-
giai atsakingi už koronaviruso 
suvaldymą.

Pradėjus po truputį daugėti 
užsikrėtusiųjų, vėl buvo sugrąžin-
tas privalomas kaukių dėvėjimas 
maitinimo įstaigose: tiek viduje, 
tiek lauko terasose. Pagaliojo šis 
sprendimas kurį laiką ir vis dėlto 
buvo panaikintas, nors tvarka liko 
ne mažiau absurdiška: įeidamas ir 
išeidamas iš restorano turi užsidėti 
kaukę, o jau prie stalo -  sėdėk 
laisvas. Gal koks tyrimas buvo 
padarytas, kuris būtų parodęs, 
kad virusas gyvena tik palei duris, 
o jau valgančius ir geriančius jis 
pagarbiai apeina...

Dar absurdiškesnė izoliacijos 
tvarka. Paskutiniais duomenimis, 
apie 2,5 tūkst. mokinių, mokytojų, 
ugdymo įstaigų administracijos 
darbuotojų yra saviizoliacijoje, 
koronavirusas užfiksuotas 138 
ugdymo įstaigose. Vaikų, kurie yra 

saviizoliacijoje, tėvai neprivalo 
laikytis saviizoliacijos, nes jie yra 
įvardijami kaip kontakto kontaktas, 
taigi jie gali eiti į darbus, lankytis 
renginiuose ir t.t. 

suintensyvėjus viruso plitimui, 
iš karto atsirado daugiau šalių, iš 
kurių grįžtant nebereikėjo izoliuo-
tis. jeigu iki tol saugiomis šalimis 
laikytos tos valstybės, kuriose 
sergančiųjų 100 tūkst. gyventojų 
yra ne daugiau kaip 16 atvejų, tai 
labai greitai šis skaičius padidintas 
iki 25. Dabar jau yra svarstomas 
variantas dar labiau didinti ser-
gančiųjų skaičių 100 tūkst. gyven-
tojų: scenarijai įvairūs – vienas to-
kių, kad į lietuvą atvykus iš šalių, 
kuriose sergamumas yra panašus 
kaip lietuvoje (šiuo metu apie 50 
atvejų 100 tūkst. gyventojų) arba 
iki 10 atvejų didesnis, privaloma 
saviizoliacija nebebūtų reikalinga. 
Matome, kad sergančiųjų daugėja 
praktiškai visose šalyse, tačiau 
tada kyla klausimas, ar saviizolia-
cija iš viso yra prasminga?

Taisyklių ir taisyklėlių šiuo metu 
tiek, kad jau net sunku susigaudyti, 
kada kokio nurodymo reikia laiky-
tis. Rytą galioja vienos taisyklės, 
o vakare, žiūrėk, jau visai kitų turi 
laikytis.

esu tikra, kad daugiausia 
nepatogumų žmonės patiria dėl to, 
kad pirmenybė vis dar teikiama 
nuotolinėms gydytojų konsulta-

cijoms, kad pavasarį sustabdžius 
planinių paslaugų teikimą, eilės 
pas gydytojus specialistus nusikėlė 
per kelis mėnesius į priekį. nors 
gydymo įstaigos sako, jog panai-
kinus karantiną visos paslaugos 
buvo atnaujintos, žmonės kalba ką 
kita. ir žinok, ar žmonės meluoja, 
ar gydymo įstaigos ne 100 proc. 
vykdo ministerijos nurodymus. 
Aš nekalbu apie tuos atvejus, kai 
močiutės ir diedukai piktinasi, jog 
nebegalima į gydymo įstaigą ateiti 
likus 2 valandoms iki priėmimo 
laiko, juk būdavo taip smagu su 
pažįstamais poliklinikos korido-
riuose pasikalbėti...

Pavasarį daug kas šaipėsi iš be-
silaukiančių moterų, kurios viešai 
„raudojo“, kad niekaip nepa-
gimdys, jeigu procese nedalyvaus 
vyras. Dabar nėščiųjų pasipiktini-
mą kelia faktas, kad gimdymo metu 
reikia dėvėti apsauginę kaukę... 
iš tikrųjų, gal gimdymas ne visai 
tas procesas, kai gali ir šiek tiek 
pridust... Pyko pyko moterys, kol 
paaiškėjo, kad sveikatos apsau-
gos ministerija nėra nustačiusi 
tokios tvarkos: kiekviena ligoninė 
pati nusistato tvarkas, o minėtas 
reikalavimas vis dėlto, many-
čiau, perteklinis. kaip ir vienos 
sostinėje esančios klinikos vadovo 
komentaras, kad „esant būtinybei, 
gimdymą priimantis gydytojas gali 
moteriai leisti nusiimti kaukę ir 

įkvėpti oro...“ 
Tvarkos kuriamos, neatsižvel-

giant į jų absurdiškumą. Akivaizdu, 
kad bent jau kurį laiką su COViD-
19 turėsime išmokti gyventi. Gal 
iki tol, kol atsiras vakcina, gal iki 
tol, kol didžioji populiacijos dalis 
persirgs „korona“ ir virusas taps 
nebe toks gąsdinantis ir grėsmin-
gas. 

Tačiau ar reikia valstybei tyčio-
tis iš savo piliečių? Mes sugalvo-
sim kokį nors sveiku protu sunkiai 
paaiškinamą reikalavimą, o 
žmogeliai tegul jo laikosi. Mes prie 
sienelių arba ant raudono kilimo 
pozuosim be kaukių, bet į kavinę 
be kaukės įžengęs žmogus nebus 
aptarnaujamas. labai blogai, kad 
katastrofiška padėtis Raseinių bei 
Radviliškio rajonuose, fui, kokie 
blogi tų rajonų gyventojai, nes 
atsisako testuotis, bet pasilinks-
minimo vietų darbo laiko tikrai 
netrumpinsim, nes nesmagu ir ne-
naudinga pyktis su verslininkais...

esu tikra, kad žmonėms mažiau 
pykčio keltų logika pagrįstos 
taisyklės, kurių tikrai būtų prasmė 
laikytis, nei reikalavimų kratiniai, 
kurie nei naudos duoda (matom 
didėjančius sergančiųjų skai-
čius), nei yra pagrįsti moksliniais 
tyrimais.

norisi tikėti, kad palaidus plau-
kus pagrindinės valstybės galvos 
vis dėlto susitvarkys...
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Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
kandidato į seimą Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje Mindaugo sargūno rinki-
minės sąskaitos. Užsak. nr. 920

Gelsta gelsta lapai, vėjo nubučiuoti...
„Ruduo, ruduo…Krenta lapai auksiniai ir leidžiasi tyliai, ruduo, ruduo…“ - mintyse skamba gru-

pės „Poliarizuoti stiklai“ kūrinys, vartant šią savaitę „Anykštos“ skaitytojų atsiųstas nuotraukas.
Džiaugiamės, kad dalijatės užfiksuotomis akimirkomis. Kitą savaitę laukiame Jūsų nuotraukų iš 

lankytinų Anykščių krašto vietų.
Nuotraukas siųskite per „Messeneger“ programėlę arba  jas dėkite „Anykštos“ feisbuko paskyro-

je, po kvietimu skelbti nuotraukas.

Lina Dapkienė: „Gera suptis ir džiaugtis saulės apšviestais, gelto-
nai išmargintais nukritusiais lapais“.

Rita Vasiliauskienė.

Vladas Banys.
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Vaistininkystė suderinama ir su poezija, 
ir su vertimais Daiva GOŠTAUTAiTĖ-OŠkeliūnienĖ

Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2017 metais minė-
damas veiklos 90-metį, pradėjo projektą, besitęsiantį iki šiol – kiekvieną vasarą muziejus pakvie-
čia Lietuvos rašytojų sąjungos narius į kūrybinę vasaros rezidenciją, kurios metu rašytojai ne tik 
geriau susipažįsta su Anykščių kraštu, bet ir įsipareigoja sukurti ir muziejui palikti savo kūrybos 
rankraštį. Paprastai per vieną vasarą po savaitę Anykščiuose praleisdavo trys kūrėjai, tačiau šiemet 
dėl COVID-19 grėsmės į Anykščius atvyko tik vienas rezidentas.

Muziejaus rezidentais iki šiol jau suspėjo pabūti Gintarė Adamonytė, Vladas Braziūnas, Andrejus 
Kurkovas, Andrius Jakučiūnas, Giedrė Kazlauskaitė, Gvidas Latakas, Antanas Šimkus, Neringa 
Dangvydė, Aldona Ruseckatė, Ričardas Šileika, Tetiana Stus ir Iryna Silvestrova-Panarina.

2020-aisiais paskutinę vasaros savaitę Anykščiuose praleido poetas, novelistas, vertėjas Tadas 
ŽVIRINSKIS. Šiam kūrėjui, beje, pagal profesiją – vaistininkui, Anykščiai nuo pat vaikystės pažįs-
tamas ir mielas kraštas, iš čia kilusi jo motina.

- Kaip esate susijęs su Anykš-
čiais?

- Su Anykščiais mane sieja la-
bai artimi ryšiai. Mano kaimas yra 
Kiaušai, ten yra mano motinos tė-
viškė, tai praktiškai visas vaikystės 
vasaras, visas atostogas praleisda-
vau ten. O Anykščių bažnyčioje, 
pogrindyje, ruošiausi Pirmajai 
Komunijai. Už vargonų buvo toks 
slaptas kambariukas, kur vienuolė 
slapta mokė mus tikėjimo tiesų. 
Kažin ar dabar dar tebėra tas kam-
barėlis?..

Anykščių bažnyčioje aš buvau ir 
pakrikštytas, ir Pirmosios Komuni-
jos ėjau, ir Sutvirtinimo sakramen-
tą priėmiau. Beje, mano sūnaus 
vardas yra Matas... 

Man Anykščiai - labai mielas 
kraštas, į literatūrinę rezidenciją 
norėjau atvažiuoti dar pernai me-
tais, bet rašytojai jau buvo užsi-
registravę iš anksčiau: pasirodo, 
Anykščiai labai populiari vieta ir 
daug norinčių čia apsistoti. 

Šiemet pavyko - atvažiavau sa-
vaitei. Yra aprūpinama nakvyne 
bei maitinimu ir žmogus gali visiš-
kai atsiduoti kūrybai. Man čia labai 
malonu, nes visą šią vasarą skyriau 
kūrybai, prieš tai gavau stipendiją 
iš Kultūros tarybos romanui rašyti, 
parašiau jį, pridaviau, ir buvo liku-
si paskutinė vasaros savaitė, kurią 
ir praleidau Anykščiuose.

Per savaitę įsipareigojau parašy-
ti septynis sonetus.

 
- Ar sugrįžtate į senelių namus 

Kiaušuose? Koks tos sodybos li-
kimas?

- Namas likęs, dėdė seniai išsi-
kėlęs, gyvena Naujuosiuose El-
mininkuose. Ta sodyba likusi kaip 
labai brangus prisiminimas. Aš 
stengiuosi bent kartą per sezoną 
būtinai ten nuvažiuoti. Ten iki šiol 
yra išlikę aviliai: dėdė bites augi-
na. Tas namas negyvenamas, bet ir 
nėra miręs. Jis gyvas, jis pilnas pri-
siminimų, labai malonu ten būti, 
kai vyksta giminės susitikimai per 
šv. Onos atlaidus. 

- Kadangi Anykščiuose lanko-
tės bent kelis kartus per metus, 
ar keičiasi ir kaip keičiasi mūsų 
miestas?

