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Savivaldybė siekia susigrąžinti autobusų stotį
Anykščių autobusų stotį nuomojančiai UAB „Autovelda“ Anykščių rajono savivaldybė iškėlė ul-

timatumą. Savivaldybės vadovai iš nuomininko reikalauja tvarkyti apleistą ir miesto nepuošiančią 
autobusų stotį arba ją perduoti savivaldybės žinion.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad jei Anykščių miesto 
autobusų stotį iš savivaldybės 
nuomojanti UAB „Autovel-
da“ ją perduotų savivaldybei, 
bendrovei dar tektų ir pri-
mokėti solidžią 
sumą.

Anykščių miesto autobusų stoties pastatas buvo renovuotas maždaug prieš 15 metų, tačiau jos teri-
torija dvelkia sovietmečiu.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sudegino ... bažnyčios duris Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus 
profesorius, metalo skulptorius Romualdas Inčirauskas sudegino 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios durų maketą. 

Iš pirmo žvilgsnio veiksmas atrodo drastiškas, tačiau profeso-
rius, kalbėdamas su „Anykšta“, pirmiausia atkreipė dėmesį, kad 
durų maketo deginimas nėra pykčio akcija, o pats projektas jam 
nuo pat pradžios atrodęs sunkiai įgyvendinamas.

Profesorius Romualdas Inčirauskas sako, jog Anykščių Šv.Mato bažnyčios durų projektas jam nuo pat pradžių atrodė 
sunkiai įgyvendinimas.

Gaisras 
Šeimyniškių 
kaime nusinešė 
gyvybę

Šildymas. Penktadienį, spalio 
16 dieną, Anykščiuose pradėtas 
šildymo sezonas.Pernai šildymo 
sezonas prasidėjo spalio 3 dieną.

Turtas. „Telia Lietuva“ auk-
cione  parduos visoje Lietuvoje 
jai priklausančio nekilnojamojo 
turto už 4,9 mln. Eur. Už pradinę 
16 tūkst.150 Eur kainą  pardavi-
nėjamas bendrovei priklausantis 
pastatas Troškūnuose, K.Inčiūros 
gatvėje. Kaip skelbiama, mieste-
liuose ir kaimo vietovėse esan-
čiuose pastatuose  anksčiau veikė 
analoginės telefonijos stotys.„Te-
lia Lietuva“ skelbia, kad pastatai 
pardavinėjami, nes technologinė 
pažanga ir efektyvus turto val-
dymas leidžia sumažinti turimų 
patalpų ir pastatų poreikį. 

Nedarbas. Spalio 1 dieną 
Anykščių rajone buvo registruoti 
2 tūkst.386 bedarbiai. Nedarbas 
išaugo nuo 17,3 iki 17,8 proc. 
Oficialus nedarbas Lietuvoje 
auga toliau – per mėnesį rodiklis 
padidėjo 0,4 punkto -  iki 14,1 
proc.

Pokalbis I. Kitą savaitę bus 
paskelbta, kuris asmuo - Alvydas 
Janickas ar  Rimantas Sereiči-
kas - taps Troškūnų seniūnu. Šie 
abu asmenys po Vilniuje vykusio 
konkurso pateko į antrąjį turą. Iš 
dviejų finalininkų seniūną savo 
nuožiūra rinksis Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė. Pagal 
naujausią tvarką abu finalininkus 
direktorė privalo pasikviesti po-
kalbio, tačiau jo eiga ir rezultatų 
vertinimas nėra reglamentuotas.   

Pokalbis II. Ketvirtadienį, spa-
lio 15-ąją, Vilniuje vyko Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus vedėjo 
konkursas. Konkurse dalyvavo 
du asmenys, abu jie pateko į an-
trąjį turą. Skyriaus vedėją iš dvie-
jų asmenų, po pokalbių su jais, 
pasirinks savivaldybės adminis-
tracijos direktorė L.Kuliešaitė. 
Panašu, kad iš konkurso Vilniuje 
prasmės buvo tik tiek, kad buvo 
konstatuota, jog abu pretenden-
tai yra įgalūs vadovauti Statybos 
skyriui. 

Savivaldybės 
kultūros premiją 
pasiūlyta suteikti 
menotyrininkei 
Jolantai Zabulytei

Girelėje vėl 
meldėsi 
sentikiai

Bardo sodybai - 
apdovanojimas 
už autentiką
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spektras

Temidės svarstyklės

Užpuolimas. Spalio 12 dieną  
apie 09.40 val. Anykščiuose, Tilto 
g., vyras užsipuolė žvejojantį vyrą 
(g. 1957 m.), gyvenantį Anykš-

čiuose, Statybininkų g., ir sulaužė 
meškerę. Padaryta 30 eurų žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Spalio 12 dieną  apie 
20.40 val. Skiemonių seniūnijos 
Pūstalaukio kaime vyras (g. 1982 

m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1967 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Skausmas. Spalio 12 dieną  
apie 09.00 val. gautas moters (g. 

1990 m.), gyvenančios Svėdasų 
seniūnijos Kunigiškių I kaime, 
pareiškimas, kad spalio 10 dieną 
apie 21.30 val. Anykščių rajone 
esančioje sodyboje vyras sukėlė 
jai fizinį skausmą. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.   

Gaisras Šeimyniškių kaime nusinešė gyvybę
Ketvirtadienį, spalio 15-ąją, per gaisrą Šeimyniškių kaime 

(Anykščių sen.) žuvo vyras. Apie gaisrą bendruoju pagalbos te-
lefonu pranešta 14 val. 12 min. Į įvykio vietą suvažiavo keturi 
ugniagesių gelbėtojų automobiliai, tačiau jau buvo per vėlu - me-
dinis namas degė atvira liepsna.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeimyniškių kaimo gyventojai 
„Anykštai“ sakė, jog gaisre žuvęs 
vyras gyveno vienas, jam buvę 
kiek daugiau nei šešiasdešimt metų. 
Gaisro priežastis nėra aiški – žuvu-
siojo  kaimynai sakė, jog dūmų iš 
jo kamino ketvirtadienį nematę, tad 
namas nuo krosnies lyg ir neturėjęs 
užsidegti.  Žuvęs žmogus rastas lo-
voje -  būtent toje vietoje ir nusta-
tytas įsiplieskusio gaisro židinys, 
todėl tikėtina, kad gaisras kilo nuo 
smilkstančios  cigaretės. 

Ugniagesiai gelbėtojai pranešė, 

jog per gaisrą nudegė namo stogas, 
išdegė 6 x 3 m dydžio kambarys, 
pradegė kambario lubos, sudegė 
kambaryje buvę namų apyvokos 
daiktai, viso namo stogas gesinant 
gaisrą nuardytas. 

Gaisrui gesinti vanduo buvo ve-
žiojamas 1 km atstumu iš hidranto, 
išpilti 33 kub. m. vandens. 

Pasak Anykščių seniūnijos se-
niūno Eugenijaus Pajarsko, žuvęs 
vyras dirbdavo pas ūkininkus, 
buvo priešpensinio amžiaus, gar-
sėjo kaip nagingas. Gaisras Šeimyniškių kaime kilo vidury dienos.

Savivaldybės kultūros premiją pasiūlyta suteikti 
menotyrininkei Jolantai Zabulytei

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Spalio 16 dieną, penktadienį, surengtame nuotoliniame Kultū-
ros tarybos posėdyje šių metų Anykščių rajono savivaldybės Te-
resės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureate išrinkta menotyri-
ninkė, dr. Jolanta Zabulytė.

Dr. J.Zabulytės kandidatūrą 
premijai gauti pasiūlė Pasaulio 
anykštėnų bendrija.

Iš Anykščių kilusi ir čia gy-
venanti Vilniaus dailės akade-
mijos Kauno fakulteto dėstytoja  
dr.J.Zabulytė užsiima XIX-XX a. 
Lietuvos medinių ir geležinių kry-
žių analize pasauliniame konteks-
te, populiarina liaudies meną bei 
baltų kultūrą. Ji vykdo projektą 
„Anykščių krašto senųjų pamin-

klų rekonstrukacijos“, kurio metu 
Anykščių rajone atstatomi bei 
rekonstruojami krašto paminklai. 
2018 metais dr. J.Zabulytė išleido 
knygą „Anykščių krašto kryždir-
bystė: mediniai paminklai“.

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos Svėdasų filialas 
premijai gauti pasiūlė dalininką 
Alvydą Latėną. Rekomendacijas 
dėl šio kandidato taip pat pateikė 
Svėdasų seniūnijos seniūnas Sau-

lius Rasalas, Svėdasų bendruome-
nė.

Anykščiuose gyvenantis A. La-
tėnas tapo kūrinius Anykštijos te-
matika. Jis yra nutapęs paveikslų 
ciklą Šimtmečio svėdasiškių ga-
lerijai, Šventosios upės galerijai 
Butėnuose.

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šoji biblioteka premijai gauti pa-
siūlė anykštėną, buvusį Valstybės 
saugumo departamento direkto-
rių, atsargos pulkininką Gediminą 
Griną. Jis siūlomas Teresės Mike-
liūnaitės kultūros premijos laure-
atu, nes renka ir kaupia kraštoty-
rinę medžiagą, ieško dokumentų 

apie savo šeimos geneologiją ir 
tokiu būdu prisideda prie Anykš-
čių krašto istorijos įamžinimo. 
G.Grina yra Anykščių Teresės 
Mikeliūnaitės kraštotyros draugi-
jos narys.

Beje, buvusį saugumietį premi-
jai gauti rekomenduoja Anykščių 
krašto laikraščio „Šilelis“ redak-
torius Linas Bitvinskas.

Kultūros tarybos išrinktą laure-
atą dar turės patvirtinti Anykščių 
rajono taryba. Tikimasi, kad šis 
klausimas bus įtrauktas į šio mė-
nesio darbotvarkę.

Premijos dydis – 1,5 tūkstančio 
eurų.

Už tai, kad premija atitektų 
kraštotyrininkui, buvusiam 
saugumiečiui Gediminui Gri-
nai (nuotraukoje), agitavo „Ši-
lelio“ laikraščio redaktorius 
Linas Bitvinskas.

Dr. Jolantos Zabulytės kandidatūra sulaukė daugiausia Kultū-
ros tarybos narių balsų.

Dailininko Alvydo Latėno kan-
didatūrą pasiūlė Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešosios bibliote-
kos Svėdasų filialas. 

Bardo sodybai - apdovanojimas už autentiką
Spalio 15 dieną, ketvirtadienį, vykusiame Lietuvos kaimo turiz-

mo sezono uždarymo renginyje paskelbti ir apdovanoti Etnokul-
tūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso 2020 nugalėtojai. Pir-
moji vieta šiame konkurse atiteko Molėtų rajone esančiai sodybai 
„Pagulbis“, kurios šeimininkas - Anykščiuose gyvenantis versli-
ninkas ir muzikantas Kazimieras Jakutis.

Ši sodyba taip pat pripažinta Ge-
riausia etnokultūrine Rytų Aukštaiti-
jos sodyba 2020-aisiais metais.

„Pagulbis“ – tai išsaugotas aukš-
taitiškas dvarelis su visais autentiš-
kais pastatais, kurie po šiai dienai 

rakinami prieš 100 metų kalvio nu-
kaltais raktais. Namą supa tradicinių 
gėlių darželiai ir šimtametis obelų 
sodas. Šalia vartų  šlama šermukš-
nis, saugantis nuo blogos akies ir 
kitų negandų. 

Interjere gausu antikvarinių, dva-
reliui būdingų baldų: indaujos, krės-
lai, pianinas. Gausu ir kiekvienai 
aukštaičio sodybai būdingų interje-
ro detalių: svetainę puošia ,,sodas“, 
senovinė koklinė krosnis, rankš-
luostinės, senoviniai rankšluosčiai, 
įvairiaspalvės tradicinės lovatiesės, 
sienų kilimėliai, nertos staltiesės, 
langus puošia ne tik užuolaidėles, 
bet ir tradiciniai karpiniai. Dauguma 
audinių austi šeimos moterų ranko-
mis.

Sodyboje organizuojamos sto-

vyklos, etnokultūriniai renginiai ir 
tradicinių amatų dirbtuvės: liejamos 
vaškinės žvakės, lipdoma iš molio, 
gaminami odiniai papuošalai, velia-
ma vilna, kepami šakočiai.

Beje, 2019 metais Etnokultūrinės 
kaimo turizmo sodybos konkurse šiai 
sodybai buvo skirta antroji vieta.

Etnokultūrinės kaimo turizmo so-
dybos konkursą organizavo Etninės 
kultūros globos taryba kartu su Lie-
tuvos kaimo turizmo asociacija bei 
Žemės ūkio ministerija. Svarbiausias 
konkurso tikslas – etninės kultūros ir 
tautinio paveldo plėtra Lietuvos kai-
mo turizmo sektoriuje.

-AnYkŠTA

Neaišku. Vyriausybei žadėjus 
skirti 100 eurų išmokas pedagogų 
poilsiui, taip kartu paremiant turiz-
mo verslą, Ekonomikos ir inova-
cijų ministerijos atstovė sako, jog 
kol finansavimas tam nenumatytas, 
todėl šios paramos gali būti atsi-
sakyta. Pasak ministro patarėjos 
Evelinos Butkutės-Lazdauskienės, 
šioms išmokoms reikėtų apie 6,4 
mln. eurų. „Ministerija yra išsiun-
tusi Finansų ministerijai raštą, pra-
šydama suteikti finansavimą šitai 
mokytojų poilsio priemonei, nes 
poreikis yra 6,4 mln. eurų. Kol kas 
atsakymo nesame gavę, iš kokių 
lėšų bus finansuojama šita priemo-
nė“, – BNS sakė E. Butkutė-Laz-
dauskienė. Anot jos, kol kas mo-
kytojų poilsio finansavimas nėra 
įtrauktas ir į 2021 metų biudžeto 
projektą, tačiau tikimasi, kad jį ko-
reguojant lėšos bus numatytos. 

Ambasadorius. Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas pasirašė 
įsaką dėl Aleksejaus Isakovo pa-
skyrimo ambasadoriumi Lietuvo-
je. Remiantis penktadienį oficialia-
jame teisinės informacijos portale 
paskelbtu dokumentu, į nepapras-
tojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
pareigas paskirtas A. Isakovas. 
Jis pakeis dabartinį ambasadorių 
Aleksandrą Udalcovą. A. Isakovo, 
kuris laikinai ėjo Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos Šiaurės Ame-
rikos departamento direktoriaus 
pareigas, kandidatūrai anksčiau 
šiemet pritarė Rusijos parlamento 
tarptautinių reikalų komitetas.

Cigaretės. Per devynis šių metų 
mėnesius Lietuvoje sulaikyta be-
veik dukart daugiau kontrabandi-
nių cigarečių nei per visus 2019 
metus. Jų vertė siekia daugiau 
kaip 46,4 mln. eurų, daugiau nei 
devyni dešimtadaliai tokių ciga-
rečių yra baltarusiškos. Muitinės 
departamento duomenimis, šiemet 
sulaikyta 13,1 mln. pakelių kon-
trabandinių rūkalų, tuo metu per 
visus 2019-uosius – 6,8 mln. pa-
kelių. Daugiausiai cigarečių – apie 
59 proc. – sulaikoma pasienyje su 
Baltarusija, 15 proc. – su Lenkija, 
o 26 proc. – šalies viduje. Mėtinių 
cigarečių krovinių šiemet sulaiko-
ma dvigubai daugiau nei pernai, jų 
dalis sudaro apie šešis nuošimčius. 
Šiomis cigaretėmis nuo gegužės 
uždrausta prekiauti Europos Są-
jungoje. Taip pat trečdaliu – nuo 
52 iki 69 – išaugo ir dėl rūkalų 
kontrabandos muitininkų pradėtų 
ikiteisminių tyrimų skaičius. 

Parama. Europos Komisija pa-
tvirtino 12 mln. eurų Lietuvos pa-
ramos paukštininkystės sektoriaus 
gamintojams bei perdirbėjams, 
nukentėjusiems nuo koronaviru-
so protrūkio, schemą. Paramos 
priemonė buvo patvirtinta pagal 
laikinąją valstybės pagalbos sis-
temą. Viešoji parama tiesioginių 
dotacijų forma bus skirta paukščių 
augintojams ir paukštienos perdir-
bimo įmonėms, pranešė Europos 
Komisija. Šia parama siekiama 
užtikrinti pakankamą kapitalą 
tiems paukščių augintojams, kurie 
patyrė ne mažesnius kaip 5 proc. 
visų vidutinių pajamų nuostolius 
2020-ųjų spalio mėn., palyginti su 
2017–2019 metų spalio mėnesiais, 
ir perdirbimo įmonėms, kurios pa-
tyrė ne mažesnius kaip 5 proc. visų 
vidutinių pajamų nuostolius 2020 
metų liepos–rugsėjo mėnesiais, 
palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
2017–2019 metais.

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

Kaip spręsti ūkininkų ir vilkų konfliktus
Rugsėjo mėnesį baigėsi 

paraiškų pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Investicijos į materialųjį 
turtą“ veiklos sritį „Preven-
cinių priemonių taikymas 
prieš vilkų ūkiniams gyvū-
nams daromą žalą“ teiki-
mas. Tai – nauja KPP vei-
klos sritis, paraiškos šįmet 
renkamos antrą kartą. Vis 
tik norinčiųjų pasinaudoti 
parama netrūksta – prelimi-
nariais duomenimis, pateik-
tos 82 paraiškos. Gamtos 
apsaugos asociacijos (GAA) 
„Baltijos vilkas“ tarybos 
pirmininkas Andrius Lauri-
navičius džiaugiasi iniciaty-
va ūkininkų ir vilkų konflik-
tus spręsti kitaip – taikiai ir 
humaniškai. 

Skepticizmą įveiks parama

GAA „Baltijos vilkas“ tarybos 
pirmininkas A. Laurinavičius 
sako, kad džiaugiasi ūkininkams 
teikiama parama, ir viliasi, kad 
pareiškėjų ateity daugės. 

„Bendra tendencija nėra pa-
lanki – vyrauja skepticizmas, 
žmonės nepasitiki siūlomomis 
priemonėmis. Labai dažnai su-
klaidina medžiotojai, teigian-
tys, kad nuo vilkų neapsaugos 
niekas. O kai paklausiame jų, 
kurias priemones išmėgino, su-
laukiame tylos arba įvardijamos 
senosios priemonės, kurios net 
nėra skirtos apsaugai nuo vilkų: 
trys elektrinio piemens virve-
lės iki kelių, neįtvirtinti tinklai. 
Mūsų patirtis parodė ką kitą. 
Išmėginome tinkamai įrengtus 
elektrinius aptvarus, tinklus – 
tai tikrai veikia, konsultavome 
kitus – niekas nebenorėtų grįžti 
prie ankstesnių būdų. Manau, 
kad ir ūkininkai įsigis, įsirengs, 
išbandys ir patirs naudą. Galbūt 
tada mūsų požiūris pamažu ims 
keistis“, – tikisi A. Laurinavi-
čius. 

GAA „Baltijos vilkas“ nariai 
lanko ūkininkus, kurių gyvu-
lius užpuolė arba bandė užpulti 
vilkai. A. Laurinavičius pasa-
koja, kad neretai susiduria su 
pykčiu ir noru atkeršyti. „Ir tai 
visai suprantama – skaudu ma-
tyti užpultus savo gyvulius. Bet 
tai yra tik emocija. Stengiamės 
nuraminti, pasikalbėti, paaiškin-
ti vilko elgseną – kad jo tokia 
prigimtis, kad užpuolimas nėra 
kažkaip išskirtinai nukreiptas 
prieš konkretaus žmogaus gy-
vulius, teritoriją ir keršyti šiam 
žvėriui nereikia“, – pasakoja ta-
rybos pirmininkas. 

Skaičiai nedideli

Kiekvienais metais Lietuvos 
ūkininkai patiria nuostolių dėl 
plėšrūnų. Ir nors dažnai kaltė 
tenka vilkams, ganyklose gy-
vulius puldinėja ir sulaukėję 
šunys. 

„Aišku, gyvulį užpuolė šuo 
ar vilkas – ūkininkui nuo to nė 
kiek nelengviau. Bet apsaugos 
priemonės išsprendžia abi bėdas 

– saugo ir nuo vienų, ir nuo kitų. 
Realybė tokia, kad pagal augina-
mų gyvulių skaičių mūsų šalyje 
vilkų užpuolimai nesiekia nei 
procento. Skaičius tikrai nėra di-
delis, bet pavienių atvejų užten-
ka, kad būtų imamasi gąsdinimų 
ir kuriami apibendrinimai“, – 
sako A. Laurinavičius. 

Vilkas, anot jo – retas, ekosis-
temai itin svarbus gyvūnas, re-
guliuojantis miško populiaciją, 
apsaugantis nuo ligų proveržių. 
„Jeigu bus naudojamasi tinka-
momis apsaugos priemonėmis, 
vilkas liks miške, kur ir turėtų 
būti, o ne šeimininkaus ūkininko 
laukuose. Mažiau vieni kitus pa-
stebėsime, o jei ir pastebėsime, 
tai nebent pasigrožėsime, kad 
mūsų gamta yra turtinga ir, svar-
biausia, gyva“, – pokalbį užbai-
gia pašnekovas. 

Ir smulkiems šeimos ūkiams

Kaip ir po pirmojo pavasarį 
vykusio kvietimo, šįkart para-
mos lėšų užteks visiems pareiš-
kėjams. Jais gali būti fiziniai ir 
juridiniai asmenys, užsiimantys 
žemės ūkio veikla ir teisėtais pa-
grindais valdantys žemės skly-
pus, kuriuose numatoma įrengti 
apsaugos priemones. Beje, pa-
keitus priemonės veiklos srities 
įgyvendinimo taisykles, dėl pa-
ramos galėjo kreiptis ir smulkūs 
šeimos ūkiai. 

Šiam paraiškų teikimo etapui 
buvo skirta 475 747 Eur Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
ir Lietuvos biudžeto paramos 
lėšų. O bendra prašoma paramos 
suma sudaro 359 928 Eur. Di-
džiausia galima paramos suma 
vienam pareiškėjui – 5 000 Eur. 

Pareiškėjams bus kompensuo-
jamos išlaidos už gyvulių apsau-
gos nuo vilkų priemonių (vieli-
nis elektrinis aptvaras ir (arba) 
jo dalys; juostinis elektrinis ap-
tvaras ir (arba) jo dalys; tinklinis 
elektrinis aptvaras ir (arba) jo 
dalys; elektros tiekimo ir palai-
kymo įrenginys (-iai) ir (arba) jo 
(-ų) dalys) įsigijimą. 

Pareiškėjai įsipareigoja šias 
priemones įrengti, laikantis visų 
įgyvendinimo taisyklėse numa-
tytų techninių reikalavimų bei 

rekomendacijų. Taip pat privalu 
užtikrinti, kad minėtos apsaugos 
priemonės tinkamai veiktų iki 
projekto kontrolės laikotarpio 
pabaigos – t. y. penkerius metus 
po paskutinės paramos išmokė-
jimo dienos. 

Jeigu priemonės, kompensuo-
jamos paramos lėšomis, yra su-
gadinamos, jas pareiškėjai turi 
atkurti savomis lėšomis ne ma-
žesnės vertės ir techninių para-
metrų. 

Aktyviausi – uteniškiai

Parama pagal priemonės vei-
klos sritį teikiama toms inves-
ticijoms, kurios įgyvendinamos 
savivaldybėse,  kuriose yra di-
delė tikimybė patirti vilkų da-
romą žalą ūkiniams gyvūnams. 
T. y. kuriose vilkų ūkiniams 
gyvūnams daromos žalos atvejų 
fiksuota ne mažiau kaip penkis 
kartus per penkerius paskutinius 
metus. Į tokių savivaldybių sąra-
šą patenka Šilalės r., Vilkaviškio 
r., Klaipėdos r., Alytaus r., Varė-
nos r., Rokiškio r., Anykščių r., 
Ignalinos r., Biržų r., Lazdijų r., 
Kalvarijos, Kaišiadorių r., Ku-
piškio r., Ukmergės r., Trakų r., 
Tauragės r., Elektrėnų, Molėtų 
r., Širvintų r. ir Prienų r.

Tiesa, šiuo paraiškų teikimo 
etapu geografija išplėsta. Paraiš-
kas teikti galėjo ir ūkininkai iš 
dar šešių šalies rajonų: Jurbarko 
r., Kėdainių r., Šalčininkų r., Tel-
šių r., Utenos r., Zarasų r. 

Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros prie Žemės ūkio ministe-
rijos specialistų duomenimis, 
pareiškėjai aktyviausi buvo Ute-
nos rajone. Čia iš viso pateikta 
10 paraiškų. Aštuonias paraiškas 
pateikė sklypų, esančių Širvintų 
r. sav., savininkai, septynias – 
Anykščių r. sav., po šešias – Tel-
šių ir Ignalinos r. sav., po penkias 
– Tauragės, Šilalės ir Klaipėdos 
r. sav., po keturias – Prienų ir 
Alytaus r. sav., tris – Molėtų r. 
sav., po dvi – Zarasų, Vilkaviš-
kio, Ukmergės, Lazdijų, Kauno, 
Kalvarijos ir Kaišiadorių r. sav., 
po vieną – Biržų, Rokiškio, Jur-
barko, Elektrėnų ir Šalčininkų r. 
sav.

Užsak.nr. 935

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ tarybos pirmi-
ninkas Andrius Laurinavičius džiaugiasi iniciatyva ūkininkų ir 
vilkų konfliktus spręsti kitaip – taikiai ir humaniškai. 

freepik.com nuotr.