- Aišku, kad keičiasi. Įdomių 
sprendimų yra. Ne viskas man pa-
tinka, bet kadangi aš ne vietinis, 
nedrįstu per daug savo nuomonės 
reikšti. Man patinka, kad senamies-
tis atsinaujino, tik vieno nesupran-
tu, kodėl bažnyčios apšvietimas 
įjungiamas tik kelioms valandoms. 
Ar karo metas, kad reiktų taip tau-
pyti elektrą?.. Turit gražią bažny-
čią, kuri šviestų iš toli kaip koks 
švyturys, o jis staiga išnyksta. Ka-
dangi savaitę gyvenau „Puntuko“ 

viešbutyje, kambario langai buvo 
į bažnyčią. Vieną vakarą dirbau 
ilgiau: pažiūriu pro langą ir nesu-
prantu, kur bažnyčia dingo. O pa-
sirodo, niekur ji nedingo, tiesiog 
buvo išjungtas apšvietimas. 

- Kiek domitės Anykščių kul-
tūriniu gyvenimu?

- Yra Anykštėnų bendrija, kuriai 
aš nepriklausau dėl suprantamų 
dalykų – nesu gimęs Anykščiuose, 
bet palaikau draugiškus ryšius su 
Irma Randakevičiene, Vidmantu 
Kiaušu-Elmiškiu, Jurga Žąsinaite.

- Kur Jūs ieškote įkvėpimo?
- Aš jo niekur neieškau. Man pats 

gyvenimas yra puikiausias įkvėpi-
mas. Gamta man yra labai svarbi 
nuo mažens, nes gamtoje aš ir pa-
ilsiu, ir susikoncentruoju darbui, ir 
mano mintys susirikiuoja. Labai 
džiaugiuosi, kad ir Vilniuje turiu 
galimybę gyventi šalia gamtos. 
Visi kažkodėl labai nori gyventi 
senamiestyje, bet aš negalėčiau ten 
gyventi... Man reikia gamtos. 

- Kada pradėjote ir kas paska-
tino rašyti?

- Visokie pabandymai buvo dar 
vidurinėje mokykloje, rimčiau – 
studijų laikais. Leidau ir pogrindinį 
studentų laikraštuką... Neturiu pa-
aiškinimo, kodėl atsirado poreikis 
rašyti... Visų pirma, rašymas rašy-
mui nelygu. Jeigu jau rašai kažką, 
tai stengiesi, kad būtų bent mini-
mali išliekamoji vertė, nes rašyti 
tik dėl rašymo yra grafomanija. 
Galbūt dėl to aš neturiu labai daug 
tekstų parašęs. Iki šiol daugiausia 
kūriau poeziją, šiek tiek smulkio-
sios prozos - noveles ir noveletes 
- ir tik šiemet aš pagaliau prisėdau 
ir parašiau romaną, bet ir jis nėra 
labai stambios apimties. 

Man visą laiką norisi, kad koky-
bė persvertų kiekybę

Kodėl rašau? Matyt, yra poreikis 
rašymui. Vieni rašo dėl garbės, kiti 
dėl to, kad nori išsakyt kažkokias 
mintis, treti galbūt savotiška savi-
terapija užsiima – daug priežasčių, 
kodėl žmonės rašo. Bet kai jauti, 
kad tu gali tai padaryti ir darai – tai 
dvigubas malonumas. Jeigu jaus-
čiau, kad negaliu rašyti, tai ir nelįs-
čiau į tą sritį. 

- Dirbate vaistininku... Vaisti-
ninkystė ir literatūra nėra labai 
artimos sritys...

- O ar A. Vienuolis- Žukauskas 
buvo toli nuo literatūros? Visiems 
anykštėnams tą patį sakau – tai yra 
puikiai suderinami dalykai. Turi iš 
kažko išgyventi, bet turi duoti ne 
tik pilvui peno, bet ir dvasiai. Jeigu 
dar sugebi kažką daryt kūrybiško, 
tada iš viso labai gera pusiausvyra 

gaunasi. Vaistininkystė yra labai 
gera, šviesi profesija, tik gal labai 
Lietuvoje nuvertinta, deja. Iš vais-
tinių padarytos parduotuvės ir dėl 
to vaistininko prestižas yra labai 
kritęs. Klientai jame mato kažkokį 
sukčių, machinatorių. Ir tai yra ne 
vaistininkų kaltė, nes, kaip bebūtų 
gaila, visas vaistininkystės verslas 
Lietuvoje yra valdomas ne medici-
nos žmonių. 

O jeigu kalbėt apie tikras vaisti-
nes, tai kiek čia jų belikę Lietuvo-
je... Ko gero, užtektų dviejų rankų 
pirštų suskaičiuoti. 

- Ar turit savo skaitytojų 
ratą?

- Labai džiugu, kad skaitytojų 
ratą turiu. Ir tai nėra vien filologai 
ar kiti kūrėjai kolegos. Man tai la-
bai svarbu. Kai prasideda rašymas 
dėl rašymo  ar tik draugų būrelyje, 
nežinau... gal irgi gerai. Bet mano 
kita nuostata – man patinka, kai 
mano kūrybą skaito bendraamžiai 
arba tos pačios profesijos broliai, 
kurie galbūt su literatūra jokio ry-
šio neturi. 

- Ar šiuolaikiniam žmogui rei-
kalinga poezija?

- Mano asmenine nuomone, ji 
yra būtina. Poezija yra vienas iš 
kultūrinių veiksnių, kai mes, pasi-
telkdami labai talpų žodį, iškeliam 
tai, kas aktualu visiems, bet ne visi 
tai moka išreikšti žodžiais. Tai yra 
kaip kodas, kaip šifras, be kurio 
kultūra labai smarkiai nuskurstų. 
Kad ji neskaitoma, tai nėra labai 
baisu, galbūt ji dabar neskaitoma... 
Čia tiesiog kartų konfliktas. Pavyz-
džiui, mano vaikai irgi labai ne-
mėgsta skaityti knygų, jiems daug 
smagiau viską elektroninėje erdvė-
je rasti, bet esu įsitikinęs, kad pra-
eis kažkoks laikas ir bus grįžtama 
prie to. Jeigu literatūra būtų nerei-
kalinga, ji seniai būtų išnykusi, bet 
ji nenyksta. Tai yra mūsų savasties 
dalis: jeigu mes ją atimam iš savęs, 
tai tas pats, kas būtų atsisakius kaž-
kokio mūsų vidaus organo. Galbūt 
tu ir gali gyventi su vienu inkstu, 
bet ar tas gyvenimas bus kokybiš-
kas? Čia labai grubus palyginimas, 
bet tokiu paaiškinimu noriu pa-
brėžti, kad man tai yra gyvybiškai 
svarbu. Apskritai kultūra žmogui, 
peržengusiam brandos amžių, yra 
labai svarbi.  Jis  nebegali gyventi 
be to, nes labai daug gyvenimiškų 
rūpesčių atpuola, žmogus pradeda 
ieškoti atsakymų į amžinuosius 
klausimus, o literatūra yra vienas 
iš būdų, kuris gali padėti į tuos 
klausimus atsakyti. 

- Ką pats skaitote?
- Diapazonas labai platus. Teks-

tus, susijusius su profesija, nes 

stengiuosi neatsilikti nuo gyve-
nimo, tobulėti. Taip pat poeziją 
– patinka daug dabartinių lietuvių 
kūrėjų, patinka mūsų literatūros 
klasikai. Aš stengiuosi aprėpti kuo 
daugiau, bet tai nereiškia, kad tai, 
ką aš perskaitau, manyje ir lie-
ka. Turiu mėgstamus kūrėjus, jais 
nuolat domiuosi. Ir savo biblioteką 
formuoju pagal savo skonį, koks 
jis ten bebūtų... 

Yra knygų, prie kurių grįžtu. 
Man labai patinka Jaroslav Hašek 
romanas „Šauniojo kareivio Švei-

ko nuotykiai“. Priklausomai nuo 
amžiaus – aš jį skaičiau eidamas į 
kariuomenę, po kariuomenės, dabar 
skaitau – vis atrandu kažką nauja. 

- Ką manote apie grafomanus, 
kurie „kepa“ knygą po knygos?

- Kiekvienas turi teisę rašyti ir 
tegul rašo, nes vieną dieną gali 
įvykti stebuklas, lūžis ir iš to gra-
fomano gali atsirasti net visai ge-
ras rašytojas. Tegul tų knygų būna 
įvairių ir daug. Žmonės atsirinks, 
ką skaityti.

Poetas, novelistas, vertėjas Tadas Žvirinskis prisimena senelių 
sodybą Kiaušų kaime ir Anykščių bažnyčią, kurioje buvo pa-
krikštytas bei priėmė Pirmąją Komuniją.

Geltonas namas su baltu 
balkonu Kiaušuose

Klegėte klegėjo kadaise šis namas
Ir rinkos kaimynės aptarti dalykų.
Kas kartą atvykęs jaučiuos nepasenęs
Ir noris sutikti čia tuos, kur išvyko

Anapus... Negrįš jau senelis Antanas,
Krikštatėvis Algis ir Teklė – bobutė.
Balsai artimųjų man naktį vaidenas,
Atrodo, kad jų prieš akimirką būta.

Ir vaismedžių sodas, ir klėtis – senolė,
Ir gurbas iš molio, ir bičių šeimynos,
Ir dar krakatūzas – prie pat šikinyko – 

Vaikystė pradingo, jaunystė prapuolė!
Nurimo net vėjas, brandoj atgaivinęs,
Likau aš ir namas. Pasaulis išnyko.

Jalmos vingiai

Ne Elmė, o Jalma! Kitaip nevadino
Upelio guvaus Kiaušų žmonės.
Dyglių, apsiuvų, lydekaičių galybė,
Paukštelių – iš Dievo malonės:

Ten niekad gyvybės ir veiksmo netrūko.
Ten juodalksniai saugo nuo karščio,
Ar šildomas saulės, ar glostomas rūko
Upelis šis deimantais žarsto

Vingiuotąją vagą lig upės Šventosios –
Išvysit ten Midaugo pilį...
Kur Šeimyniškėliai, ten baigiasi kelias

Iš Elmiškio ežero. Duosis
Matyt ir žinoti, kad Jalma – mažylė –
Tebėr mylimiausiam kampely. 

Per pandemiją po tiltu 

O po Šventosios tiltu „blėkiniai“ šamai
Karveliams priebėga jaukia palikę.
Ančiokų gausus pulkas, tupiantis ramiai
Pakrantėje, kurioj tik ką išnyko

Šešėlis rudeninis, lydintis  mane,
Nors vasarą dar rodo kalendorius.
Nurimti sielą žilė skatina, bet ne:
Jai dar padūkti ir pašėlti noris.

Įkvėpk giliau šio drėgno tyro oro,
Paliki savo kaukę užanty kol kas.
Žvilgsniu paglostyki bažnyčios bokštus,

Jos stogą sidabrinį, stotą orų,
Šmėžuojantį nedrąsiai pro klevų šakas...
Gyvenimas – pavykęs Dievo pokštas.

Ledų valgymas Anykščių aikštėj 
1975 metais

Tą kaitrią vasarą, dar pieniniais dantim   
Aš negebėjau pieninių ledų atkąsti,           
Nes šaltis gėlė kiaurai. Mano atmintin     
Bobutės šypsena protezo itin prasto 

Įrašė patirtį, kad nejautra yra
Įgyjama su amžium, nes jai nesukėlė 
Gėlimo porciją ledų. Stipri kaitra Ir sau-
lė blykčiojo bobutės akių mėly. 

O netoli visai du bokštai švento Mato 
 Kaip du ragai ilgi netikėlio Pinčiuko 
Parodė vien tik man, ko niekas nieks nematė:

Aš vėl sėdėsiu vienas čia – po daugel metų, 
Ant to paties suoliuko – žilas, susisukęs.
Ledai bus rankoje, o ant širdies – gyvatė...