Kaip manote, 
ar jau reikia 
pradėti 
šildymo 
sezoną?

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė:

- Anykščiai turi tokią įrangą - jei 
oro temperatūra pakyla, šildymas 
atsijungia. Pati oro temperatūra 
reguliuoja šildymą.Vadinasi, pas 
mus šildymo iš viso galima neiš-
jungti visus metus.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

- Reikia pradėti šildymą, nes 
peršalę pradėsime sirgti.

Alfrydas SAVICKAS:

- Jau savaitė laiko, kai nuosava-
me name įjungtas šildymas. Oras 
atvėso, drėgna, jau nemalonu. Šil-
dymo sezoną pradėjau mėnesiu 
vėliau nei pernai.

Rimantas ŠČERBINSKAS:

- Aišku, kad šildymo sezono 
pradėti dar nereikia.

Kas valdo stotį, paštą ir 
telegrafą, tas valdo valstybę...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie savival-
dybei priklausančio Anykščių 
autobusų stoties pastato  nuomą 
UAB „Autovelda“: 

„Ten yra šeši susitarimai, daug 
dokumentų prisirašyta. Nebent 
kelių metų teismo procesai savi-
valdybei leistų atgauti autobusų 
stotį“.

„Kažkas“ gerai, bet jei atsiras 
„bet kas“... 

Egidijus PREIDYS, UAB „Au-
tovelda“ direktorius, apie auto-
busų stoties ateitį: 

„Savivaldybė turi kitokias vi-
zijas dėl autobusų stoties, todėl 
galima derintis, kodėl gi ne. Mes 
neprieštarautume, jei po derybų čia 
atsirastų ir daugiau kažkas, ne vien 
autobusų stotis“.

Arba „Dolce ant Utenos 
trikotažas“?

Romualdas INČIRAUSKAS, 
profesorius, skulptorius, apie jo 
sukurą Anykščių Šv.Mato baž-
nyčios durų projektą: 

„Anykščių bažnyčiai reikia ne 
tik durų. Jei būtume projektą įgy-
vendinę, būtų panelė auksine su-
knele, bet basomis kojomis“.

Mes mušam tik savus. Dabar 
Jūs jau savas...

Tomas TOMILINAS, Seimo 
narys, apie pirmojo rinkimų 
turo rezultatus Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje: 

„Man tokio signalo reikėjo. Bijo-
jau atmetimo, bijojau, kad nebūsiu 
priimtas į tvarią bendruomenę“.  

Toliau bus „penkmetis per 
dvejus metus“?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie pirmojo rinkimų turo 
rezultatus Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje: 

„Mano asmeninis planas buvo 
patekti į antrąjį turą. Planą įvyk-
džiau“. 

Valdas Adamkus Prezidentu 
tapo 71-erių. Tad Jūs dar 
luktelėkit... 

Gintaras GIRNIUKAITIS, 
ūkininkas, apie politiką: 

„Po ketverių metų man bus  
41-eri. Tai pati branda ir jau pats 
galvoju apie kandidatavimą į Sei-
mą“. 

Juolab kad už lango spalis...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Seimo narys, buvęs Anykščių 
rajono meras, apie Seimo rinki-
mus: 

„Tie, kurie, užsisėdėję Seime, 
patys jo palikti nesusipras - gera 
alga, šilta, ramu, jauku...“  
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Miškus reikia ne tik sodinti, bet ir prižiūrėti
Nenašias, sunkiai įdirba-

mas žemes turintys ūkinin-
kai, pasinaudoję parama, gali 
jas apželdinti mišku. Antrojo 
etapo paraiškos pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) prie-
monės „Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų gyvy-
bingumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miško veisimas“ prii-
mamos iki lapkričio 16 die-
nos. Iš viso šiam laikotarpiui 
skirta 9 283 964 Eur. Kaip ir 
anksčiau, paraiškos teikia-
mos tik elektroniniu būdu, 
naudojantis Žemės ūkio 
ministerijos informacinės 
sistemos (ŽŪMIS) portalo 
internetine prieiga adresu: 
https://zumis.lt.

Miškų savininkai žino: vien tik pasodinti sodinukus neužtenka, 
juos būtina nuolat prižiūrėti ir puoselėti.

Dariaus Šypalio nuotr.

Išeitis turintiems nenašias 
žemes

Šia KPP parama Akmenės 
rajone, Ventoje gyvenantis ūki-
ninkas, auginantis šaltalankius 
ir laikantis nemažai bičių, Alek-
sandras Deimontas pasinaudojo 
nebe pirmą kartą. 

Pirmą sykį prieš keliolika 
metų mišku jis apsiželdino 2 
hektarus Šiaulių rajone. 

„Ir teisingai padariau. Žemė 
ten yra prasta, siūliau išnuomoti 
tai vienam, tai kitam ūkininkui 
– niekas nenorėjo. Pagalvojau, 
na, kur aš pats ten plaksiuos 
taip toli nuo namų, ar nusipel-
niau tiek vargti. Mažeikių urė-
dijoje esu dirbęs eiguliu, miškai 
man visad buvo ir yra prie šir-
dies, tegul žaliuoja, apylinkes 
puošia“, – teigė jis. 

O pagal KPP gavęs beveik 
8 tūkst. Eur išmoką, šiuokart 

Aleksandras 4 hektarus   apsi-
sodino arčiau namų, Šiaudinės 
kaime. Šiame jo miške vyrauja 
beržai, ant kalniuko stiepiasi vie-
na kita eglė. Jei kokią neplanuoto 
medžio sėklą vėjai ir atneš, – te-
būnie. 

Anot pašnekovo, nebūna taip, 
kad apsodinai plotą mišku ir nu-
ėjai, gyveni  ramiai. Savo miškus 
būtina nuolat prižiūrėti – valyti, 
šviesinti: juk ir žolė per daug už-
želia, ir žvėrys „iškadų“ pridaro. 

Įkainiai padidinti

Šių metų liepą buvo patvirtinti 
didesni įkainiai už įveisto miško 
plotą ha, atsižvelgiant į medžių 
rūšis, taip pat patvirtintos dides-
nės kasmetinės išmokos už miš-
ko priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. 
Miško veisimo išmokų dydžiai 
(taikytinos sumos ir paramos 
normos) taikomi 2020 (ir vėles-
niais) metais pateiktoms paramos 
paraiškoms. Įveisto miško prie-
žiūros, apsaugos ir ugdymo iš-
mokų dydžiai (taikytinos sumos 
ir paramos normos) taikomi už 
2020 (ir vėlesnius) metus moka-

moms kasmetinėms kompensaci-
nėms išmokoms, nepriklausomai 
nuo paramos paraiškos pateikimo 
ir miško įveisimo datos. Teikti 
paraiškas gali juridiniai ir ne jau-
nesni kaip 18 metų amžiaus fizi-
niai asmenys, jeigu žemė, kurią  
ketina apželdinti mišku, jiems 
priklauso nuosavybės teise. Taip 
pat paramos gali prašyti savival-
dybės, kurios tokią žemę valdo 
patikėjimo teise. 

Remiamas miško veisimas 
(mokama vienkartinė kompen-
sacinė išmoka), įveisto miško 
priežiūra, apsauga ir ugdymas 
(12 metų mokama kasmetinė 
kompensacinė išmoka). Taip pat 
įveistam, bet ekstremaliojo įvy-
kio pirmaisiais želdinių ir (arba) 
žėlinių augimo metais pažeistam 
miškui atsodinti teikiama įvei-
siamo miško išmokos dalis, pro-
porcinga atsodinamų sodmenų 
kiekiui.

Parama neteikiama, jei sodi-
nami trumpos rotacijos želdiniai 
(kirtimų rotacijos trukmė – iki 
15 metų), kalėdinės eglutės ir 
greitai augančių rūšių medžiai, 
skirti energijai gaminti. Želdi-

nant greitai augančias medžių rū-
šis, kurių laikotarpis tarp dviejų 
kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, 
parama teikiama tik jų įveisimo 
išlaidoms kompensuoti. Miško 
priežiūros, apsaugos ir ugdymo 
išmokos nemokamos. Savaime 
mišku apaugusioje žemėje, kai 
jos papildomai želdinti nereikia, 
miško įveisimo išmoka nemoka-
ma, o miško priežiūros, apsaugos 
ir ugdymo išmoka mokama, jeigu 
žėlinių vidutinis amžius – iki 5 
metų.

Kiek balų ir už ką

Miško veisimo projektai ver-
tinami skiriant balus už atitiktį 
veiklos srities „Miško veisimas“ 
įgyvendinimo taisyklėse nusta-
tytiems atrankos kriterijams. 
Privalomas mažiausias paraiškų 
atrankos balų skaičius yra 30. Šio 
balų skaičiaus nesurinkusios pa-
raiškos atmetamos. 

Visi su paramos paraiška pa-
teikti miško želdinimo ir žėlimo 
projektai skirti tik miško žėliniais 
apaugusio ploto priežiūrai, apsau-
gai ir ugdymui ir (arba) miškui 
veisti miško žėliniais apaugan-
čiame plote, kuriame reikalingas 
tik papildomas želdinimas (kai 
miško žėliniai sklype sudaro 50 
proc. ir daugiau reikalingo tankio, 
vadovaujantis Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų reikalavimais), 
– skiriama 20 balų; daugiau kaip 
50 proc. ploto, kuriame veisia-
mas miškas, priskiriama prie vie-
tovių, kuriose esama gamtinių ar 
kitų specifinių kliūčių, – 15 balų; 
miškas veisiamas žemėje, kurios 
bent vieno sklypo našumas yra 

iki 32 balų imtinai, – 15 balų; 
visi su paramos paraiška pa-
teikti miško želdinimo ir žėlimo 
projektai suprojektuoti taip, kad 
beržai, pušys, eglės ar juodalks-
niai arba jų kombinacija želdinių 
sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 
proc., – taip pat 15 balų; miškas 
veisiamas savivaldybės teritori-
joje, kurios miškingumas yra iki 
33,3 proc., –  10 balų.

Jeigu pareiškėjas, veisiantis 
mišką jam (arba ir bendratur-
čiams) nuosavybės teise pri-
klausančioje žemėje, yra fizinis 
asmuo, – 15 balų, jeigu juridinis 
asmuo, – 10 balų. 

Jeigu  veisiamas miškas ri-
bojasi su esamu mišku arba su 
veisiamu mišku, už kurį skirta 
parama ir kuriame laikomasi 
numatytų įsipareigojimų pagal 
Kaimo plėtros 2004–2006 metų 
plano priemonę „Žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimas 
mišku“ ar Lietuvos kaimo plė-
tros 2007–2013 metų programos 
priemones „Pirmas žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimas 
mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio 
paskirties ir apleistos žemės 
ūkio paskirties žemės apžel-
dinimas mišku“ arba Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės „Inves-
ticijos į miško plotų plėtrą ir 
miškų gyvybingumo gerinimą“ 
veiklos sritį „Miško veisimas“, 
– skiriami 5 balai.

Jeigu pareiškėjas yra miško 
savininkų asociacijos arba miš-
ko kooperatyvo narys, – taip pat 
5 balai.

Užsak. nr. 930

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Po rinkimų visuomet kandi-
datams lieka kartėlio. net ir 
tiems, kurie įkrenta į antrąjį turą. 
Žiūrėk, vis tiek kuri nors apylinkė 
bus subalsavusi prasčiau nei 
tikėtasi...  O ką jau kalbėti apie 
likusius už brūkšnio. Visi mano, 
kad galėjo būti ir geriau. 

Prognozuodamas rinkimų 
rezultatus Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje, stipriai  prašoviau 
dėl buvusio Anykščių rajono 
mero kęstučio Tubio pasirody-
mo. Maniau, kad jis kartu su 
„valstiečiu“ Tomu Tomilinu eis 
į antrąjį turą, o konservatorius 
sergejus jovaiša liks trečias. 
kitų kandidatų užimtos vietos 
yra dėsningos. Tačiau, mano 

supratimu, visi 8 kandidatai 
gavo daugiau balsų negu turėjo 
gauti. Žinau žinau, kad galio-
jančių rinkėjų biuletenių yra 100 
procentų... Bet, iš šalies vertinant 
visų kandidatų surinktus balsus,  
atrodo, jog visi turėtų džiaugtis. 

suprantu, kad k.Tubis labai 
nepatenkintas rinkimais. Maniau, 
kad jis rinks per 20 proc., to 
greičiausiai tikėjosi ir jis pats. 
Tačiau gavo tik 12, 2 procento. 
kai skaičiuoji procentais, lyg ir 
mažai, bet tie 12 procentų yra 
1818 rinkėjų arba dvi sausasa-
kimšos „nykščio namų“ arenos. 
Tokia masė žmonių vis dar palai-
ko k.Tubį, nors jis teisiamas, ne-
turi rimto politinio užnugario ir 
yra „prigimdęs“ būrius priešų... 
Žodžiu, vertinant aplinkybes, 
k.Tubio pasirodymas rinkimuose 
- pakankamai geras. 