2020 m. spalio 9 d.

pirmadienis 2020 10 12

sekmadienis 2020 10 11

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
08:55 LR Seimo rinkimų I 
turo rezultatai. 
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14. 
23:50 Gyventi kaime gera 
(kart.).
00:15 Išpažinimai. (kart.).
00:45 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Kvail iai 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 loteri ja 
1634.
22:30 Mina N14. 
00:45 Išbandymų diena 
N14. 
01:40 Paskutinė tvirtovė 
(k) N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
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.
12:20 Kenoloto.
12:22 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 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 Anapus horizonto 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Anapus horizonto 
N-14.
00:10 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:10 X fai lai N-14.

06:00 Mano virtuvė ge-
riausia (k). 
07:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
08:15 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7. 
09:15 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Reali mistika (k) 
N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai t ir ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Mirt inas ginklas 
N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Taksi 4  N-7. 
22:55 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:55 Legendų biuras (k) 
N14. 
02:05 Sūnus paklydėlis 
(k) N14. 

06:45 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 

08:10 Dvi  š i rdys N-7. 
10:10 Aklo j i .
12:30 Menta l is tas N-7. 
13:30 Detektyvė Rizo l i 
N-7. 
14:30 Danė Lovinsk i  (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18 :00  Ba l ta  -  me i lės 
spa lva  N-7 . 
19 :00  Danė Lov insk i 
N-7 . 
20 :00  Nau joka i  N-7 . 
21 :00  Nau jokė  N-7 . .
23 :05  Aukš taku ln ių  kerš -
tas .
01 :05  Mano l i k imas  N-7 . 

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Skambantys 
pasaul ia i  su Nomeda 
Kazlaus.  (kar t . ) .
07:00 Gustavo enc ik lope-
d i ja  (kar t . ) .
07:30 Pel iukas Lukas 3 
(kar t . ) .
07:55 Mi ja  i r  aš (kar t . ) .
08:20 Pradėk nuo savęs 
(kar t . ) .
08:45 Kauno bažny-
č iosKr is taus Pr is ikė l imo 
bazi l ika.
08:55 LR Seimo r ink imų I 
turo rezul ta ta i . 
14:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba (kar t . ) .
14:15 Kas geresnio,  ka i -
myne? (kar t . ) .
14:40 Kr ikšč ion io žodis 
(kar t . ) .
14:55 Kul tūros d iena 
(kar t . ) .
15:50 Pel iukas Lukas 3.

16:15 Mi ja  i r  aš.
16:40 Gamina va ika i . 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
Gyvenimas tęs ias i  2 . 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Išpažin imai (kar t . ) .
19:35 Mūsų mieste l ia i . 
Imbradas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 Koncer tas.
22:40 Baleto ar is tokra-
tas. 
23:35 Tarp dal ių  (ne)
p lo jama.  (kar t . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:15 Dabar  pasauly je . 

06 :30  CSI  k r im ina l i s ta i  
( kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11   (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Autop i lo tas  (kar t . ) .
09 :00  Būk  p ro fes iona las .
09 :30  Šaun io j i  į gu la 
(kar t . )  N-7 .
10 :30  S impsona i  N-7 .
11 :30  Vedęs  i r  tu r i  va ikų 
(kar t . )  N-7 .
12 :30  Makga iver is  N-7 .
13 :30  Topmode l ia i  N-7 .
14 :30  Ra i to j i  po l i c i ja .
15 :00  Kobra  11   N-7 .
16 :00  CSI  k r im ina l i s ta i 
N-7 .
17 :00  Un iveras  N-7 .
18 :00  Šaun io j i  į gu la  N-7 .
19 :00  Vedęs  i r  tu r i  va ikų 
N-7 .
20 :00  Nuog i  i r  į baug in t i 
N-7 .
21 :00  Pro  s t i k lą  N-14 .

23 :15  Trauk inys  į 
Busaną  S .
01 :40  Kau la i  N-14 .

05.29 Programa.
05.30 Krepšin io  pasauly-
je  su V.Mačiu l iu . 
06.00 Bušido r ingas  
N-7.
06.30 Pin igų kar ta . 
07.00 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu N-7.
08.00 „24/7“ . 
09.00 Mūsų gyvūnai . 
09.30 Par t izanų ke l ia is . 
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 Mokslo r i tmu. 
12.30 Kaimo akademi ja . 
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 Al fa  taškas. 
17.00 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu N-7.
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 Al fa  taškas.  ž
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 Al fa  taškas. 
23.30 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu  N-7.
00.30 Real i  mis t ika N-7.
01.30 Paslaptys N-7. 

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Nac iona l i nė  eks -
ped i c i j a .  ( ka r t . ) .
07 :00  Šven tad ien io  m in -
t ys . 
07 :30  K laus imė l i s . 
08 :00  Gyven t i  ka ime 
ge ra . 
08 :30  Ry to  suk t i n i s  su 
Z i t a  Ke lm icka i t e . 
09 :00  B ro l i ų  Gr imų  pa -
sakos .  2  s . 
10 :00  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a . 
10 :30  L ie tuvos  t ūks tan -
tmeč io  va i ka i . 
11 :30  Gamina  va i ka i . 
12 :00  LMŽ.  L ie tuvos 
mokyk lų  ža idynės . 
12 :30  Ma is tas :  t i esa  a r 
p ramanas? 
12 :55  V idu r i n i ų j ų  Ry tų 
gamta .
13 :50  M is  Marp l   N -7 . 
15 :30  Ž in ios .  O ra i .
16 :00  Da inų  da ine lė 
2020 .  Lau rea tų  konce r -
t as . 
17 :30  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
18 :00  Da inų  da ine lė 
2020 .  Lau rea tų  konce r -
t as . 
19 :20  1920 .  D idž io j i 
d i ena . 
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  LR  Se imo  r i nk imų 
I  t u ro  rezu l t a ta i . 
00 :35  Jausma i . 

06 :35  S t i venas  V i sa ta .

07 :20  Nepap ras tas 
Gumu l i uko  gyven imas .
07 :50  Og is  i r  t a rakona i .
08 :15  Mons t ra i  p r i eš 
a te i v i us .
08 :45  Tomo i r  Dže r i o 
šou .
09 :15  Vasa ros  s tovyk los 
sa la .
09 :45  T ing in ių  m ies te l i s .
10 :10  Tomas  i r  Dže r i s .
11 :15  K i t ok ia  Pe lenės 
i s to r i j a  N -7 . 
13 :10  Po l i c i j os  akade -
m i j a  6 .  N -7 . 
14 :55  Base ino  va ldova i 
N -7 . 
17 :20  Te le lo to . 
18 :30  Ž in ios .
19 :50  Spo r tas .Ora i . 
20 :00  L ie tuvos  sp rend i -
mas . 
01 :00  Pasku t i nė  t v i r t ovė  
N14 .

06 :00  Sve i ka tos  med is .
07 :00  Žva igždž ių  ka ra i  
N -7 .
07 :30  Supe rmerga i t ės .
08 :00  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s   ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  Sva jon ių  ūk i s .
09 :00  Sve i ka ta . l t .
09 :30  La  Ma is tas .
10 :00  Pasau l i s  paga l 
mo te r i s .
11 :00  Sva jon ių  soda i .
12 :00  Ža l i o j i  by la .
12 :20  Lo te r i j a  Keno lo to .
12 :22  Ža l i o j i  by la .
12 :30  S ra igė  i r  bang i -
n i s .
13 :00  Mėnes ių  va ldova i 
N -7 .

15 :05  I r  r i t e r i a i  į s imy l i 
N -7 .
17 :20  Lo te r i j a  Keno lo to .
17 :22  I r  r i t e r i a i  į s imy l i 
N -7 .
17 :25  Ta i  –  mes   N -7 .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  X  Fak to r i us  N -7 .
22 :15  Lo te r i j os  Jėga  i r 
Keno lo to .
22 :18  X  Fak to r i us   N  -7 .
22 :30  TV3  ž in i os . 
00 :30  Bado  ža idynės . 
S t razdas  g iesm in inkas . 
1  da l i s  N -14  ( ka r t . ) .

06 :00  P r i č i upom! (k ) .
06 :30  Eu ropos  ga l i ūnų 
tau rė  ( k ) . 
07 :30  Juodas i s  są rašas 
( k )  N -7 . 
08 :30  Tau ro  ragas .  N -7 . 
09 :00  Ta rp tau t i n i s  ga -
l i ūnų  tu rny ras  “Pasau l i o 
t au rė  2020 ” . 
10 :00  Kva i l i a i  šė l s ta 
N -7 . 
10 :30  Je i  s ta t y tume 
š iand ien .
11 :40  Ve ln i šk i  S t i vo 
Os t i no  i šbandyma i  N -7 . 
12 :40  Gordono  Ramz io 
v i r t uvės  košmara i .
13 :50  P raga ro  v i r t uvė 
N -7 . 
14 :50  Rea l i  m i s t i ka  N -7 . 
15 :55  Pavo j i ng i  ka imy -
na i  N -7 . 
17 :00  Be tsa fe–LKL čem-
p iona tas .  P ieno  žva igž -
dės  -  L i e t kabe l i s . 
19 :30  Jū rų  pės t i n i nka i 
N -7 . 
20 :30  Juodas i s  są rašas 

N -7 .
21 :30  Legendų  b iu ras 
N14 . 
22 :45  Sūnus  pak l ydė l i s 
N14 . 
23 :45  Fa rgo   N14 . 
01 :50  Į ka i t as  ( k )  N14 .

06 :00  Ak lo j i  ( k ) .
07 :30  An thon i s 
Bou rda inas  N -7 . 
08 :25  Dak ta ras  Ozas 
N-7 . 
09 :20  Tėvas  Mo t i e j us 
N -7 . 
10 :40  Dže im is  gam ina 
I t a l i j o j e .
11 :40  D ide lės  sva jonės , 
mažos  e rdvės .
13 :00  Sve i k i n ima i . 
15 :45  Š i rde le  mano  N-7 . 
17 :45  „Ve l ve t “  ko lekc i j a 
N -7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Bū rė ja  ( k ) .
21 :00  Aš  esu  Leona rdo 
N14 . 
22 :50  Gran  To r i no  N14 . 
01 :10  Fo r t i t udas  ( k ) 
N14 .

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo ! 
(kar t . ) .
07 :30  Kr ikšč ion io  žod is . 
07 :45  Pr is ikė l imo l iudy-
to ja i . 
08 :00  Ke l ias . 
08 :30  Menora . 
09 :00  Pasau l io  L ie tuva . 
10 :00  A tsp indž ia i . 
10 :30  L i te ra tū ros  pėd-

sekys . 
11 :00  S top  juos ta . 
11 :30  7  Kauno d ienos . 
12 :00  Moks lo  s r iuba . 
12 :30  K laus imė l i s . 
12 :45  Europos  i rk lav imo 
čempionatas .  F ina la i . 
16 :30  Mes nuga lė jom 
(kar t . ) .
16 :55  Gatvės  moks las 
(kar t . ) .
17 :20  Ku l tū r inga i  su 
Nomeda. 
18 :15  UEFA „Tautų  l y -
gos“  fu tbo lo  tu rnyro 
apžva lga .
18 :45  UEFA „Tautų  l y -
gos“  fu tbo lo  tu rnyras . 
L ie tuva  –  Ba l ta rus i ja . 
21 :00  LR Se imo r ink imų 
I  tu ro  rezu l ta ta i . 
00 :30  F iodoras 
Dos to jevsk is . 
S tepanč ikovo  dvaras 
(kar t . ) .

06 :00  Žve jo  nuo tyk ia i  
( kar t . )  N-7 .
07 :00  Jukono vy ra i  N-7 .
08 :00  Žve jo  nuo tyk ia i 
N-7 .
09 :00  Gyvūnų man i ja .
09 :30  Vienam ga le  ka-
b lys .
10 :00  Prae i t ies  žva lgas 
N-7 .
10 :30  D idys is  d ruge l ių 
nuo tyk is .
11 :30  Krov in ių  kara i  N-7 .
13 :00  Žyg is  pa le i  N i lą 
N-7 .
14 :00  Iš l i k imas  N-7 .
15 :00  Pragaro  ke l ias 
N-7 .
16 :00  Jukono vy ra i  N-7 .

17 :00  Sandė l ių  kara i 
N-7 .
18 :00  Vienas  N-7 .
19 :00  Pasau l in is  muz i -
kos  šou  „Kaukės“ .
20 :00  Kobra  11 .  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Kr iš to l inės  kauko-
lės  N-14 .
00 :00  Londono apgu l t i s 
N-14  (kar t . ) .

06 .59  P rog rama .
07 .00  Me i l ės  l yg t i s  N -7 .
08 .00  P in igų  ka r ta .  Ž
08 .30  Ka imo  akademi ja 
.
09 .00  Paga l i au  sava i t -
ga l i s . 
09 .30  K ryp tys  LT. 
10 .00  K repš in io  pasau -
l y j e  su  V.Mač iu l i u . 
10 .30  Gre i t i s . 
11 .00  Pa r t i zanų  ke l i a i s 
N -7 .
11 .30  Mūsų  gyvūna i . 
12 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
14 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  „24 /7 “ . 
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Mūsų  gyvūna i . 
19 .00  „24 /7 “ . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  Se imo  r i nk ima i . 
00 .30  Nau ja  d iena . 
01 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .



2020 m. spalio 9 d.

antradienis 2020 10 13

trečiadienis 2020 10 14

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 krimina-
l inė polici ja  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.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Seselė Beti N-7..
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 
N-14. 
23:45 Alpių detektyvai. 
N-7 (kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3” 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Grįžimo taškas N14. 
00:25 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
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.
12:20 Loteri ja Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 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 Paskutiniai riteriai 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paskutiniai riteriai 
N-14.
00:20 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:25 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 CSI. Majamis 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 Vienveidis N-7. 
22:45 Taksi 4 (k) N-7. 
00:40 Lemtinga diena.

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Mentalistas N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli 

N-7..
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano likimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2016 (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Gamina vaikai 
(kart.).
07:30 Peliukas Lukas 3 
(kart.).
07:55 Mija ir aš (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. 
Imbradas (kart.).

15:50 Peliukas Lukas 3. 
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 Eurolyga per LRT. 
19:45 Belgrado „Crvena 
Zvezda“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
22:20 Klausimėlis (kart.).
22:40 Mūšio laukas (kart.).
23:05 Istorijos detektyvai. 
23:50 Šoka Lietuva (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 Raitoji policija.
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 Sučiupus nužudyti 
N-14.
23:05 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:00 Kaulai 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 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
linė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti 
N-7..
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dicija. (subtitrukart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
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 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai  N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios

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

12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Operacija 
„Salazaras“ N14. 
00:35 Išbandymų diena 
N14. 
01:35 Grįžimo taškas (k) 
N14. 

06:25 Bakuganas . N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
12:20 Loterija Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 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 Saugus prieglobstis 
N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Saugus prieglobstis 
N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Saugus prieglobstis 
N-7.
00:30 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:30 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 CSI. Majamis 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 Išpirka N-7. 
22:55 Vienveidis (k) N-7. 
00:40 Lemtinga diena.

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 

08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Mentalistas N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7..
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7..
21:00 Nusikaltimas prie 
Balti jos jūros  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas..
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2016 (kart.).
06:50 Kauno Kristaus 
Prisikėlimo bazil ika. 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 3 
(kart.).
07:55 Mija ir aš (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Mūšio laukas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).

14:55 Baleto aristokratas 
(kart.).
15:50 Peliukas Lukas 3.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18:45 „Tautų lygos“ fut-
bolo turnyras. Lietuva – 
Albanija. 
21:00 Petras Repšys: 
darbai. 
21:30 Ermitažas. 
23:00 Atspindžiai. (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 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 Raitoji policija.
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 Konanas barbaras 
N-14.
23:15 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:20 Kaulai 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 Mūsų gyvūnai. 
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 #NeSpaudai. 
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 #NeSpaudai. 
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 krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:25 Klauskite daktaro. 
19:25 Panorama.
19:32 Sportas. Orai.
19:36 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgir is“ – 
Stambulo „Anadolu Efes“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Degantis pasaulis 
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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ekvalaizeris N14. 
01:15 Operacija 
„Salazaras“ (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.
12:20 Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 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 Trys įtemptos dienos 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Trys įtemptos dienos 
N-14.
00:50 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:50 CSI kriminalistai 
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 CSI. Majamis 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 Liūtaširdis N14. 
23:05 Išpirka (k) N-7. 
01:00 Lemtinga diena.

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mentalistas N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7..
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
t ivalis 2016 (kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 3 
(kart.).
07:55 Mija ir aš (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 pėdse-
kys (kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Erdvės menas 
(kart.).
15:25 Petras Repšys: dar-
bai. (kart.).
15:50 Peliukas Lukas 3.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3. 
18:40 Kaip viską pasidary-
t i  pačiam.
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Hitchcocko šešė-
lyje..
20:30 7 Kauno dienos 
(kart.).
21:00 Čia – kinas (kart.).
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Akloj i  zona N-14.
23:15 Klausimėlis (kart.).
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai. 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 Šaunioj i  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 Raitoj i  polici ja.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Šaunioj i  įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Kulka į galvą N-14.
22:55 24 valandos. 
Palikimas N-14.
00:50 Kaulai 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 Kaimo akademija. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Labas  r y tas , 
L i e tuva .
09 :00  A lp ių  de tek t yva i 
N -7 . 
09 :45  M iuncheno  k r im i -
na l i nė  po l i c i j a  N -7 . .
10 :35  Ta rnau t i  i r  g i n t i 
N -7 . 
11 :30  Kas  i r  kodė l? 
12 :00  S t i l i us  ( ka r t . ) .
13 :00  Vaka ras  su  Ed i t a 
( ka r t . ) .
14 :00  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
14 :20  Laba  d iena , 
L i e tuva .
16 :25  K laus imė l i s . 
16 :45  Sese lė  Be t i  N -7 . 
17 :30  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Va r to to jų  kon t ro -
l ė . 
19 :30  Bea tos  v i r t uvė . 
20 :30  Pano rama .
21 :00  D ienos  t ema .
21 :20  Spo r tas .  O ra i .
21 :30  Auks in i s  p ro tas . 
22 :55  L i k imo  ekspe r ta i 
N -14 .
00 :40  Evo l i uc i j a  N -14 . 

06 :30  I š  š i r d i es  į  š i r d į 
N -7 . 
08 :00  Vo l ke r i s ,  Teksaso 
re indže r i s  N -7 . 
11 :00  Pakva i šus i  po re lė .
11 :35  R im t i  r e i ka la i  3 
( k ) .  N -7 . 
12 :10  Bū rė ja .
13 :30  Tu r tuo lė  va rguo lė 

N -7 . 
14 :30  Naš la i t ės  N -7 . 
15 :30  Juodva rn i s  N -7 . 
16 :35  Labas  vaka ras , 
L i e tuva . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spo r tas .Ora i . 
19 :30  KK2  penk tad ien i s . 
N -7 . 
21 :00  Gre i t o j o  reagav i -
mo  bū rys  N14 . 
22 :50  Abso l i u tus  b log i s 
N14 . 
00 :40  Leg ionas  S . 

06 :25  Bakuganas  N-7 .
06 :55  Anč iukų  i s to r i j os 
N -7 .
07 :25  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s  N -7 .
07 :55  Fa ra i   ( ka r t . )  N -7 .
08 :55  Me i l ės  sūku ry je 
N -7 .
10 :00  Pa lauž t i  spa rna i 
N -7 .
12 :00  T i k ro j i  ž va igždė 
N-7 .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  T i k ro j i  ž va igždė 
N-7 .
13 :00  Pa rduo tas  gyven i -
mas  N-7 .
15 :00  S impsona i  N -7 .
16 :00  TV3  ž in i os .
16 :25  TV3  o ra i .
16 :30  TV  Paga lba  N -7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  TV  Paga lba .N -7 .
17 :55  Namų i dė ja  su 
IKEA.
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  Ledynmet i s  N -7 .
21 :10  P raga ro  va i k i s 
N -14 .

22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  P raga ro  va i k i s 
N -14 .
23 :45  Megė  N-14 .

06 :00  S t rė lė  ( k )  N -7 . 
07 :00  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia  ( k ) .
08 :15  Te i s i ngumo agen -
ta i  ( k )  N -7 . 
09 :15  Eks t rasensa i  t i r i a 
( k )  N -7 . 
10 :20  Kob ra  11  ( k )  N -7 . 
11 :25  M i r t i nas  g ink las 
( k )  N -7 . 
12 :25  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia .
14 :50  Te i s i ngumo agen -
ta i  N -7 . 
15 :55  Eks t rasensa i  t i r i a 
N -7 . 
17 :00  I n fo  d iena .
17 :30  Kob ra  11  N -7 . 
18 :30  S t rė lė  N -7 . 
19 :30  Amer i k i e t i škos 
im tynės  N -7 . 
21 :30  M i r t i nas  smūg is 
N14 . 
23 :25  L iū taš i rd i s  ( k ) 
N14 . 
01 :20  Lemt inga  d iena .

06 :45  Tėvas  Mo t i e j us  
N -7 . 
08 :10  Dv i  š i r dys  N -7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :30  Men ta l i s t as  N -7 . 
13 :30  De tek t yvė  R i zo l i 
N -7 . 
14 :30  Danė  Lov insk i  ( k ) 
N -7 . 
15 :30  Nau joka i  ( k )  N -7 . 
16 :30  Būk  su  man im 

N-7 . 
18 :00  Ba l t a  -  me i l ės 
spa l va  N -7 . 
19 :00  Danė  Lov insk i 
N -7 . 
20 :00  Nau joka i  N -7 . 
21 :00  Komisa rė  Sa ra 
Ko r  N14 . 
22 :55  Ko l  mes  gyv i  N14 . 
01 :25  Mano  l i k imas  N-7 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  V i l n i us  Jazz  2019 
( ka r t . ) .
07 :00  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a  ( ka r t . ) .
07 :30  Pe l i ukas  Lukas  3  
( ka r t . ) .
07 :55  M i j a  i r  aš  ( ka r t . ) .
08 :20  Č ia  –  k i nas 
( ka r t . ) .
08 :45  Ve randa  ( ka r t . ) .
09 :15  Labas  r y tas , 
L i e tuva  ( ka r t . ) .
11 :45  K laus imė l i s . 
12 :00  DW nau j i enos 
rusų  ka lba  ( ka r t . ) .
12 :15  Rusų  ga tvė . 
( ka r t . ) .
12 :40  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
13 :10  S tamb iu  p lanu 
( ka r t . ) .
14 :00  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama  ( ka r t . ) .
14 :30  Sma lsumo  genas 
( ka r t . ) .
14 :55  H i t chcocko  šešė -
l y j e  ( ka r t . ) .
15 :50  Pe l i ukas  Lukas  3 .
16 :15  M i j a  i r  aš .
16 :40  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a . 
17 :10  Dvynukės .