Trečiuoju rinkimuose likęs 
socialdemokratas kęstutis 
Jacunskas taip pat, manau, 
kremtasi. Ir be reikalo. Seimo 
rinkimų debiutantas gydytojas 
surinko 15,2 proc. balsų. solidus 
pasirodymas. Juolab kad nei pats 
kandidatas, nei jo komanda prieš 
rinkimus nepersidirbo.

Abiejų sargūnų rezultatai 
tiesiog šlovingi. Liberalas Min-
daugas sargūnas liko penktas, 
gavęs beveik 12 proc. balsų. 

Mindaugas suponuoja įspūdį, jog 
yra padorus žmogus. kažko-
kių kitų jo esminių privalumų 
prieš varžovus nematau. Žinia, 
geras žmogus - ne profesija, o 
liberalų platforma dabar toli 
gražu ne nojaus laivas... kita 
vertus, M.sargūno padorumas 
galimai nėra tik „orinis“: kiek 
jį kalbinau „Anykštai“, niekad 
nepasirodė, jog jis šneka „taip, 
kaip reikia“. Jeigu neapsigaunu, 
šitas politikas paprastai sako tai, 
ką galvoja. 

„Darbietis“ Ričardas sar-
gūnas gavo 9,9 proc. balsų ir 
apygardoje liko šeštas. Tūkstantį 
kartų sakiau, kad R.sargūnas 
yra idealus, tiesiog etaloninis 
politikas. Toks bet kuriai partijai 
nepamaišytų. jis galėtų būti ir 
konservatorius, ir „bebras“, ir 
niekam gėdos nepadarytų. Orus, 
tvarkingas, kalba apie nieką, 
todėl niekad ir nenusišneka. O 
Darbo partijos rinkėjui reikia 
kitokio žmogaus, su cinkeliu. 
Sakykim, tokio lengvai neade-
kvataus... Tad beveik 10 proc., 
kuriuos surinko vyresnysis Sar-
gūnas, yra puikus rezultatas.

Centristas - tautininkas isto-
rikas dr.Tomas Baranauskas ir 
krikščionis demokratas Audrius 
Penkauskas buvo akivaiz-
dūs „mailiaus“ gaudytojai. 

Dr.T.Baranauskas sugaudė 3,5 
proc. balsų ir, mano nuomone, 
uždirbo daugiau nei jam priklau-
so. Abejoju, ar istorikas rinkimų 
laikotarpiu apskritai buvo Anykš-
čiuose (išskyrus debatus bibliote-
koje), o rinkėjai jam sumetė 519 
balsų. Vertinant, jog kabliukas be 
masalo - T.Baranausko žvejyba 
buvusi sėkminga.

krikščionis demokratas Au-
drius Penkauskas liko pasku-
tinis, surinko 1,6 proc. balsų. 
jo krikščionių sąjunga šalyje 
surinko 0,75 proc. balsų. Tad 
A.Penkausko asmeninis rezulta-
tas yra normalus. Galėjo būti ir 
blogiau. Tiesa, jam daug blogiau 
pasirodyti rinkimuose ir sten-
giantis nebūtų pavykę...

na, o T.Tomilinas ir s.jovaiša 
rinkimų rezultatais turėtų būti 
patenkinti dėl suprantamų prie-
žasčių. 

kalbant apie lietuvos rinkimų 
rezultatus, mane taip pat, kaip ir 
daugelį kitų, reiškiančių nuo-
monę, stebina laisvės partijos 
sėkmė. sakyčiau, net šiek tiek 
glumina. Viešai deklaruoju savo 
liberalias pažiūras, bet kai lais-
vės partija su trenksmu įskrido 
į politikos elitą, pasijutau esąs 
konservatyvus ir labai senas. 
Toks beveik dinozauras.

Visgi reikia pripažinti, jog 

beveik visuose iki šiol buvusiuose 
Seimo rinkimuose kas nors stebi-
no - pradedant naująja sąjunga, 
baigiant – „Drąsos keliu“. Tad 
nieko stebėtino, kad ir 2020-ai-
siais kas nors nustebino.  

P.S.
kas daugiau  šansų turi laimėti 

antrąjį turą Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje?  Šį kartą keista, 
sakyčiau, net iškreipta situacija. 
T.Tomilinas šiaip ar taip jau 
pateko į  seimą. Tikėtina, kad per 
partijos sąrašą įkris ir s.jovaiša. 
Tad, balsuodami už T.Tomiliną, 
mes galimai rinksime pvz., Guo-
dą Burokienę, o balsuodami už 
s.jovaišą - pvz., Angelę jakavo-
nytę. Žinant lietuvos kontekstą, 
antrajame ture Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje bus balsuojama 
ne už, o prieš. Prieš landsbergį, 
prieš karbauskį, prieš alkoholio 
ribojimus, prieš gėjus (su laisvės 
partija, būsimąja konservatorių 
koalicijos partnere, į seimą pa-
teko viešumoje trumpus sijonus 
dėvintis barzdotas  žmogus)  ir 
t.t..  Bijau antrą kartą prašauti 
dėl s.jovaišos, bet vėl už jį nesta-
tyčiau. Tačiau šį kartą -  tik dėl 
to, kad „valstiečiams“ pergalės 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
reikia kaip oro, o konservatoriai 
gali sau leisti ir vienoje kitoje 
apygardoje pralošti...
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Girelėje vėl meldėsi sentikiai lina DAPkienĖ

Senutėlė medinė Girelės cerkvė, Lietuvos sentikių religinės ben-
druomenės nuosavybė, iki pat šių metų spalio 11 d. buvo nutilusi. 
Prieš šventines sekmadienines pamaldas vėl buvo atvertos jos du-
rys, puošiamas altorius, suneštos ikonos, uždegtos žvakės. Šv. Mi-
šias aukojo keturi dvasininkai. 

Antrus metus iš eilės sentikiai (dauguma jų – vyresnio amžiaus) 
čia susirenka melstis, vėliau bendraudami dalijasi viltimis dėl ilgus 
dešimtmečius nebeveikiančios cerkvės likimo. 

Procesija aplink cerkvę vyksta su keliais sustojimais, šventikų 
apsikeitimais, garsiai giedamomis giesmėmis. 

Ruošiamasi mišioms: sustatomos ikonos, kryžiai, uždegamos 
žvakės. 

(Nukelta į 11 psl.)

Cerkvei – per 100 metų 

Girelės kaime stovinti medinė 
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos cer-
kvė statyta apie 1919 metus. Nuola-
tinės pamaldos joje buvo nutrūku-
sios nuo 1980–1985 metų, nelikus 
vietinės Girelės sentikių parapijos.

Lygiai prieš metus šimtametę 
cerkvę prikėlė iš Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio, Ukmergės ir kitų vietų 
į mišias suvažiavę šventikai ir ti-
kintieji, kurie paaukojo lėšų pradi-
niams cerkvės priežiūros darbams, 
o sentikių bendruomenė ėmėsi 
pirmųjų veiksmų, kad cerkvė būtų 
įtraukta į kultūros paveldo registrą 
ir jai būtų priskirtas architektūros 
paminklo statusas. 

Dalis istorijos ir krašto 
kultūros

Sentikiai – rusų stačiatikių atša-
ka, nepripažinusi Rusijos bažnyčios 
reformos, įvestos 1653–1666 m. 
patriarcho Nikono įsakymu. 

Sentikiai pripažįsta tik senąsias 
liturgines knygas ir ikonas, tik tri-
jų kryžmų kryžių, per pamaldas 
lenkiasi iki žemės, savaip atlieka 
krikšto apeigas. Pamaldos vyksta 
senąja bažnytine slavų kalba, išlai-
kant senąsias skaitymo ir giedojimo 
tradicijas. 

Kaip rašoma kunigo prelato Sta-
nislovo Kiškio knygoje „Iš Kavars-

ko praeities“, išleistoje 1998 metais, 
Pranciškus Kalibatas (1885–1963) 
yra davęs aukų Girelės kaimo sen-
tikių cerkvei, rėmė Girelės sentikių 
bendruomenę. 

1947 metais Girelės sentikių pa-
rapijoje buvo užregistruota net 750 
tikinčiųjų, 1950–1980 metais šis 
skaičius nuolat mažėjo. 

947
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Savivaldybė siekia susigrąžinti autobusų stotį

(Atkelta iš 1 psl.)

Spalio 13 dieną, antradienį, vy-
kusiame susitikime su UAB „Au-
tovelda“ direktoriumi Egidijumi 
Preidžiu dalyvavęs Anykščių ra-
jono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, kad sa-
vivaldybės nebetenkina taip prastai 
atrodanti miesto autobusų stotis. 
„Taip daugiau tęstis nebegali. UAB 
„Autovelda“ direktorius E.Preidys 
mums aiškino, kad jis neturi jokių 
pasiūlymų iš verslo atstovų, kas 
jam padėtų tvarkyti autobusų stotį. 
Anykščių rajono savivaldybė ben-
drovei autobusų stotį yra išnuo-

mojusi iki 2039 metų, bet sutarties 
trukmė yra labai ilga. Sutartyje yra 
numatyta, kad, jai pasibaigus, UAB 
„Autovelda“ autobusų stotį nuomo-
tųsi be konkurso, už nuomą mo-
kėdama savivaldybei. Dabar kaip 
nuompinigiai jai  yra įskaičiuojama 
stoties renovacija, kuri vyko prieš 
15 metų ir kainavo  400 000 litų“, 
- sakė D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis sakė, kad tuometi-
nio Anykščių rajono mero, liberalo 
Alvydo Gervinsko ir Anykščių ra-
jono tarybos palaiminta autobusų 
stoties nuomos sutartis yra „labai 
aukšto lygio“.

„Viskas yra padaryta labai ten-
dencingai, turint galvoje, kad tuo-
metinis UAB „Autovelda“ direk-
torius buvo liberalas Vladislavas 
Preidys. Mes kreipėmės į aukšto 
lygio advokatų kontorą, siekdami 
nagrinėti sutartį dėl autobusų sto-
ties nuomos. Ten yra šeši susitari-
mai, daug dokumentų prisirašyta. 
Nebent kelių metų teismo procesai 
savivaldybei leistų atgauti autobusų 
stotį“, - kalbėjo D.Žiogelis.

Įdomu tai, kad jei UAB „Auto-
velda“ sutiktų Anykščių rajono sa-
vivaldybei atiduoti miesto autobusų 
stotį, nuomininkui dar tektų ir pri-
mokėti.

„Mes paskaičiavome, kad metų 
pabaigoje jiems liktume 50 tūkst. 
Eur skolingi už tai, kad  jie investa-
vo į stotį“, - sakė vicemeras.

Panašu, kad UAB „Autovelda“ 
miesto autobusų stoties Anykščių 
rajono savivaldybei taip lengvai ati-
duoti neketina.

„Mes siūlome dėl autobusų sto-
ties ateities UAB „Autovelda“ di-
rektoriui E.Preidžiui tartis, jis taip 
pat mums tai siūlo daryti. E.Preidys 
iš karto pasakė, kad ta suma neten-
kina, nes turi vilčių nuomotis auto-
busų stotį  dar 30 metų“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pavaduo-

Autobusų stoties teritorija tiesiog prašosi remonto.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė pastebėjo, kad 
šiuolaikinėms autobusų sto-
tims pastatai tampa neberei-
kalingi.

Sudegino ... bažnyčios duris

(Atkelta iš 1 psl.)

Plungės rajone, Norvaišių 
kaime, R.Inčirausko kolega, 
skulptorius Juozas Laivys yra 

įsteigęs unikalias meno kūrinių 
kapines. Jose žymūs dailininkai, 
poetai ir aktoriai laidoja savo 
neįgyvendintas idėjas. Pasak 
R.Inčirausko, jo durų maketo 

pelenai susemti, supilti į urną ir 
amžinojo atilsio atguls meno kū-
rinių kolumbariume. Iki tol kūri-
niai (ar idėjos) Norvaišių kaime 
buvo užkasami, o R.Inčirausko 
durų urna taps pirmuoju kolum-
bariumo eksponatu.

Anykščių bažnyčios durų pro-
jektas pradėtas vystyti prieš de-
šimtmetį. Jo sąmata buvo apie 
180 tūkst. eurų. „Sukurti Anykš-
čių Šv.Mato bažnyčios duris pa-
siūlė Pasaulio anykštėnų bendrija. 
Ir aš, ir jie - visi buvome naivūs. 
Vien darydamas sąmatą gražiai 
aštuonis mėnesius prasitampiau. 