17 :55  G im inės . 
Gyven imas  tęs ias i  3 . 
18 :40  Ka ip  v i ską  pas i -
da ry t i  pač iam.
19 :05  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
19 :35  Ku l t ū ros  d iena . 
20 :30  Pano rama . 
21 :00  D ienos  t ema .
21 :20  Spo r tas .  O ra i .
21 :30  La imė  N-14 .
22 :50  Doman to 
Razausko  i r  Sau l i aus 
Pe t re i k i o  konce r tas .
00 :35  DW nau j i enos 
rusų  ka lba .
00 :50  Daba r  pasau l y j e . 

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  Ra i t o j i  po l i c i j a .
15 :00  Kob ra  11  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  Ge lež inke l i o  t i g ra i 
N -14 .

00 :45  Trauk inys  į 
Busaną   S  ( ka r t . ) .

05 .29  P rog rama .
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l f a  t aškas . 
07 .00  La i kyk i t ės  t en . 
08 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
09 .00  B rang io j i ,  aš  pe r -
skamb ins iu  N -7 .
09 .30  P in igų  ka r ta . 
La i svės  TV  l a i da .  2020 .
10 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
11 .00  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
12 .00  TV  pa rduo tuvė .
12 .15  T iek  ž i n i ų . 
12 .30  B rang io j i ,  aš  pe r -
skamb ins iu  N -7 .
13 .00  Nau ja  d iena . 
14 .00  Pas lap t ys  N -7 .
15 .00  Rea l i  m i s t i ka . 
N -7 .
16 .00  Repo r te r i s . 
16 .20  Spo r tas .Ora i . 
16 .30  Mūsų  gyvūna i . 
17 .00  La i kyk i t ės  t en . 
17 .40  Moks lo  r i tmu . 
18 .00  Repo r te r i s . 
18 .20  Spo r tas .Ora i . 
18 .30  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
19 .30  Nau ja  d iena . 
20 .00  Repo r te r i s . 
20 .20  Spo r tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
21 .30  Pas lap t ys   N -7 .
22 .30  Repo r te r i s . 
22 .50  Spo r tas .Ora i . 
23 .00  Buš ido  r i ngas 
N -7 .
23 .30  La i kyk i t ės  t en . 
00 .30  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
01 .30  Pas lap t ys  N -7 .
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2020 10 17

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Pasaul io  puodai 
(kar t . ) .
07:00 Išpažin imai . 
07:30 Meškos myl i  mane! 
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
11:50 Odos pas laptys.
12:45 Mongol i ja . 
13:35 Jaunasis 
Monta lbanas N-7. 
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Sveik in imų kon-
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kel ia i .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:05 Mūsų p i rmosios 
atostogos N-14. 
00:45 L ik imo eksper ta i 
N-14.  (kar t . ) .
02:30 Laimė N-14. 
(kar t . ) .

06:30 St ivenas Visata.
07:15 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:45 Ogis  i r  tarakonai .
08:05 Monstra i  pr ieš 
ate iv ius.
08:35 Tomo i r  Džer io 
šou.
09:05 Vasaros s tovyk los 
sa la.
09:35 Ting in ių  mieste l is .
10:00 Sėkmės tandemas. 

10:30 Medžiok lės sezo-
nas at idarytas.
12:05 Pašėlęs kru izas.
13:40 Nacional in is  sau-
gumas N-7. 
15:25 Tur i  mylėt i  šunis 
N-7. 
17:25 XXI  amžiaus la ida. 
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i . 
19:30 Tarzanas. 
Džiungl ių  legenda N-7. 
21:45 Betmenas pr ieš 
Supermeną N-7. 
00:50 Pakvaišęs tė t is 
N14.

06:30 Kempin iukas 
Plač iakeln is  (kar t . )  N-7.
07:00 Žvaigždžių kara i 
N-7.
07:30 Supermergai tės.
08:00 Kempin iukas 
Plač iakeln is .  (kar t . )  N-7.
08:30 Vi r tuvės is tor i jos. .
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darže l is .
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profes ionalas.
12:00 Didys is  Lūž ių 
s lėn is  – lauk inė Afr ikos 
š i rd is . .
12:20 Kenoloto.
12:22 Didys is  Lūž ių 
s lėn is  – lauk inė Afr ikos 
š i rd i .
13:00 Svajok l is  Badis 
N-7.
14:40 Mi ja  i r  ba l tas is 
l iū tas N-7.
16:45 Ekst rasensų mūšis 
N-7.

17:20 Kenoloto.
17:22 Ekst rasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i .
19:30 galvOK.
19:35 Euro jackpot .
19:40 galvOK.
21:00 Gaujų kara i  N-14.
22:05 Kafarnaumas N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Kafarnaumas N-14.
00:45 Kodėl  būtent  j is? 
N-14.

06:00 Kvai l ia i  šė ls ta (k) 
N-7. 
07:00 Pr ič iupom! (k) .
07:30 Juodasis  sąrašas 
(k)  N-7. 
08:30 Pr ič iupom! (k) . 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 Kvai l ia i  šė ls ta N-7. 
10:30 Je i  s ta ty tume š ian-
d ien.
11:40 Veln išk i  St ivo 
Ost ino išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
v i r tuvės košmarai .
13:50 Pragaro v i r tuvė 
N-7. 
14:50 Real i  mis t ika.  N-7. 
15:55 Pavoj ing i  ka imynai 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas.  Neptūnas 
-  Rytas. 
19:30 Jūrų pėst in inkai 
N-7. 
20:30 Juodasis  sąrašas 
N-7. 
21:30 Degant is  žmogus 
N14. 
00:25 Tolyn į  tamsą N-7. 

06:00 Akloj i  (k) .
07:00 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:00 Daktaras Ozas N-7. 
09:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Klasik iniai  kepiniai . 
12:00 Džino viešnagė 
I tal i jo je.
13:00 Akloj i  (k) . 
14:45 Šviežias maistas. .
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 „Velvet“  kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Nebylus l iudi j imas 
N14.
23:15 Fort i tudas N14. 
01:25 Kol mes gyvi  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Auksin is  protas. 
07:15 Klaus imėl is . 
(kar t . ) .
07:30 Laik inos ios sost i -
nės fenomenas. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sve ikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – k inas. 
10:30 Tarp dal ių  (ne)
p lo jama. 
11:00 Kas geresnio,  ka i -
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąs iuv in is . 
12:00 Trembi ta . 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažin imai . 
13:30 Mūšio laukas. 

14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarė ja“  su 
Martynu Starkumi . 
16:00 Erdvės menas.
16:30 Tėčio re ika la i . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys 
pasaul ia i  su Nomeda 
Kazlaus. 
18:25 Klaus imėl is  (kar t . ) .
18:45 Ten,  kur  namai 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Hindenburgas 
N-14. 
23:00 Dainuok man tan-
go. 
00:15 Dabar  pasauly je . 
00:40 Mūsų mieste l ia i . 
Imbradas.  (kar t . ) .
01:30 Evol iuc i ja  N-14. 
(kar t . ) .

06:00 Kietuol ia i  N-7.
06:25 Žvejo nuotyk ia i 
N-7.
07:30 Jukono vyra i  
(kar t . )  N-7.
08:30 Žvejo nuotyk ia i 
N-7.
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 Vienas Tasmano 
jūro je  N-7.
11:30 Krov in ių  kara i  N-7.
13:00 Žygis  per 
Himala jus N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
16:00 Jukono vyra i  N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul in is  muzikos 

šou „Kaukės“ . 
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Angelo apgul t is . 
N-14.
00:35 Gelež inkel io  t igra i 
N-14 (kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangio j i ,  aš per-
skambins iu N-7.
07.20 Vyrų šešėly je . 
Padangių moterys. 
08.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly-
je  su V.Mačiu l iu . 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Pagal iau savai t -
ga l is . 
11.00 Skonio re ika las. 
12.00 Net ikėtas te is ingu-
mas.  N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 Pin igų kar ta . 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Pagal iau savai t -
ga l is . 
19.00 Šaul ia i . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Mei lės lygt is  N-7.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Net ikėtas te is ingu-
mas N-7.

Anykščiuose pilis bus

Anykščiuose, Pušyno mikro-
rajone, šalia karaliaus Mindaugo 
ąžuolyno, supiltas piliakalnis. 
Visi šie ženklai liudija, kad atsi-
rado nauja vieta, kurią ketinama 
vainikuoti pilimi.

Pastatyti pilį ant istorinio Šei-
myniškėlių piliakalnio, matyt, jau 
niekad nepavyks, o mes, anykštė-
nai, be pilies nenurimsim. Šalia 
karaliaus Mindaugo ąžuolyno 
piliai - pati tinkamiausia vieta. 
Būtų „du viename“ - ir ąžuolynas 
karalių primintų, ir pilis.

Kitas svarbus niuansas - nau-
joji pilis puikiai įsikomponuotų 
į aplinką. Mat ir anksčiau suręsti 
Pušyno kvartalo namai greičiau  
pilis nei  paprastų piliečių gyve-

namuosius namus primena.
Beje, ten, kur prieš 20 metų 

Lietuvos Respublikos Preziden-
tas Valdas Adamkus sodino Ka-
raliaus Mindaugo ąžuolyną, guli 
akmuo, ant kurio parašyta, jog 
ąžuolynas yra Lietuvos šimtme-
čiui skirta „Rotary giraitė“,  so-
dinta 2018 metais. Galimai bent 
dalis karaliaus Mindaugo ąžuolų 
nudžiūvo, tad medžiai buvo at-
sodinti... Aišku, yra ir kitas va-
riantas - galbūt rotariečiai, savo 
giraitę sodinę šalia Karaliaus 
Mindaugo ąžuolyno, įkūrė ąžuo-
lyno filialą. 

Kaip ten bebūtų, liaudies iš-
mintis sako, jog nėra tokio parko, 
kurio nepataisytų gera pilis...
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Naujajame dokumente - daugiau vilties Anykščiams
(Atkelta iš 1 psl.)

Spalio 5 dieną, pirmadienį, Vilniu-
je, Valdovų rūmuose, surengtas bai-
giamasis susirinkimas-konferencija 
dėl Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrojo plano sprendinių. Šiame 
renginyje dalyvavęs Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius vylėsi, 
kad naujasis dokumentas į Anykščių 
rajono gyvenimą atneš tam tikrų po-
kyčių.

„Kaži kas labai nesikeis, tačiau 
tai, kas į  Lietuvos Respublikos teri-
torijos bendrąjį planą įtraukiama, tie 
sprendiniai galios 30 metų“,- sakė 
S.Obelevičius.

Anykščių rajono savivaldybės 

vadovas akcentavo, kad į Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrąjį  pla-
ną iki šiol nebuvo įtrauktas Anykš-
čiuose planuojamas nutiesti aplink-
kelis.

„Tas aplinkkelio įtraukimas į ben-
drąjį planą nereiškia, kad iš karto 
bus pradėtos jo statybos, bet bus jau 
kažkokia viltis, kad aplinkkelio sta-
tyboms kažkada bus skirti pinigai“, 
- kalbėjo S.Obelevičius.

Pasak S.Obelevičiaus, rengėjai 
taip pat atsižvelgė į Anykščių rajono 
savivaldybės pasiūlymą Anykščius 
įvardyti kaip kurorto statuso siekian-
tį miestą.

„Dabar plane suformuluota, kad 
Anykščiai yra ne kurortinė teritorija, 

o kurortinė teritorija, siekianti kuror-
to statuso“, - sakė S. Obelevičius.

Meras taip pat minėjo, kad į Lietu-
vos Respublikos teritorijos bendrąjį 
planą Anykščiai įtraukti kaip turiz-
mo traukos centras.

Plano rengėjams S.Obelevičius 
taip pat turėjo ir kritikos, pavyzdžiui, 
dėl jame nepažymėtų teritorijų vėjo 
jėgainių statyboms, baigiamajame 
susirinkime - konferencijoje dėl to 
kilo ir diskusijų.