Paskui pasimatė, kad užmojis yra 
per didelis. Kita vertus, Anykš-
čių bažnyčiai reikia ne tik durų. 
Jei būtume projektą įgyvendinę, 
būtų panelė auksine suknele, bet 
basomis kojomis“, - „Anykštai“ 
kalbėjo prof. R.Inčirauskas. Beje, 
Anykščių bažnyčios durų idėją, 
tam tikrą scenarijų, R.Inčirauskui 
pasiūlė kitas kraštietis - profeso-
rius a.a. Antanas Tyla.  

Prof. R.Inčirauskas dėstė, kad 
šių dienų kainomis jo sukurtų baž-
nyčios durų durų projekto įgyven-
dinimas jau kainuotų gerokai dau-
giau nei prieš dešimtmetį įvardyta 
180 tūkst. eurų suma. „Man jau 
septyniasdešimt metų. Durų ga-
myba užtruktų penkerius metus“, 
- apie tai, jog ne tik pinigai lemia, 
kad bažnyčios durų projektą tenka 
marinti, kalbėjo R.Inčirauskas.

Jis sukūrė ir pagamino Telšių 
bažnyčios duris. Šios durys, pasak 
profesoriaus, triskart mažesnės 
ir gerokai pigesnės nei Anykš-
čių bažnyčios. Tačiau kai buvo 
paskelbta Telšių bažnyčios durų 
sąmata, šiame Žemaitijos mies-
te kilo tikinčiųjų pasipiktinimas. 
„Nė vienam tikinčiajam tos durys 
nekainavo nė cento. Visą sumą su-
mokėjo vienas žmogus - aš jo ne-
pažįstu ir net pavardės nežinau“, 
- apie Telšių bažnyčios duris sakė 
prof. R.Inčirauskas. Anykščiuo-
se tokio mecenato neatsirado, o 
paskelbus rinkliavą buvo suau-
kota tik apie 1 proc. reikiamos 
sumos...

„Kai degė bažnyčios durų ma-
ketas, man šmėstelėjo Anykš-
čių bažnyčios gaisro vaizdinys. 

Vaikystėje mačiau, kaip degė 
bažnyčios bokštas“, - prasitarė 
R.Inčirauskas.

Iš Anykščių kilusio profeso-
riaus šeima šią vasarą kolektyvi-
niuose soduose, šalia Anykščių, 
nusipirko sodo namelį. Pasak 
R.Inčirausko, ir žmona, ir vaikai 
norėjo Anykščiuose turėti vietą, 
kur galėtų pabūti.

R.Inčirauskas, nederinęs su 
savivaldybe, Anykščius papuo-
šė keliais linksmais kūriniais iš 
metalo (pvz., prie SPA Vilnius 
Anykščiai, nusileidus laiptais į 
Šventosios paplūdimį, apžvalgos 
aikštelėje, ant turėklo pritvirtinta 
bronzinė lentelė su užrašu: 

Prisimenu aš viską
O ypač tai
Ko niekad nemačiau
1950 08 23.). Taip pat jo kū-

riniais pažymėtos Anykščių 
žydų atminimo vietos. Prof. 
K.Inčirauskas „Anykštai“ sakė, 
jog Anykščiams norėtų padova-
noti ir didesnių darbų. Profeso-
rius žada sukurti skulptūrą žvejui 
Antanui - įgyvendinti sumanymą, 
kurį pasiūlė anykštėnai. Priminsi-
me, jog skulptūros idėja - pamin-
klas žvejui Antanui, paprastam 
eiliniam anykštėnui, prie Švento-
sios upės, kur jis praleido daugy-
bę valandų su meškere rankoje.

Taip pat prof.R.Inčirauskas no-
rėtų Anykščiusoe įamžinti savo 
vaikystės fotografą Izidorių Gir-
čį. „Visi šaipėsi, kad jis fotogra-
fuoja tuščiu aparatu, bet beveik 
visuose namuose yra I.Girčio 
darytų nuotraukų“, - kalbėjo 
R.Inčirauskas.    

tojas D.Žiogelis prisipažino norin-
tis, kad autobusų stotis Anykščių 
rajono savivaldybei atitektų „taikos 
sutartimi“. Sprendimo iš UAB „Au-
tovelda“ direktoriaus E.Preidžio 
nuspręsta  palaukti mėnėsį.

UAB „Autovelda“ direktorius 
E.Preidys „Anykštai“ sakė, kad 
Anykščių rajono savivaldybės pra-
šymas miesto autobusų stotį per-
duoti jos žinion yra „svarstytinas“.

„Savivaldybė turi kitokias vizijas 
dėl autobusų stoties, todėl galima 
derintis, kodėl gi ne. Mes nepriešta-
rautume, jei po derybų čia atsirastų 
ir daugiau kažkas, ne vien autobusų 
stotis“, - kalbėjo E.Preidys.

UAB „Autovelda“ direktorius 
E.Preidys sutiko, kad autobusų sto-
čiai renovacija būtina.

„Žvelgdami į tendencijas Lietu-
voje, matome, kad kituose mies-
tuose šalia autobusų stoties kuriasi 
ir kažkokie komerciniai objektai. 
Stoties teritorija turėtų būti išnau-
dojama ir kitoms reikmėms. O kada 
tai įvyks? Gal po metų, o gal ir po 
dešimt“, - dėstė E.Preidys.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
„Anykštai“ sakė, kad tokia Anykš-
čių miesto autobusų stotis, kokia ji 
yra dabar, būti negali.

„Minčių dėl autobusų stoties tu-
riu. Žinau, kaip projektuojamos 
šiuolakinės autobusų stotys. Tai 
dažniausiai būna infoterminalas ir 
stočiai nereikalingi atskiri pastatai, 
ji turėtų būti kitokia. O kaip turėtų 
atrodyti pati autobusų stotis, jos te-
ritorija - tuos  dalykus būtina derinti 
su dizaineriais bei urbanistais. Rei-
kia siekti maksimalios estetikos“, - 
aiškino D.Gasiūnienė.

Oficialus maketo palaidoji-
mas. Urną įsipareigojo pri-
žiūrėti profesoriaus sūnus. 

Romualdo inČiRAUskO 
facebook nuotr. 

Anykščių bažnyčios durų maketas sudegintas ir palaidotas Plun-
gės rajone, meno kūrinių kapinėse.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Nac iona l inė  eks -
ped ic i ja  (kar t . ) .
07 :00  Šventad ien io  min -
t ys . 
07 :30  K laus imė l i s . 
08 :00  Gyvent i  ka ime 
gera . 
08 :30  Ry to  suk t in is  su 
Z i ta  Ke lmicka i te . 
09 :00  Bro l ių  Gr imų pa -
sakos .  3  s . .
10 :00  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja . 
10 :30  L ie tuvos  tūks tan -
tmeč io  va ika i . 
11 :30  Gamina  va ika i . 
12 :00  LMŽ. 
12 :30  Ma is tas :  t iesa  a r 
p ramanas? 
12 :55  Vidur in ių jų  Ry tų 
gamta .
13 :50  Mis  Marp l  N-7 . 
15 :30  Ž in ios .  Ora i .
15 :45  Is to r i jos  de tek ty -
va i . 
16 :30  B loga  merga i tė . 
17 :00  P in ig inės  re ika la i . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Duok im garo ! 
19 :30  Sava i tė . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Sava i tė  su 
„Dv i rač io  ž in iomis “ . 
21 :30  Minkš taš i rd is 
N-14 .
23 :10  H indenburgas 
N-14 .  (kar t . ) .

06 :40  S t ivenas  Visa ta .

07 :25  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
07 :55  Og is  i r  ta rakona i . .
08 :15  Monst ra i  p r ieš 
a te iv ius .
08 :45  Tomo i r  Džer io 
šou .
09 :15  Šaunus is  Skūb is -
Dū.
09 :40  Sparkas .  Kosminė 
i s to r i ja .
11 :25  Džekas  i r  Dž i lė 
N-7 . 
13 :20  Po l i c i jos  akademi -
j a  7   N-7 . 
15 :05  Pamišę  dė l  šok ių 
N-7 . 
17 :20  Te le lo to . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Kaukės . 
22 :00  Ar temidė .  Žud ikų 
v iešbut is  N14. 
23 :50  Kerš tas  N14.

06 :00  Sve ika tos  med is .
07 :00  Vėž l iuka i  n indzės 
N-7 .
07 :30  Supermerga i tės .
08 :00  Kempin iukas 
P lač iake ln is  (kar t . )  N-7 .
08 :30  Sva jon ių  ūk is .
09 :00  Sve ika ta . l t .
09 :30  La  Ma is tas .
10 :00  Pasau l i s  paga l 
moter is .
11 :00  Sva jon ių  soda i .
12 :00  Ža l io j i  by la .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Ža l io j i  by la .
12 :30  Mag iško j i  nos is 
N-7 .
15 :00  Šefas  an t  ra tų 
N-7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  Šefas  an t  ra tų 

N-7 .
17 :25  Ta i  –  mes N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  X  Fak to r ius  N-7 .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  X  Fak to r ius  N-7 .
22 :30  Parker is  N-14 .
00 :50  Pragaro  va ik is  
N-14  (kar t . ) .

06 :00  Pr ič iupom!  (k ) .
06 :30  Pasau l io  taurė 
2020. 
07 :30  Juodas is  sąrašas 
(k )  N-7 . 
08 :30  Tauro  ragas .  N-7 . 
09 :00  Ga l iūnų  varžybos 
L ie tuva  –  La tv i ja . 
10 :00  Kva i l ia i  šė ls ta 
N-7 . 
10 :30  Je i  s ta ty tume 
š iand ien .
11 :40  Ve ln išk i  S t i vo 
Ost ino  i šbandymai  N-7 .
12 :40  Gordono Ramzio 
v i r tuvės  košmara i . 
13 :50  Pragaro  v i r tuvė 
N-7 . 
14 :50  Rea l i  m is t i ka  N-7 . 
15 :55  Pavo j ing i  ka imyna i 
N-7 . 
17:00  Betsa fe–LKL 
čempionatas .  Ža lg i r i s  - 
Juventus . 
19 :30  Jūrų  pės t in inka i 
N-7 . 
20 :30  Juodas is  sąrašas 
N-7 . 
21 :30  Legendų b iu ras 
N14. 
22 :45  Sūnus  pak lydė l i s 
N14. 
23 :45  Degant is  žmogus 
(k )  N14. 

06:00 Aklo j i  (k) .
07:30 Anthonis 
Bourdainas N-7. .
08:30 Daktaras Ozas 
N-7. 
09:30 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
11:00 Džeimis gamina 
I ta l i jo je .
12:00 Šviež ias mais tas.  .
13:00 Sveik in imai . 
15:45 Ši rde le mano N-7. 
17:45 „Velvet “  ko lekc i ja 
N-7. 
18:50 Aklo j i .
19:50 Būrė ja (k) . .
21:00 Tr iuš io  urvas N14. 
22:50 Laukinės a is t ros 
N14. 
01:05 For t i tudas (k)  N14. 

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Duokim garo! 
(kar t . ) .
07:30 Kr ikšč ion io žodis . 
07:45 Pr is ikė l imo l iudy -
to ja i . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io  L ie tuva. 
10:00 Atsp indž ia i . 
10:30 L i teratūros pėdse -
kys. .
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno d ienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv.  Miš ios iš 
Vi ln iaus Šv.  Jono Bosko 
bažnyč ios. 
13:40 Šventadienio min -
tys . 
14:10 Klaus imėl is . 

14:30 Meškos myl i  mane! 
(kar t . ) .
16:00 Muzikos ta lentų 
lyga 2020. 
17:30 Kul tūr ingai  su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu p lanu. 
19:30 Kul tūros d iena 
(kar t . ) .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Miuz ik las 
„Žygimanto Augusto i r 
Barboros Radvi la i tės le -
genda“ . 
23:30 Koncer tas iš 
Amsterdamo (kar t . ) .
00:40 Minkštaš i rd is 
(kar t . ) .

06 :00  Žve jo  nuo tyk ia i 
(kar t . )  N-7 .
07 :00  Jukono vy ra i 
(kar t . )  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  Nepapras ta  i š tver -
mė N-7 .
11 :30  Krov in ių  kara i  N-7 .
13 :00  Žyg is  per 
H ima la jus  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 .
21 :58  Ora i .
22 :00  Žav ios  i r  laba i 
pavo j ingos  N-14 .
23 :50  Ange lo  apgu l t i s 
N-14  (kar t . ) .

06 .59  Programa.
07 .00  Me i lės  l yg t i s  N-7 .
08 .00  P in igų  kar ta . 
08 .30  Ka imo akademi ja . 
09 .00  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
09 .30  Moks lo  r i tmu. 
10 .00  Krepš in io  pasau ly -
j e  su  V.Mač iu l iu . 
10 .30  Gre i t i s . 
11 .00  Par t i zanų ke l ia is  
N-7 .
11 .30  Mūsų gyvūna i . 
12 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  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  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu .  N-7 .
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  Papras tas  p rez i -
dentas .
21 .30  „24 /7 “ . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  Lobotomi ja .
00 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis.lt.
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. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (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.
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 Po vedybų N14..
00:45 Išbandymų diena 
N14. 
01:45 Artemidė. Žudikų 
viešbutis (k) N14. 