„Šiame plane apie vėjo jėgaines 
kažkodėl visai nekalbama ir tai atrodo 
keistai“, - pastebėjo S.Obelevičius. 
Jis sakė, kad Anykščių rajono savi-
valdybė plano rengėjams siūlymų 
dėl vėjo jėgainių nepateikė.

Meras taip pat minėjo, kad į plano 
rengėjus buvo kreiptasi dėl to, kad 
Svėdasai, Troškūnai būtų įtraukti į 
kultūros paveldo objektų teritorijas.

„Susirinkime - konferencijoje ne-
buvo kalbėta, kurios teritorijos į pla-
ną įtrauktos, o kurios ne. Manau, kad 
jos buvo įtrauktos“, - visiškai tikras 
nebuvo S.Obelevičius.

Pasiteiravus, kokią matantis 
Anykščių ateitį po naujai patvirtin-
to Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrojo plano, meras S.Obelevičius 
kalbėjo: „Matau šviesią Anykščių 
ateitį. Atrodo, tai dokumentas su 
brėžiniais, bet jis turi įtakos žvel-
giant į priekį. Bus Europos Sąjungos 
finansavimo etapas, tad tai, kas neį-

Buvusio Anykščių rajono tarybos nario automobilis 
perėjoje partrenkė nepilnametę

(Atkelta iš 1 psl.)

„Žmonės naudojasi galimybe 
gauti kompensaciją įsigyti dviratį 
ar paspirtuką, pridavus taršų auto-
mobilį. Man atrodo, dėl to Anykš-
čiuose labai padaugėjo dviračiais 
ir pasipirtukais važinėjančių as-
menų. Tos priemonės yra geros, 
jos tausoja gamtą, bet jos turi būti 
naudojamos teisingai. Visų pirma, 
tėvai vaikus turi išmokyti Kelių 
eismo taisyklių ir elgtis atsakin-
gai“, - kalbėjo R.Avižaitė.

Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus 
vyriausioji tyrėja Rūta Avižai-

tė sakė, kad gyventojai taip pat 
skundžiasi, jog dviratininkai ir 
paspirtukininkai važinėja dide-
liu greičiu palei Šventosios upę 
esančiais pėsčiųjų bei dviratinin-
kų takais.

„Pėsčiųjų ir dviračių takas yra 
bendras, todėl dviratininkai ir 
paspirtukininkai turi važiuoti ne 
didesniu greičiu nei eina pėstysis. 
Įvykus susidūrimui su pėsčiuoju, 
žmogų galima sužaloti net mirti-
nai“, - atkreipė dėmesį ji.

Policijos pareigūnė pasakojo, 
kad dviratininkams ir paspirtu-
kininkams yra dalijami lapeliai, 
kuriuose nurodoma, kaip jie turė-

tų elgtis kelyje.
R.Avižaitė sakė ne kartą yra 

pati mačiusi, kaip vaikai neat-
sakingai lekia dviračiais arba 
paspirtukais per kelią.

„Man tai yra žiauriai baisu. 
Po to, kai Šaltupio bei Dariaus 
ir Girėno gatvės sankryžoje au-
tomobilis partrenkė dviračiu per 
pėsčiųjų perėją važiavusią mer-
gaitę, vairuotojas aiškino, kad ji 
staiga iš kažkur atsirado kelyje. 
Taip, vairuotojas netenka galimy-
bės sustabdyti automobilio, jeigu 
kažkas staiga „iššauna“ į pėsčių-
jų perėją. Taip elgiasi tik savižu-
džiai“, - sakė R.Avižaitė.

Šiemet dėl pėsčiųjų bei dvira-
tininkų kaltės Anykščių rajone, 
pasak R.Avižaitės, eismo įvykių 
neregistruota.

Birželį Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, avariją sukėlė dviratinin-
kas. Važiuodamas šaligaviu nuo 
senosios gaisrinės pusės, dvirati-
ninkas rėžėsi į lengvąjį automo-
bilį, kuris išvažinėjo į Vilniaus 
gatvę iš Algirdo Šimkaus parduo-
tuvės kiemo. Per neįskaitinį eis-
mo įvykį dviratininkas užgriuvo 
ant automobilio priekinės dalies 
ir patyrė sužalojimų. Lengvajam 
automobiliui buvo sudaužytas 
priekinis stiklas.

traukta į bendrąjį planą, tą projektą 
„pramušti“ bus labai sudėtinga“.

Bendrasis teritorijos planas yra 
įrankis kokybiškai suderinti įvairias 
šalyje vykdomas veiklas – verslo, 
žemės ūkio, turizmo, rekreacijos, 
aplinkos ir kultūros paveldo apsau-
gos, infrastruktūros. Dabartinio Ben-
drojo plano (BP) galiojimas baigsis 
2020 metais, tad iki tol turi būti pa-
rengtas naujos kartos strateginis do-
kumentas, tarnausiantis įvairių sričių 
specialistams. Plano koncepciją tu-
rės patvirtinti Seimas, o konkrečius 
sprendinius – Vyriausybė.

Plačiau apie naujai parengto Lietu-
vos Respublikos teritorijos bendrojo 
plano sprendinius, Anykščių rajono 
savivaldybės pasiūlymus rengiant šį 
planą skaitykite kituose „Anykštos“ 
numeriuose. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus vy-
riausioji tyrėja Rūta Avižaitė 
sakė, kad dėl dviratininkų ir 
paspirtukininkų elgesio polici-
jai skundžiamasi vis dažniau.
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Bėgimas partizanų takais
Raimondas GUOBis

Šeštadienį svėdasietiškame Šimonių girios pakraštyje, Priepado ežero pakrantėse, įvyko tradici-
nis, jau septintasis bėgimas Algimanto apygardos partizanų takais. 

Šimonių girios partizanams pagerbti skirtoje sportininkų šventėje dalyvavo beveik šimtas iš Vil-
niaus, Panevėžio, Kupiškio, Utenos, Anykščių, Svėdasų, Troškūnų bei kitų Lietuvos vietų atvykusių 
bėgikų , kurie varžėsi ilgojoje 7,7 kilometro bei trumpesnėje pusantro kilometro trasoje. 

Sidabrinis rytas pilkšvu dangu-
mi rėmėsi į aukštas girios pušis, 
bangavo Priepado ežeras. Jo pa-
viršiumi ratus suko guminė valtelė 
su dviem žvejais – matyt, tikėjosi 
lydekų. Iš paslaptingos buveinės 
šuoliukais ant samanų šoko vo-
verė. Nušokavo keletą žingsnių ir 
stabtelėjo. Susidomėjau ir palen-
gva prisiartinau visai prie pat to 
tamsiai rusvo ir, žvelgiant į snuke-
lį, peliuką primenančio padarėlio. 
Dar arčiau einu, o ji tuomet liuok-
telėjo gal metrą aukštyn  storos pu-
šies kamienu - noriu žvilgtelt į ją, 
o ji ima ir pasislepia. Tikriausios 
slėpynės. It stebuklas: netikėtai 
pasirodžiusi, taip pat paslaptingai 
ir nežinia kur dingo. Kas tai buvo? 
Gal miško padaru klajojanti parti-
zaniška dvasia?... 

Pasak garbios atminties bėgi-
mo iniciatoriaus, 1949 metų lap-
kričio 1-ąją žuvusio Algimanto 
apygardos štabo viršininko Albi-
no Pajarsko – Bebo brolio Vlado 
Pajarsko, džiugu,  nors ir trikdė 
Covid 19 grėsmė, į šventę susi-
rinko didelis būrys dalyvių. Oras 
buvo puikus, nuotaika dar geres-
nė, tad šventė pasisekė. Džiugu, 
kad Lietuvos kaimo sporto ir 

kultūros asociacijos „Nemunas“ 
tradicinę šventę šiemet sureng-
ti pagelbėjo seni bičiuliai: Egi-
dijus Juozas Karalius, Kęstutis 
Aleckūnas, Aldona Umbrasaitė, 
kiti nuolatiniai pagalbininkai bei 
Anykščių sporto centras, jo tre-
neriai Bronius Vitkūnas, Algirdas 
Pupkis su direktoriumi Arvydu 
Kriščiūnu priešakyje. Dalyvių 
maitinimu pasirūpino Utenos pul-
kininko Prano Saladžiaus 9 - oji 
šaulių rinktinė, visus papenėjusi 
gardžia koše. Virtuvėje energingai 
darbavosi keli šauliai ir pati rink-
tinės vadė Asta Tidikienė.

Po registracijos, iškilmingo 
šventės atidarymo prisiminta Algi-
manto apygardos partizanų istori-
ja,  jaunimui linkėta kurti svajonių 
Lietuvą, bėgti ne baimės, bet vilties 
takais. Pykštelėjus startinio pisto-
leto šūviui, pirmyn būriu metėsi 
trumpojo tako bėgikai. Po valandė-
lės pasirodė pirmasis dalyvis, dis-
tanciją įveikęs per 5 minutes ir 31 
sekundę, Titas Raugas iš Anykščių, 
antrasis - Eimantas Meškauskas, o 
trečiasis - panevėžietis Modestas 
Grivaila. Mergaičių grupėje grei-
čiausia buvo Evelina Uselytė ( 6 : 
38 ) iš Viešintų. Pavymui finišavo 

jos komandos draugė Mėta Maci-
jauskaitė ir Nomeda Galvonaitė iš 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos. Ilgojoje distancijoje 
čempionu tapo anykštėnas Kristu-
pas Karčemarskas (30 : 39), veik 
ant kulnų jam lipdamas finišavo 
Vilniaus universiteto atstovas Ra-
doslav Lajevski, trečiasis atbėgo 
Tadas Jankūnas iš Panevėžio Mar-
garitos Rimkevičaitės profesinio 
mokymo centro. Moterų grupėje 
laimėjo Violeta Lajevska iš Vil-
niaus universiteto (40 : 28), po jos 
finišavo Kupiškio technologijų ir 
verslo mokyklos atstovė Diana 
Balužytė, kuri bėgo užsidėjusi au-
sines, klausydamasi „Radiocentro“ 
muzikos, bei Neringa Matulevi-
čiūtė iš Svėdasų gimnazijos. Da-
lyviai bei nugalėtojai apdovanoti 
medaliais, taurėmis, knygomis, net 
išmaniomis dėlionėmis.

Man taip pat buvo suteikta gar-
bė prisidėti - pagelbėti ruošiant 
prizus, tarti žodį, po to visiems 
įteikti dalyvių medalius - pažvelgti 
į akis, padėkoti, padrąsinti.  Pa-
sotino ir sušildė šauliška košė, 
laužas,bičiulystė ir džiaugsmas, 
prisipildęs  vilties, kad ši graži tra-
dicija galėtų tęstis amžinai.

Šventės organizatoriai( iš kairės) - Egidijus Juozas Karalius, Al-
dona Umbrasaitė, Vladas Pajarskas ir Kęstutis Aleckūnas.

Tradicinio bėgimo Algimanto apygardos partizanų takais dalyviai prie buvusio Antano Starkaus - 
Montės ir jo bendražygių bunkerio. 

Startui pasirengusi vyresniųjų grupė. Centre - varžybų nugalėtojas Kristupas Karčemarskas.

Jungtinė troškūniečių ir viešintiškių komanda.

Gausi svėdasiškių komanda su vadove - mokytoja bei jaunųjų 
šaulių vade Regina Žvirbliene. 
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Kęstučio Jacunsko prioritetai - sveikatos apsauga ir švietimas
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Seimą Deltu-

vos šiaurinėje apygardoje 45-erių metų gydytojas Kęstutis Ja-
cunskas Anykščiuose gyvena jau beveik 20 metų. Visa darbinė 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės pava-
duotojo bei suaugusiųjų skyriaus vyriausiojo gydytojo karjera 
praėjo Anykščiuose. Gydytojas kasdien bendrauja su dešimti-
mis paprastų anykštėnų, todėl supranta paprasto žmogaus kas-
dienybės sunkumus ir lūkesčius.