06:10 Bakuganas N-7.
06:40 Ančiukų istori jos 
N-7.
07:10 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:45 Svajonių sodai  
(kart.).
08:45 Meilės sūkuryje 
N-7.
09:45 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 Žudymo sezonas 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Žudymo sezonas 
N-14.
23:50 Rezidentas N-14.
00:40 CSI kriminalistai 
N-14.
01:45 Havajai 5.0 N-7.

06:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:00 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:00 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7. 
10:05 Kobra 11 (k) N-7. 
11:05 Reali mistika (k) 
N-7. 
12:05 CSI. MajamisN-7. 
13:00 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai t ir ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Mirt inas ginklasN-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Supermenas N-7. 
00:05 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 

06:50 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 -7. 
20:00 Naujokai N-7.
21:00 Vagis policininkas 
N-7. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano l ikimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 3 
(kart.).
07:55 Mija ir aš (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs 
(kart.).
08:45 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. l t .
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo l iudyto-
jai (kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų 
lyga 2020 (kart.).

15:35 Po pamokų. 
15:45 Polis Sezanas.
16:00 Peliukas Lukas 3.
16:15 Premjera. Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
18:40 Kaip viską pasidary-
t i  pačiam.
19:05 Išpažinimai. (kart.).
19:35 Mūsų miestel iai. 
Imbradas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Ludwig van 
Beethoven. Opera 
„Fideli jus“.
23:40 Mūsų Maironis. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:25 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Autopilotas  (kart.).
09:00 Būk profesionalas.
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 Žmonijos biuras 

N-14.
23:00 Kruvinoji Valentino 
naktis . S.
01:00 Kaulai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
06.00 Bušido ringas N-7.
06.30 Pinigų karta. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 „24/7“. 
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ri tmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor. Atsimink 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva..
16:25 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-
dicija. 
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.
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 Kodas 211. N14. 
00:20 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 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 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia 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 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kol nenuėjau miegoti 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kol nenuėjau miegoti 
N-14.
23:55 Rezidentas N-14.
00:55 CSI kriminalistai 

N-14.
01:50 Havajai 5.0 N-7.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
06:50 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:20 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 ginklasN-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Universalus karys 
N14. 
22:45 Supermenas (k) N-7. 
01:45Lemtinga diena.

06:50 Tėvas Motiejus -7. 
08:10 Dvi širdys  N-7.
0:10 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.
06:05 Baleto aristokratas 
(kart.).
07:00 Polis Sezanas. 
(kart.).
07:10 Gamina vaikai 
(kart.).
07:40 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-
l iai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Imbradas (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai..
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.

17:55 Giminės. 
18:40 Didžioji paukščių 
paslaptis. 
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 1989.
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vokietija 86 N-14. 
23:05 Istorijos detektyvai. 
23:50 Šoka Lietuva.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 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 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
21:45 UEFA čempionų 

lygos rungtynės. FC 
Barcelona – Ferencvárosi 
TC.
23:50 24 valandos. 
Palikimas N-14.
00:50 APB.N-14.

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dicija (kart.).
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.
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 Samdomas žudikas 
N14..
00:30 Išbandymų diena 
N14..

06:25 Bakuganas. Kovos 
planeta 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 Sužeisti  paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lial ia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lial ia 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 Gero vakaro šou 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ore N-14.

22:25 Vikinglotto.
22:30 Ore N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Ore N-14.
00:00 Rezidentas N-14.
01:00 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7
09:15 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11(k) N-7. 
11:25 Mirt inas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas 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 Čempionas 3  N14. 
23:00 Universalus karys 
(k) N14. 
00:45 Lemtinga diena.

06:50 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 Nusikalt imas prie 
Balt i jos jūros N14..
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (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 Mstislavas 
Dobužinskis Valstybės 
teatre. (kart.).
14:55 1989.
15:40 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Mija ir aš.

16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Giminės. 
18:55 Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Antverpeno 
„Telenet Giants“..
21:00 Didžioj i  paukščių 
paslaptis (kart.).
21:30 Tintorettas. 
Venecijos maištininkas.
23:05 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 (kart.) N-7
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
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 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai  
N-7.

21:45 UEFA čempio-
nų lygos rungtynės. 
Manchester City FC – FC 
Porto.
23:55 APB N-14.
01:50 Skubi pagalba 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 Mūsų gyvūnai. 
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 #NeSpaudai. 
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 #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 kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Premjera. 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.lt.
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
17:55 Kas ir kodėl? 
18:25 Klauskite daktaro. 
19:25 Panorama.
19:32 Sportas. Orai.
19:36 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
„Valencia“. 
22:05 Dviračio žinios. 
22:35 Piniginės reikalai 
(kart.).
23:00 Degantis pasaulis 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
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 Nevykėliai po prie-
danga  N14. 
00:45 Išbandymų diena 
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 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia 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 Spąstai N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Spąstai N-14.
23:50 Rezidentas N-14.
00:50 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:20 Pėdsakas (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. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Spąstai N-7. 
23:20 Čempionas 3 (k) 
N14. 
01:20 Lemtinga diena.

06:50 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 spalva 

N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė N14. 
23:10 Paskolinta meilė.
01:10 Mano likimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (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. l t .
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 Didžioj i  paukščių 
paslaptis (kart.).
15:50 Sardinė kosmose. 
16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.

18:05 Giminės. 
18:50 Klausimėlis. l t 
(kart.).
19:05 Veranda. (kart.).
19:35 Devintasis dešim-
tmetis.
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 7 Kauno dienos 
(kart.).
21:00 Čia – kinas (kart.).
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Vila prie jūros N-7. 
23:15 Šoka Lietuva.
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.
12:00 Univeras (kart.) 
N-7.
12:30 Skorpionas 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 Geležinis žmogus 
3 N-7.
23:35 APB N-14.
01:30 Skubi pagalba . 
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  ry tas , 
L ie tuva .
09 :00  A lp ių  de tek tyva i 
N-7 . 
09 :45  Miuncheno k r im i -
na l inė  po l i c i ja  N-7 . 
10 :35  Tarnaut i  i r  g in t i 
N-7 . 
11 :30  Kas  i r  kodė l? 
12 :00  S t i l i us  (kar t . ) .
13 :00  Vakaras  su  Ed i ta 
(kar t . ) .
14 :00  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
14 :20  Laba d iena , 
L ie tuva .
16 :25  K laus imė l i s . l t .
16 :45  Sese lė  Bet i  N-7 . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Var to to jų  kon t ro lė . 
19 :30  Beatos  v i r tuvė . 
20 :30  Panorama.
21 :00  D ienos  tema.
21 :20  Spor tas .  Ora i .
21 :30  Auks in is  p ro tas . 
22 :55  Warcra f t   N-14 .
01 :00  LRT rad i jo  ž in ios .

06 :20  Iš  š i rd ies  į  š i rd į 
N-7 . 
07 :20  Svarag in i .  Amž ina 
d raugys tė  N-7 . 
08 :00  Vo lker is ,  Teksaso 
re indžer is  N-7 . 
10 :00  Ka ln ie t i s  N-7 . 
11 :00  Pakva išus i  pore lė .
12 :10  Būrė ja .
13 :30  Tur tuo lė  varguo lė 
N-7 . 

14 :30  Naš la i tės  N-7 . 
15 :30  Juodvarn is  N-7 . 
16 :35  Labas  vakaras , 
L ie tuva . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  KK2 penk tad ien is 
N-7 . 
21 :00  Mi r t ies  t rošk imas 
N14. 
23 :15  N iekada nepas i -
duok  2  N14. 
01 :25  Nevykė l ia i  po 
p r iedanga (k )  N14. 

06 :25  Bakuganas  N-7 .
06 :55  Anč iukų  i s to r i jos  
N-7 .
07 :25  Kempin iukas 
P lač iake ln is  N-7 .
07 :55  Fara i  (kar t . )  N-7 .
08 :55  Me i lės  sūkury je 
N-7 .
10 :00  Suže is t i  paukšč ia i 
N-7 .
12 :00  Vargšė  L ia l ia  N-7 .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Vargšė  L ia l ia  N-7 .
13 :00  Parduotas  gyven i -
mas N-7 .
15 :00  S impsona i  N-7 .
16 :00  TV3 ž in ios .
16 :25  TV3 ora i .
16 :30  TV Paga lba  N-7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  TV Paga lba  N-7 .
17 :55  Namų idė ja  su 
IKEA.
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  Ledynmet is   N-7 .
21 :15  Pers i jos  p r incas 
N-7 .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  Pers i jos  p r incas  

N-7 .
23 :45  Sensac i ja  N-14 .

06 :05  S t rė lė  (k )  N-7 . 
07 :05  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia   (k ) .
08 :20  Te is ingumo agen -
ta i  (k )  N-7 . 
09 :25  Pėdsakas  (k )  N-7 . 
10 :25  Kobra  11  (k )  N-7 . 
11 :30  Pr iva tus  de tek ty -
vas  Magnumas (k )  N-7 . 
12 :30  CSI .  Ma jamis  N-7 . 
13 :30  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia .
14 :50  Te is ingumo agen -
ta i  N-7 . 
16 :00  Pėdsakas   N-7 .
17 :00  In fo  d iena .
17 :30  Kobra  11  N-7 . 
18 :30  S t rė lė  N-7 . 
19 :30  Amer ik ie t i škos 
imtynės  N-7 . 
21 :30  Krydas   N14. 
00 :15  Spąs ta i  (k )  N-7 . 

06 :50  Tėvas  Mot ie jus 
N-7 . 
08 :10  Dv i  š i rdys  N-7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :30  Menta l i s tas   N-7 . 
13 :30  Nus ivy lus ios  namų 
še imin inkės  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 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  Komisarė  Sara 
Kor  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  Vi ln ius  Jazz  2019 
(kar t . ) .
06 :55  Pasako j ima i  i š 
Japon i jos  (kar t . ) .
07 :00  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja  (kar t . ) .
07 :30  Sard inė  kosmose 
(kar t . ) .
07 :40  A lv inas  i r  pa t rakė -
l i a i  burunduka i  (kar t . ) .
07 :55  Mi ja  i r  aš  (kar t . ) .
08 :20  Č ia  –  k inas 
(kar t . ) .
08 :45  Veranda (kar t . ) .
09 :15  Labas  ry tas , 
L ie tuva  (kar t . ) .
11 :45  K laus imė l i s . l t .
12 :00  DW nau j ienos 
rusų  ka lba  (kar t . ) .
12 :15  Rusų ga tvė . 
(kar t . ) .
12 :40  S top  juos ta 
(kar t . ) .
13 :10  S tambiu  p lanu 
(kar t . ) .
14 :00  Tarp  da l ių  (ne)
p lo jama (kar t . ) .
14 :30  Smalsumo genas 
(kar t . ) .
14 :55  Dev in tas is  deš im -
tmet is  (kar t . ) .
15 :40  Pasako j ima i  i š 
Japon i jos  (kar t . ) .
15 :50  Sard inė  kosmose.
16 :00  A lv inas  i r  pa t rakė -
l i a i  burunduka i .
16 :15 .  M i ja  i r  aš .

16 :40  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja . 
17 :10  Dvynukės .
18 :05  G iminės . 
18 :50  K laus imė l i s . l t . 
( ka r t . ) .
19 :05  S top  juos ta 
(kar t . ) .
19 :35  Ku l tū ros  d iena . 
20 :30  Panorama.
21 :00  D ienos  tema.
21 :20  Spor tas .  Ora i .
21 :30  Jane B.  N-7 .
23 :10  Kr is tupo  vasaros 
fes t i va l i s  2016. 
24 :00  DW nau j ienos 
rusų  ka lba .
00 :15  Dabar  pasau ly 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  Un iveras  (kar t . ) 
N-7 .
09 :00  S ta tybų  g idas 
(kar t . ) .
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  Skorp ionas   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  Fara i  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .

22 :00  Robotų  žemė 
N-14 .
00 :15  Kruv ino j i  Va len t ino 
nak t i s  S  (kar t . ) .

05 .29  Programa. 
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l fa  taškas . 
07 .00  La ikyk i tės  ten . 
08 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .
09 .00  Brang io j i ,  aš  per -
skambins iu  N-7 .
09 .30  P in igų  kar ta . 
10 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
11 .00  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Tiek  ž in ių . 
12 .30  Brang io j i ,  aš  per -
skambins iu  N-7 .
13 .00  Nau ja  d iena . 
14 .00  Pas lap tys  N-7 .
15 .00  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
16 .00  Repor te r i s . 
16 .20  Spor tas .Ora i . 
16 .30  Mūsų gyvūna i . 
17 .00  La ikyk i tės  ten . 
17 .40  Moks lo  r i tmu. 
18 .00  Repor te r i s . 
18 .20  Spor tas .Ora i . 
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
19 .30  Nau ja  d iena . 
20 .00  Repor te r i s . 
20 .20  Spor tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
21 .30  Pas lap tys  N-7 .
22 .30  Repor te r i s . 
22 .50  Spor tas .Ora i . 
23 .00  Buš ido  r ingas  N-7 .
23 .30  La ikyk i tės  ten . 
00 .30  Rea l i  m is t i ka  N-7 .
01 .30  Pas lap tys  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 24

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Pasaulio puodai 
(kart.).
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Foksteris ir 
Maksas..
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:50 Paveldas 2 d. 
Sakartvelas. 
12:45 Primatai.
13:40 Jaunasis 
Montalbanas. N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Prisiminimai N-7. 
00:45 Euromaxx. 
01:15 Warcraft N-14. 
(kart.).

06:30 Stivenas Visata..
07:15 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Monstrai prieš atei-
vius.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:35 Tinginių miestel is.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir Džeris. 

12:00 Svečiai palėpėje.
13:45 Prakeikimas N-7. 
15:20 Širdžių ėdikas N-7. 
17:25 XXI amžiaus laida. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas N-7. 
21:35 Valerianas ir tūks-
tančio planetų miestas 
N-7.
00:20 Savaitė be žmonų  
S. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
07:00 Vėžl iukai  nindzės 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profesionalas.
12:00 24 valandos 
Žemėje.
12:20 Kenoloto.
12:22 24 valandos 
Žemėje.
13:00 Fiksikai . 
14:35 TIESIOGIAI LFF 
taurės f inalo rungtynės.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .

19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:00 Gaujų karai  N-14.
22:05 Kol dar neatėjo 
audra N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Kol dar neatėjo 
audra .  N-14.
00:00 Majamio katastrofa 
N-14.
01:50 Žudymo sezonas 
N14 (kart . ) .

06:00 Kvai l ia i  šėlsta (k).
07:00 Prič iupom! (k).
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Prič iupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:00 Lietuvos 
Hipokratas. 
10:30 Jei  statytume šian-
dien.
11:40 Velniški  St ivo 
Ost ino išbandymai N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
vir tuvės košmarai . 
13:50 Pragaro vir tuvė 
N-7. 
14:50 Real i  mist ika N-7. 
15:55 Pavoj ingi  kaimynai 
N-7..
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Juventus - 
Lietkabel is. 
19:30 Jūrų pėst ininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7.
21:30 Užpuol ikai  N14. 
23:40 Šešėl ių namai N14. 
01:50 Krydas (k) N14. 

06:10 Akloj i  (k) .
07:40 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:40 Daktaras Ozas. 
N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai..
12:00 Džino viešnagė 
I tal i jo je.13:00 “Akloj i ” 
(28) (k) (Slepaya IX). 
2018 m. Serialas. Rusi ja.
13:35 Akloj i  (k) .
14:45 Šviežias maistas. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 „Velvet“kolekcija 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Nebylus l iudi j imas  
N14
23:15 Fort i tudas  N14. 
01:20 Kol mes gyvi (k) 
N14.

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is.  (kart . ) .
07:30 Scenografas Liudas 
Truikys. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dal ių (ne)
plojama. 
11:00 Kas geresnio,  kai-
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 

13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
13:55 Euromaxx. 
14:25 Europos regbio 
čempionato rungtynės. 
Lietuva – Ukraina. 
16:20 Pasakoj imai iš 
Japoni jos.
16:30 Tėčio reikalai . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys pasau-
l ia i  su Nomeda Kazlaus. 
18:25 Klausimėl is (kart . ) .
18:45 Ten, kur namai N-7. 
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Nepagaunamasis 
Čarl is Verikas N-14. 
22:50 Saul ius Prūsait is 
„Namo nereiks parei t ! “ . 
00:10 Dabar pasaulyje. 

06:00 Kietuol ia i  N-7.
06:25 Žvejo nuotykiai  
(kart . )  N-7.
07:25 Jukono vyrai  (kart . ) 
N-7.
08:30 Žvejo nuotykiai 
N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Nepaprasta ištver-
mė N-7.
11:30 Krovinių karai  N-7.
13:00 Žygis per Himalajus 
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou Kaukės.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.

21:55 Sportas.Orai .
22:00 Nesunaikinamiej i . 
N-14.
00:05 Geležinis žmogus 3 
N-7 (kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
07.20 Vyrų šešėlyje.
Padangių moterys. 
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas N-7
10.30 Pagal iau savait-
gal is. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
15.55 Didel i  maži ekra-
nai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 Vantos lapas N-7
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Pagal iau savait-
gal is. 
19.00 Šaul iai .  Tėvynės 
labui. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Mei lės lygt is N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.

Merą skirs Dievas...

3-čiąją  - 5- ąją vietas Deltuvos 
šiaurinėje rinkimų apygardoje užė-
mę kandidatai -  socialdemokratas 
Kęstutis Jacunskas, socialdarbietis 
Kęstutis Tubis ir liberalas Min-
daugas Sargūnas -  „Facebook“-e 
dėkojo rinkėjams už palaikymą. 
Visų padėkos yra  gana vienodos – 
„ačiū, kad mane palaikėt, jūs mane 
įkvėpėt“ ir panašiai,

Tačiau komentarai po politikų 
žinutėmis yra skirtingi. Jei didžio-
ji dalis K.Jacunsko ir M.Sargūno 
gerbėjų džiaugėsi savo mylimo po-
litiko sėkme, tai K.Tubio bičiuliai, 
regis, nusivylė rinkimų rezultatais. 

Buvusį Anykščių merą K.Tubį 

subtiliai paguodė anykštėnė Mari-
jona Fergizienė. Ji „Facebook“-e 
K.Tubiui  parašė:  „Matomai Die-
vas Jums skiria mero postą?“  O 
pats K.Tubis, atsakydamas p. Ma-
rijonai, jog rinkimų rezultatai visgi 
ne nuo Dievo, o nuo rinkėjų valios 
priklauso, parašė: „Dievas nieko 
neskiria, gerb.Marijona. Žmonės 
taip balsuoja.“ 

Tiesa, bent vienas K.Tubio bičiu-
lis pasidžiaugė jo rinkimų rezulta-
tu. Alfrydas Savickas po K.Tubio 
„Facebook“-o žinute apie rinkimus 
brūkštelėjo: „Sveikinu“ ir pridėjo 
rožės nuotrauką. Graži rožė. Ja ir 
su jumis dalijamės. 
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Tu pažvelki, Mama - mes seniai išaugom
Ir išskridom paukščiais iš tavų namų.
Tiktai tu, Mieloji, gimtą lizdą saugai,
Kad galėtume sugrįžti, kai mums neramu.
Mama, amžinai paliki su mumis kartu.

85-ojo jubiliejaus proga 
Eugeniją PETRAUSKIENĘ, 

gyvenančią Trakinių kaime, 
sveikina dukra ir sūnūs su šeimomis

Nuoširdžiai sveikiname 
Stanislavą ir Povilą PAlUbINSKUS
Sakoma, kad žmogaus gyvenimas prabėga tarsi viena diena.
O Jūs ar pastebėjote , kad į Jūsų bendro gyvenimo duris pa-

sibeldė
Deimantinis   Šešiasdešimtmetis
Sveikiname garbingo Jubiliejaus proga ir linkime, kad metų 

bėgsmas, palietęs smilkinius, niekad nesiektų širdžių, kad 
darbščios rankos, užauginusios penkis vaikus, nepavargtų. 
Teneblėsta Jūsų šypsenos kasdienybės rūpesčiuose. Te Jūsų 
gyvenimo kelias būna ilgas ir šviesus.

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto. Kiek daug šviesių pavasa-
rių sutikot. Bet Jūs vis einat vienas šalia kito per įvairiausius gy-
venimo kelius. O kiek kelių kelelių pražygiuota... JUS, brangieji, 
jau 60 Metų  kartu keliaujančius,

nuoširdžiai sveikina 
sūnūs ir marčios, dukros ir žentai, anūkai ir proanūkiai

Nuoširdžiai AČIŪ, Jums, miela gydytoja Rita JUODIŠKIENE, už ope-
ratyvumą, profesionalumą, didžiulį rūpestį ir begalinį ryžtą padėti.

Taip pat dėkoju ligoninės gydytojai Gražinai VASILIAUSKIENEI 
- už gydymą, gerą žodį, malonų bendravimą, gydytojai Virginijai 
PAŽĖRIENEI, kuri visada randa laiko ir noro padėti. Ačiū už Jūsų 
gerumą, atjautą, nuoširdų  bendravimą, neabejotiną kompetenciją 
dėkoju visam aptarnaujančiam kolektyvui.

Tegul Jūsų kasdienybė būna kupina ne vien žmonių skausmo, bet 
ir nuoširdžių dėkingumo žodžių.

Linkiu sveikatos ir ištvermės Jūsų sunkiame ir labai atsakingame 
darbe.

AČIŪ - iš visos širdies.

Jums dėkoja sveika ir laiminga Jūsų pacientė R. STAIKŪNIENĖ

Girelėje vėl meldėsi sentikiai

(Atkelta iš 5 psl.)

1980 metais Girelės sentikių pa-
rapija sumažėjo, pamaldos beveik 
sustojo, ne kartą bandyta pavogti 
cerkvės ikonas. 

Šalia Girelės cerkvės veikia 18 – 
19 a. senosios kaimo kapinės.

Šiemet – mažiau žmonių dėl 
koronaviruso grėsmės 

Saugantis kontaktų dėl plintančio 
koronaviruso, šiemet maldininkų su-
sirinko mažiau - apie 50–60 sentikių, 
dalis jų atvyko su savo vaikais. 

Į Girelę atvyko šventikas Alekse-
jus Lavrenovas iš Sankt-Peterburgo, 
Kauno sentikių bendruomenės dva-
sinis vadovas Sergejus Krasnopio-
rovas, dvasininkas Timofėjus Epi-
fanovičius Semionovas, Ukmergės 
sentikių religinės bendruomenės pir-
mininkas Arsenijus Nikitinas, Lietu-
vos sentikių bažnyčios administrato-
rius Romanas Tretjakovas. 

Šventinėse pamaldose nebeda-
lyvavo vyriausioji Kavarsko seniū-
nijoje gyvenanti sentikė – 97-erių 
kavarskietė Evdokija Apčinikova. 
„Pernai mama dar dalyvavo mišio-
se. Šiemet su vyresniąja seserimi 
dėl mamos sveikatos būklės nuta-
rėme nebevežti jos į cerkvę. Aišku, 
ji labai norėjo, bet su kauke jai būtų 
buvę sunku kvėpuoti. Be to, bijojo-
me rizikuoti, nes suvažiavo nemažai 
tikinčiųjų iš įvairių miestų, tad reikia 
pasaugoti mamą“, – atviravo dukra 
Raisa Nabažienė. 

Sentikių šventėje dalyvavo 
ir keletas katalikų

Pajusti sentikių šventės dvasią 
panoro ir gretimų kaimų gyventojai, 
aukoję cerkvei išsaugoti. „Juk savas 
kraštas, reikia pagerbti sentikius, juk 
matyti bendruomenės rūpinimasis 
cerkve“, – tvirtino vienas iš sutiktų 

kavarskiečių. Dailės mokytoja Sta-
sė Rulevičienė sakė: „Labai liūdna 
buvo matyti nykstantį gražų ir ori-
ginalų pastatą. Labai džiaugiuosi jo 
atgimimu“. 

Anksčiau kitatikiai nesilankydavo 
cerkvėje per religines apeigas. Dabar 
tai nedraudžiama. Žinoma, moterys 
gobia galvą skaromis, dengiančio-
mis daugiau kūno. 

Kai kuriose šalia cerkvės pastaty-
tose mašinose matėsi jaunų sėdinčių 
jose vairuotojų – katalikų, atvežusių 
į mišias savo artimuosius, išpažįs-
tančius sentikybę. Pakalbintas Eri-
kas Leontjevas pasakojo, kad abu 
seneliai – sentikiai, o jis – katalikas. 
„Šiandien atvežiau į mišias savo mo-
čiutę, jai 75-eri. Jos dvi pusseserės 
gyvena Ukmergėje, šiandien visos 
yra čia“, – kalbėjo Erikas. 

Prabėgus metams –  
permainų link 

Per šiuos metus ieškota žemės 
nuosavybės dokumentų, atlikti že-
mės sklypo geodeziniai matavimai, 
rūpintasi, kaip gauti lėšų, kurias būtų 
galima panaudoti cerkvei restauruo-
ti, išsaugoti.  