Seime gins mažas ligonines

K.Jacunskas kalba, jog jeigu bus 
išrinktas į Seimą, pirmiausia darys 
tuos darbus, kuriuos geriausiai išma-
no. „Matau, kaip dirbtinai žlugdo-
mos rajonų ligoninės. Sukasi užda-

ras ratas - pradžioje gydymo įstaigos 
reorganizuojamos, uždaromi atskiri 
skyriai. Tada ligoninė nebegali teikti 
visaverčių paslaugų, iš jos ima bėg-
ti specialistai ir taip artėjama prie 
situacijos, kai rajonų centruose liks 
tik palaikomojo gydymo ir slau-

gos ligoninės. Dirbdamas Seime, aš 
stengsiuosi išlaikyti visas dabar Lie-
tuvoje veikiančias ligonines su visais 
svarbiausiais jų  skyriais“, - kalbėjo 
socialdemokratų kandidatas į Seimą 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje.

Stiprins tiksliųjų mokslų 
kryptį

Gydytojas sakė, jog šių metų 
abiturientų matematikos egzamino 
rezultatai jį šokiravo. „Man būtų bu-
vusi tragedija, jeigu iš matematikos 
valstybinio egzamino nebūčiau ga-
vęs 10 balų dešimtbalėje sistemoje. 
O šiemet 40 proc. Lietuvos abituri-
entų apskritai neišlaikė matematikos 
egzamino. Tragedija! Nekaltinu nei 
mokinių, nei mokytojų. Neišlaikiu-
siųjų skaičius rodo, jog ydinga yra 
pati sistema. Būtina peržiūrėti visą 
ugdymo turinio programą, akcen-
tuojant tiksliuosius mokslus“, - dėstė 
politikas.

Naikins neadekvačius 
draudimus

Kandidatas į Seimą sako, kad jį, 
kaip pilietį, žemina neadekvatūs da-

bartinės šalies valdžios ribojimai ir 
draudimai.  „Sekmadienį, pusę ke-
turių dienos, nebegalima nusipirkti 
alaus butelio. Kodėl? Mano supra-
timu, toks ir kiti panašūs ribojimai 
yra ne kova su alkoholizmu, o visų 
Lietuvos gyventojų savigarbos grio-
vimas, kišimasis į asmeninę erdvę“, 
- požiūrį dėstė medikas. 

Jo nuomone, pertekliniai ribojimai 
yra tiesiogiai susiję su Lietuvos gy-
ventojų orumo žeminimu. 

 
Kandidatų sąraše yra ir 
Dainius Žiogelis

LSDP kandidatų daugiamanda-
tės apygardos sąraše K.Jacunskas 
įrašytas 106-uoju. 89-oje šio sąrašo 
pozicijoje yra Anykščių rajono vice-
meras Dainius Žiogelis. Abu anykš-
tėnai į Seimą pakliūti per partijos 
sąrašą turi nedaug galimybių, tačiau 
balsuojantys už socialdemokratus 
neturėtų užmiršti reitinguoti mūsiš-
kių. Reitingo balsai yra ne tik kova 
dėl Seimo nario mandato, bet ir po-
litikų įvertinimas. Tad jeigu manote, 
kad K.Jacunskas ir D.Žiogelis yra 
verti Jūsų pasitikėjimo, nepatingė-
kite reitinguoti.      

Sistemą pažįsta iš vidaus

Anykščių rajono vicemeras 
D.Žiogelis, kalbėdamas apie so-
cialdemokratų partijos kandidato 
K.Jacunsko privalumus, atkreipė 
dėmesį į tai, kad medicinos sritį 
gydytojas puikiai pažįsta iš vi-
daus. 

„Jis buvo koronaviruso įvykių 
sūkuryje, taigi K.Jacunskas apie 
šią ligą turi ne tik teorinių, bet ir 
praktinių žinių. Apskritai nedaug 
potencialių būsimojo Seimo narių 
turi tokio lygmens supratimą apie 
sveikatos apsaugos sistemą, ko-
kią turi mūsų kandidatas“, - dėstė 
D.Žiogelis.

Anykščių rajono vicemeras tei-
gė, jog abejonių nekelia bendrasis 
K.Jacunsko išsilavinimas, Lietuvos 
ir tarptautinės politikos bei ekono-
mikos kontekstų supratimas.

Pasak D.Žiogelio, naujame Lie-
tuvos Seime ypač reikia stiprios 
socialdemokratų frakcijos. Nauja-
me Seime LSDP turėtų būti stabi-
lizuojanti, cementuojanti galia. Ši 
partija greičiau bus jėga,  konsoli-
duojanti skirtingų pažiūrų partijas, 
o ne skaldanti Seimą.    

Lietuva atkūrė Nepriklausomybę prieš trisdešimt metų. Per šį laiką pasiekėme reikšmingų pergalių, tačiau ke-
lias iki demokratiškos, gerai valdomos ir klestinčios valstybės – dar tolimas.

Mūsų šalies problema – iki šiol susitelkėme tik į bendrojo vidaus produkto didinimą, žadėdami pasirūpinti 
aplinkosauga ir socialiniu solidarumu kažkada vėliau. Taip nejučia rinkos santykiai ir vartotojiškumas tapo pa-
grindiniais Lietuvos, kaip valstybės, egzistenciją apibrėžiančiais dalykais.

Šalutinių neigiamų pasekmių – apstu. Tai ir demografiniai nuostoliai dėl nemažėjančios emigracijos ir neigiamo 
gyventojų skaičiaus prieaugio. Didėja regioninė atskirtis, turto ir pajamų nelygybė. Stiprėja žmonių nusivylimas 
politika ir traukimasis iš viešojo gyvenimo. Aštrėja aplinkosaugos problemos.

Koronaviruso pandemija tik išryškino šias bėdas.
Pritardami vis stipriau aidintiems balsams, raginantiems šalyje kurti gerovės valstybę, keliame sau tikslą statyti 

jaukius ir aplinkai draugiškus Tautos namus, kur kiekvienas gyventojas jaustųsi savas ir nebūtų atstumtas.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje kęstučio jacunsko rinkiminės sąskaitos. Užsak.nr. 922

Mindaugas Sargūnas: neužmiršiu, jog esu iš nedidelio miesto
Liberalų kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apy-

gardoje Mindaugas Sargūnas tvirtina, jog išrinktas 
į Seimą jis ypatingą dėmesį skirtų regionams. Pasak 
politiko, tik išsaugoję mokyklas, darželius, gydymo 
įstaigas galime tikėtis, jog jauni žmonės grįš į tokius 
miestus kaip Anykščiai.

„Kai žmogus renkasi gyvena-
mąją vietą, jis įvertina būsimą 
aplinką. Kas važiuos ten, kur 
nėra vaikų darželių, mokyklų, 
gydymo įstaigų? Nuolat vyks-
ta optimizavimo procesai, kurie 
iš esmės yra biudžetinių įstaigų 
uždarymas. Nėra garantijų, jog 
jaunos šeimos į Anykščius grįš, 
jei mes ir išsaugosime mokyklų 
tinklą, tačiau jei bus baigti griau-

ti švietimo ir sveikatos apsaugos 
tinklai, tada mes tikrai grįžtan-
čiųjų bangos nesulauksime“, - 
kalbėjo politikas.

Kitas svarbus akcentas, siekiant 
pritraukti darbingus žmones į re-
gionus, yra verslo aplinka. Pasak  
M.Sargūno, politikams  būtina 
laikytis žodžio ir PVM sumažinti 
nuo 21 proc. iki 18 proc. „Sei-
mas, 2008 metais didindamas 

Bendaržygiai apie Mindaugą Sargūną

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas, Anykščių rajono tarybos 
narys: 

 „Su Mindaugu Sargūnu bendra-
žygiai esame ne vienerius metus ir 
žinau, kad jis yra žmogus, visada 
atkakliai siekiantis savo tikslo ir, 
svarbiausia, besididžiuojantis esąs 
anykštėnas. Čia užaugo, įkūrė savo 
verslą, sukūrė šeimą. Kasdien jo 
įmonėje dirbantiems žmonėms 

padeda spręsti problemas, kilu-
sias informacinių technologijų 
srityje. Mindaugas yra aktyvus 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, taip pat priklauso Anykščių 
ROTARY klubui, yra Anykščių 
miesto vietos veiklos grupės val-
dybos pirmininkas, taip pat dar-
buojasi Jaunimo reikalų taryboje. 
Visoms minėtoms veikloms Min-
daugas atiduoda save visu šimtu 
procentų, visuomet yra atsakin-
gas ir nuoširdus, įsiklausantis ir 
padedantis.

Pasitikiu Mindaugu ir manau, 
kad dėl savo kompetencijos ir 
sąžiningumo jis daug ką gali nu-
veikti anykštėnų ir Lietuvos labui, 
tęsdamas savo veiklą kaip Lietu-
vos Respublikos Seimo narys. 

Spalio 11 d. kviečiu palaiky-
ti Mindaugą Sargūną Deltuvos 
šiaurinėje vienmandatėje rinki-
mų apygardoje“.

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja :

„Mindaugu, visų pirma, tikiu 
ir pasitikiu kaip žodžio žmogu-
mi. Jis nežadės to, ko negali pa-
daryti. Būti sąžiningam pačiam 
sau ne kiekvienam pavyksta, o 
Mindaugas ne tik sąžiningas, 
bet ir savo pavyzdžiu rodantis, 
kad šalia esančiųjų problemas 
girdi ir sprendžia. Jam rūpi, 
kaip Anykščiuose gyvens tiek 
jaunos šeimos, tiek pagyve-
nę žmonės, kokias švietimo ir 
sveikatos apsaugos sistemas 
turėsime. Toks žmogus vertas 
didelio palaikymo“.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr. 920

PVM, teigė, kad šis padidinimas 
yra laikinas, tačiau laikinumas už-
sitęsė jau net 12 metų“, -  aiškino 
anykštėnas.     

M.Sargūnas atreipė dėmesį į 
Liberalų sąjūdžio programines 
nuostatas, kuriomis siekiama  li-
beralizuoti mokesčius.  

„Mes pasisakome už tai, kad 
minimalias pajamas gaunantis 
žmogus neturėtų mokėti GPM, o 
pradėtų jį mokėti tada, kai paja-
mos viršytų minimalų lygį. Tokiu 
būdu ne tik būtume labiau soci-
aliai atsakingi, bet ir remtume 
nepasiturinčius žmones, kurie 
vėliau, pradėję daugiau uždirbti, 
galėtų prisidėti prie socialinės 
paramos kitiems. Tokiu būdu pri-
sidėtume prie vartojimo ir  eko-
nomikos skatinimo Lietuvoje.

Neapmokestinsime reinvesti-
cijų. Įmonių pelnas bus apmo-
kestinamas tik tuo atveju, jei 
akcininkai jį naudos asmeninėms 
reikmėms. Užsibrėžiame tikslą 
būti konkurencingiausia valstybe 
Baltijos šalyse investuojančiam 
verslui. Tokie pelno mokesčio 
įstatymo pakeitimai leis pritrauk-
ti užsienio investicijų, diegti ino-
vacijas, kurti naujas darbo vietas 
ir didinti atlyginimus“, - savo 
rinkiminėje programoje nurodo 
liberalai. 

Pasak M.Sargūno, šios ir kitos 
ekonominės priemonės yra būti-
nos, nes darbo apmokestinimas 
Lietuvoje siekia apie 40 proc., ir 
tai yra gerokai daugiau nei išsi-
vysčiusių valstybių (EBPO) vi-
durkis. 
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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.Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!

Jei norite ką nors 
padovanoti, toks 

skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

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

siūlo darbą

įvairūs

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

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

Sulčių spaudimas į 
plastikines pakuotes 

su kraneliu.
Geriausia kaina 

rajone.
Siūlome plačiausią sulčių Jūsų 
sultims pagardinti pasirinkimą.

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

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

Skubiai reikalingas mūrininkas  
sumūryti daliai kamino.

Tel. (8-603) 71424.

Priims į darbą statybininkus. 
Darbai Lietuvoje, komandiruotėse.

Tel.: (8-686) 48305, 
(8-687) 16115.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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

Tel. (8-685) 68182.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus ir pataria 
interjero klausimais. 

Tel. (8-698) 05413.

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.

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

Tel. (8-687) 18377.

Įvairūs žemės kasimo darbai 
mini (3 t) ekskavatoriumi. 

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 65148.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

nuoma
Išsinuomotų butą ar namą 

Anykščiuose ar Anykščių rajone.
Tel. (8-620) 55394.

Audriaus Penkausko 
trūkumas - kuklumas
Krikščionių sąjungos kandida-

tas į Seimą Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje Audrius Penkauskas 
- patyręs ir išsilavinęs politikas. 
Tris aukštojo mokslo diplomus 
turintis, įspūdingą karjerą padaręs 
kraštietis laikosi esminio principo 
- jam svarbiausia išlikti sąžinin-
gam, ištikimam savo vertybėms ir 
neieškoti lengviausio kelio. 

A.Penkauskas tapo vienu iš at-
gimusios Krikščionių sąjungos 
kūrėjų, nors startuoti su nauja 
politine jėga yra gerokai sudėtin-
giau nei su struktūras turinčiomis 
partijomis. „Seimo nario manda-
tas  nėra mano gyvenimo tikslas. 

Mano nuomone, Krikščionių są-
junga yra Lietuvai būtina partija, 
vienintelė, iš tiesų ginanti krikš-
čioniškąsias vertybes“, - kalbėjo 
A.Penkauskas.   

Jonas ŠIMĖNAS, nepri-
klausomos Lietuvos valsty-
bės atkūrimo signataras, apie 
A.Penkauską: 

„su Audriumi Penkausku esa-
me pažįstami daugelį metų, dar 
nuo sąjūdžio laikų. Mes tada 
abu buvome jaunieji krikščionys 
demokratai, pilni idėjų ir gal ne 
visuomet parankūs konservaty-
viajai krikdemų linijai. Vėliau 

mūsų keliai išsiskyrė, bet santy-
kiai nenutrūko. Manau, jog jeigu 
A.Penkauskas sulauktų teigiamo 
anykštėnų įvertinimo - juo rinkėjai 
nenusiviltų. Audrius yra patyręs 
politikas, dirbęs Prezidento Valdo 
Adamkaus patarėju nacionalinio 
saugumo klausimais. Tik vieną jo 
esminį minusą matau - yra kuklus. 
O dabar - akiplėšų metas... Mes 
kartu su A.Penkausku atkūrėme 
krikščionių demokratų sąjungą, 
nes reikėjo politinės jėgos, kuri 
atstovautų krikščioniškoms verty-
bėms. juk krikdemai yra konser-
vatorių šešėlyje, o konservatoriai 
užsikrėtė liberalų virusu...“

Politinė reklama. Bus apmokėta iš krikščionių sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr. 925 

Kandidatas į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje, social-
demokratas Kęstutis Jacunskas 
puikiai išmano sveikatos apsau-
gos sritį ir žino paprastų žmonių 
problemas. Seime reikia žmonių, 
kurie turėtų praktinį supratimą 
apie sveikatos apsaugos sistemą, 
nes ši sritis mums visiems yra 
nepaprastai svarbi.

Kęstutis yra jaunas, bet jau pa-
tyręs - ir kaip medikas, ir kaip po-
litikas. Jis antrąją kadenciją dirba 
Anykščių rajono taryboje, žino, 
kokie yra svarbiausi anykštėnų 
poreikiai, kokios problemos turi 
būti sprendžiamos pirmiausia.

Abejonių nekelia gydytojo 

K.Jacunsko išsilavinimas, su-
kauptos žinios. Jis yra ir daugelio 
Anykščių visuomeninių organi-
zacijų narys, o visuomeniškumas 
padeda sukaupti informaciją iš 
įvairių sferų.

Šis socialdemokratų atstovas 
Seime nebus lyg nukritęs iš mė-
nulio  -  K.Jacunsko žinių baga-
žas jam leis atstovauti Anykščių 
krašto rinkėjų interesams nuo 
pirmosios jo darbo parlamente 
dienos.

Dalyvavau ne viename 
K.Jacunsko susitikime su rinkė-
jais. Man ypač patiko jo sugebė-
jimas rasti bendrą kalbą su kie-
kvienu žmogumi. K.Jacunskas 

yra konkretus, jis nekalba to, ko 
nežino, ir turi drąsos pripažinti, 
jog kažko neišmano. Tokio tipo 
žmonės nepriima neapgalvotų 
sprendimų, jie nebijo aiškintis ir 
ieškoti atsakymų.

Spalio 11-ąją Seimo rinki-
muose aš balsuosiu už gydyto-
ją K.Jacunską. Priimti tokį pat 
sprendimą kviečiu ir jus.

Pagarbiai
Donatas Krikštaponis  

Donatas Krikštaponis: Kęstutis Jacunskas 
žino paprasto žmogaus problemas

Politinė reklama. Bus apmokė-
ta iš kandidato į seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje kęstučio 
jacunsko rinkiminės sąskaitos. 
Užsak. nr. 926
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Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠeLius nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVis

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

Superkame karVes, 
BuliuS ir telyčiaS 

„krekenaVos 
aGroFirMos“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠkus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
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.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-652) 09190.

Tvarkingą namą Taikos g. 
Anykščiuose. Grindinis šildymas. 
Suremontuotas namo vidus. Yra 
ūkinis, šiltnamis, visos miesto ko-
munikacijos. 

Tel. (8-645) 49772.

Tvarkingą sodybą su žeme 
Kavarsko seniūnijoje. 

Tel. (8-646) 17831.

Mūrinį namą Troškūnuose. 
27 000 Eur.
Tel (8-673) 10983.

Sodybą Daujočių k. Svėdasų sen., 
Anykščių rajone. Kaina 8 900 Eur. 

Tel. (8-646) 18289.

Sodybą vienkiemyje, Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-674) 70860.

Pradėtą statyti naują namą 
Naujonyse, 8 km nuo Anykščių. 
Yra tvenkinys ir sena, dar gyvena-
ma sodyba ir 1 ha žemės. Kaina 
19 500 Eur. 

Tel. (8-674) 67288.

Skubiai ir nebrangiai - sodo skly-
pą Žemuogių g. 6000 Eur.

Tel. (8-646) 18343.

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

Tel. (8-683) 49528.

Brangiai perka grikius. 
Atsiskaitome per 2 d.d. 

Kompensuojame transportą (5 €/t). 
Jokių priėmimo mokesčių. 
www.lasai.lt/elevatorius. 

Tel. (8-683) 85009.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. 

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

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

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

kita

Obuolius. Pasiima iš namų. 
Duoda didmaišius. 

Tel. (8-618) 25497. 

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

Tel. (8-646) 02375.

kuras

Nebrangiai beržines, alksnines mal-
kas kaladėmis, trimetres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-621) 30354.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-604) 12810.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 11 d. (sekmadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis 
dėsliosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4.50 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.

kita

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, daugiau nei 20 
rūšių). Rudeninės nuolaidos! 

www.sodoharmonija.lt, 
Tel. (8-682) 10643.
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anekdotas

oras

+10

+12

mėnulis
Spalio 9 - 12 d. - delčia.

Danielius, Pranciškus, Gilvydas, 
Butautė, Danys.

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, 
Dionyzas, Liudas.

šiandien

spalio 10 d.

spalio 11 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

Germanas, Rimgaudas, 
Daugvydė, Zinaida, Zina.

spalio 12 d.
Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

Meras - už Sergejų Jovaišą!
Mielieji anykštėnai,
prisimindamas savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, dar kartą dėkoju visiems 6500 Anykštijos rinkėjų, balsavusių už mano kandidatūrą. Suformavę naują ir jauną komandą, 

dirbame jūsų labui. Tačiau kad darbai vyktų sklandžiai, kad Anykščiai gautų pakankamą finansavimą, labai svarbu turėti patikimus ir įtakingus, žinomus šalyje Seimo narius. 
Galiu tik pasidžiaugti, kad praeitą kadenciją Anykščiams pasisekė. Turėjome net du Seimo narius, buvusius mero patarėjus. Tiek Antanas Baura, tiek Sergejus Jovaiša Seime 
pasižymėjo kaip drausmingiausi Seimo nariai, tyliai dirbantys Anykščių ir Lietuvos naudai, nesiveldami į nesibaigiančius skandalus. Tai buvo tie žmonės, mūsų komandos 
nariai, į kuriuos bet kurią minutę galėjai kreiptis ir sulaukti pagalbos.

Artėja rinkimai, apsisprendimo metas. Akivaizdu, kad žmonėms atsibodo nesibaigiantys skandalai, barniai, komisijos, neprognozuojami vienasmeniai sprendimai, sutrikdę 
sveikatos apsaugos, švietimo sistemų darbą, praskolintas šalies biudžetas, išaugusi bedarbystė, netgi žengimas policinės valstybės link, nesiskaitymas su Prezidento institucija 
ir Konstitucijos nesilaikymas. Akivaizdu, kad Seimui ir Lietuvai reikia kardinalių permainų. Anykščiams, savivaldybei ir anykštėnams labai svarbu, kad išrinktume į Seimą 
anykštėną, žinomą žmogų, o drauge ir mūsų komandos narį  Sergejų Jovaišą.

Kviečiu visus anykštėnus, jaunimą ir senjorus, nebūti abejingus, ateiti į rinkimus. Balsuokime už dviejų kadencijų Seimo narį,  pasaulyje žinomą krepšinio legendą, Anykščių 
garbės pilietį Sergejų Jovaišą bei Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašą Nr.5. Nepamirškime reitinguoti Sergejaus (Nr.40) bei puikiai užsirekomen-
davusios mero patarėjos Gabrielės Griauzdaitės-Patumsienės (Nr.117).

Sigutis Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės meras, Auksinės krivūlės riteris

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į seimą 
sergejaus jovaišos rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr. 771

- Seneli, ar tikrai tavo visi dan-
tys jau iškritę?

- Taip, anūkėli, visi iki vieno...
- Tada palaikyk pyragaitį, o aš 

minutei išbėgsiu į kiemą...

išdrąsėjo Amiliutė -
ji laiminga gali būti.
nes protinga, patraukli,
Į kardašjen panaši.

skrieja širdys, laikai kinta,
Garderobai laužia spintą.
kas savaitę fotkę naują
Feisbukas dėt reikalauja. 
 
sargį štai apsikabinus, 
Ten – arbūzą užauginus. 
Čia su Marge ji prie gryčios,
Ten - su Marce prie bažnyčios.

Miesto šventės – Obuolinės,
Antaninės, Mykolinės... 
Atlaidai svėdasuose -
Tenka lėkti net risčia.

Trisdešimt šeši sekėjai,
Trys kaimynės, bet sudėjus, 
nuostabiausia draugija -
jeigu taip kavos su ja?

Internetas Amiliutei atvėrė jos nepaprasto 
patrauklumo gelmes

Neužmirškite pratęsti „Anykštos“ prenumeratos!
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.