„Siekdami užkirsti kelią dides-
niems pažeidimams ir vandaliz-
mams, sustiprinome cerkvės duris, 
tačiau labai norėtume jas kitąmet 
pakeisti. Langai taip pat dar laukia 
tvarkybos darbų. Iš lėšų, kurias su-
rinkome pernai per mišias, įvedė-
me elektros įvadą, mokėjome už 
dokumentus, susijusius su žemės 
dokumentų tvarkymu. Be to, galime 
pasidžiaugti, kad turime sutvarkytą 
šventoriaus aplinką. Kavarsko se-
niūnija pažadėjo du kartus per metus 
nušienauti aplink cerkvę visą teritori-
ją. Dabar pastatas yra gerai matomas 
ir saugesnis“, – kalbėjo Lietuvos 
sentikių bažnyčios administratorius 
Romanas Tretjakovas. 

Pasak R. Tretjakovo, kuris rūpina-

si sentikių cerkvių tvarkyba Lietuvos 
regione, aplink Girelės cerkvę yra 
41 aras žemės. „Ieškojome šių do-
kumentų Utenos archyvuose. Deja, 
okupacinė valdžia visą religinių 
bendruomenių turtą buvo paskelbu-
si nacionalizuojamu, o centrinis ar-
chyvas nacionalizavimo dokumentų 
nesaugo. Daugiau nei šimtą metų 
skaičiuojančios cerkvės dokumentus 
labai sunku rasti arba jie nėra išlikę“, 
– teigė R. Tretjakovas. 

Pasak R. Tretjakovo, buvo ban-
dyta gauti lėšų renovavimo darbams 
pagal projektą „Sakralinio paveldo 
objektų tvarkymas“. Parengta pa-
raiška, tačiau pritrūko vos trijų balų. 
Parama skirta Kurklių Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios stogui uždeng-
ti, Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
šventoriaus tvoros ir vartų rekons-
trukcijai, Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčios rūsių patalpoms tvarkyti, 
Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo pa-
rapijos bažnyčios remonto darbams. 

Įtraukė į „FIXUS“ projektą

„Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyr. specialistė Daiva 
Stankevičienė patarė mums pasi-
domėti „FIXUS“ projektu. Šiuo 
projektu siekiama gerinti kultūros 
paveldo valdymą, skatinant prie-
žiūrą. Jau esame užpildę kultūros 
paveldo objekto atrankos anketą, 
ji  yra įtraukta į „FIXUS“ Mobilis 
duomenų bazę. Šiuo metu objektų 
atranka, apžiūra dar nėra pradėta, 
tačiau visa tai planuojama pradėti 
vykdyti dar šį rudenį“, – pasakojo 
R. Tretjakovas. 

Ilgos procedūrinės tvarkos 

Lygiai prieš metus sentikių ben-

druomenės atstovai ėmė siekti, 
kad šimtametė Girelės cerkvė būtų 
įtraukta į kultūros paveldo registrą. 

Kultūros paveldo centro Duome-
nų skyriaus vedėja Giedrė Radvila-
vičienė informavo, kad Girelės Švč. 
Dievo Motinos Užtarėjos sentikių 
maldos namų apskaitos dokumen-
tai buvo parengti liepos mėnesį ir 
išsiųsti į Kultūros paveldo departa-
mentą (toliau – KPD). Tolesnė seka 
– turėtų vykti svarstymas nekilno-
jamojo kultūros paveldo vertinimo 
taryboje. Pasak G. Radvilavičienės, 
Girelės maldos namus siūloma nau-
jai įrašyti į Registrą, o pagal dabar-
tinę tvarką naujam objektui įrašyti 
į Registrą reikalinga viešinimo pro-
cedūra, kuri užtrunka. Dėl svarsty-
mo taryboje ji patarė kreiptis į KPD 
Apskaitos, paveldotvarkos planavi-
mo skyriaus darbuotojus. 

Sprendimas – lapkritį 

KPD paveldotvarkos planavi-
mo skyriaus vyriausioji specialistė 
Vyginta Abušovienė informavo, 
kad Kultūros paveldo centras KPD 
pavedimu parengė apskaitos doku-
mentaciją dėl apsaugos suteikimo 
Girelės sentikių maldos namams 
ir jų įrašymo į Kultūros vertybių 
registrą. Apskaitos dokumentaciją 
planuojama svarstyti Departamento 
sudarytos Pirmosios nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos 
2020 m. lapkričio 10 d. posėdyje.

Nykstanti senoji medinė 
architektūra 

Pasak architekto Ričardo Krūmi-
nio, medinė senoji architektūra yra 
nykstanti architektūra, ypač  Lie-
tuvos kaime. „Cerkvė – vertingas 
ir saugotinas senosios medinės ar-
chitektūros pavyzdys. Būtent todėl 
turėtume ne tik prisiminti, bet ir 
puoselėti tą kultūrinį paveldą. Jei 
čia laikas nuo laiko vyks pamaldos 

(galbūt retai, bet jos vyks), cerkvė 
taps traukos objektu“, – pabrėžė R. 
Krūminis. 

„Mano senelis a.a. Jonas Tyla su 
pagarba ir savotiška nuostaba ne 
kartą yra pasakojęs apie „starovie-
rus“ (tai neteiktina svetimybė; lietu-
viškai – sentikis. Autorės past.). Bu-
vau dar vaikas: kažkur už Pienios 
upės yra Girela – kažkokia gūdi 
giria, kurioje yra nedidelis kaimas, 
kur nuo seno gyvena sentikių ben-
druomenė. Tos bendruomenės žmo-
nės ilgomis barzdomis, kalbantys 
senąja slavų kalba, išlaikę ir iki šiol 
besilaikantys savo senųjų religinių 
apeigų, tradicijų. Sentikiai yra ne-
atsiejama, šimtmečius skaičiuojanti 
mūsų istorijos dalis“, – prisimini-
mais dalijosi R. Krūminis, kilęs iš 
Pienionių dvaro prieigų, dabartinio 
Piktagalio kaimo. 

Pasirenka tikėjimo kryptį 

Mišrių santuokų sutuoktiniai, jų 
vaikai ilgainiui pakrypsta į vieną ar 
į kitą tikėjimo pusę, t. y. kuris nors 
sutuoktinis perima kito tikėjimą, o 
vaikai, jei nebūna pakrikštyti maži, 
vėliau patys pasirenka tikėjimą. Prie 
Girelės cerkvės pakalbinta Oksana 
Sizovienė pasakojo, kad jos senelis 
kilęs iš Girelės kaimo. Pačiai Oksa-
nai savotiškai buvo gaila mažutėlio 
sūnaus, kad jis krikšto apeigų metu 
bus merkiamas į šaltą vandenį „bač-
koje“ – krikštijimo vonelėje. Manė, 
lai ūgtels ir pats pasirinks tikėjimą. 
„Kai sūnui buvo 13 metų, lankė lie-
tuvių mokyklą ir kartą pasakė man: 
„Mama, aš noriu būti sentikis“. Su-
kvietėme pačius artimiausius gimi-
nes, ir šventikas pakrikštijo. Beje, 
per sentikių krikštynas negalima nei 
filmuoti, nei fotografuoti. Sūnaus 
reakcija po krikštynų ceremonijos 
buvo audringa –  galbūt, kaip sako-
ma, „velniai išėjo“, bet po valandė-
lės jis nurimo, lyg nieko ir nebūta“, 
– atviravo moteris. 

Pernai metais sentikė moteris taip pat dalyvavo šventinėse mišio-
se. Dukrelė, kurią buvo atsivežusi autobusu, sėdėjo vaikiškame 
vežimėlyje. Moteris atviravo, kad Rygoje ji pati mokosi sentikys-
tės, o jos dukrytė jau lanko sekmadieninę sentikių mokyklėlę 
Kaune.                                                                     Autorės nuotr.
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Kaip viskas greitai keičiasi: ne-
numaldomai bėga laikas, kurį gali-
ma sustabdyti tik sugrįžus į prisimi-
nimus. Jau 37 metai, kai gimnazija 
yra neatsiejama mano gyvenimo 
dalis, 37 metai,  kai mano takas 
kas rytą vingiuoja į Anykščių Jono 
Biliūno gimnaziją. Greitai prabėgo 
šis laikas, palikdamas ryškius prisi-
minimus apie man pirmąjį čia dir-
busį šviesaus atminimo direktorių 
Vaclovą Bražėną, iš kurio mokiau-
si kantrybės ir profesinės patirties, 
augau ir kaupiau žinias. 

Kiekviena mokykla turi savo 
aurą. Vos įžengusi į gimnaziją, aš 
pamirštu visus rūpesčius. Stipri ji 

savo mokytojais – išmintingais, 
nuoširdžiais, darbščiais, kūrybin-
gais, išmanančiais savo misiją, dė-
mesingais, tolerantiškais, jautriais; 
ir mokiniais, išaugančiais stiprio-
mis asmenybėmis. Mokytojų tar-
pusavio supratimas, mokinių pa-
garba – tai, kuo galime didžiuotis. 

Mokykla stipri tuomet, kai 
tvirtos ir tarpusavyje darniai 
bendrauja visos grandys: moky-
tojai – mokiniai – mokinių tėvai 
– administracija. Viliuosi, kad 
gimnazijos mokytojai, mokiniai 
ir jų tėvai išgyvena daug gražių ir 
prasmingų dienų, daugybę vaisin-
gų metų, klesti bei nuolat auga iš-

Mokykla – tai žmonės

Jono Biliūno gimnazija švenčia 
100 metų jubiliejų. Šiandien puiki 
proga atsigręžti į nueitą kelią, pasi-
džiaugti nuveiktais darbais, įdėmiau 
pasklaidyti savo mokyklos istorijos 
puslapius.

Mūsų gimnazijos istorija tarsi su-
sideda iš kelių laikotarpių. Pirmasis 
– 1920-1940 m. Kuriasi nepriklauso-
ma Lietuvos valstybė. Dar tebevyks-
tant kovoms dėl Tėvynės laisvės, 
1920 m. spalio 15 d., duris atvėrė 
pirmoji aukštesnio lygio keturklasė 
vidurinė mokykla – progimnazija, 
kvietusi Anykščių vaikus į savo kla-
ses. Čia gimė gražiausios tradicijos, 
čia buvo nuoširdžiai puoselėjama 
ištikimybė Tėvynei, jaunimo organi-

zacijose brendo pilietinė sąmonė.
Antrasis istorijos tarpsnis – 1940-

1953 m. Tai pats tragiškiausias mo-
kyklos istorijos laikotarpis, pažy-
mėtas smurto, kančios ir netekties 
ženklais. Dar nesibaigus karui mo-
kykla išleidžia pirmąją gimnazistų 
laidą, tragiško likimo, bet kartu ir 
labiausiai pamilusią mokyklą. Po-
kario metais kai kurie gimnazijos 
auklėtiniai pasirinko daug drąsos 
reikalaujantį laisvės kovotojo kelią 
– tapo partizanais ar pačioje gimna-
zijoje įkūrė pogrindinę organizaci-
ją, platino prieš okupacinę valdžią 
nukreiptus atsišaukimus.

Trečiasis mokyklos istorijos lai-
kotarpis – 1953-1990 m. Tai tarsi 

kitos, jau Jono Biliūno vidurinės 
mokyklos istorija. Mokykla persi-
kėlė į kitas patalpas ir A. Vienuolio 
rūpesčiu buvo pavadinta Jono Bi-
liūno vardu. Nors mokykla ne kartą 
keitė savo vietą, patalpas, net pava-
dinimą, tačiau niekada nekeitė savo 
paskirties – mokyti vaikus rašto, 
kultūros. Prieš 55 metus galutinai 
apsistojusi miestelio pakrašty, pa-
čioje Jono Biliūno paminklo papė-
dėje, mokykla, saugodama literatū-
rines gimtojo krašto tradicijas, tapo 
ne tik mokymo, bet ir kultūrinio, 
visuomeninio gyvenimo židiniu. Iš 
čia kartų kartos išsinešė žmogiško-
jo orumo, meilės, pagarbos, tiesos, 
gėrio pamokas. 

Gimnazijos žingsniai

mintimi ir dvasia. Aš visada linkiu 
visapusiško tobulėjimo kiekvie-
nam žmogui, prie kurio gyvenimo 
vienokiu ar kitokiu būdu prisilie-
tė Jono Biliūno gimnazija bei jos 
bendruomenė.

Jeigu paklaustumėte, kokių 
žmonių čia sutikau, atsakyčiau 
vienareikšmiškai – skirtingų, nes 
vienodų niekada nebūna. Jie visi 
savyje turi kažką gražaus, gero, 
šilto, nuoširdaus. Man taip atrodo, 
nes visada žmoguje ieškau šių ver-
tybių. 

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo 
gimnazija ir žmonėmis, su kuriais 
dirbu.

Ugdyti mokinių ambicijas, tau-
tinės savasties suvokimą, sceninę 
kultūrą yra bene didžiausia mo-
kytojų Miglės Baltrušiūnės, Eglės 

Vaiciekiūtytės ir režisieriaus Ar-
vydo Navalinsko siekiamybė. Tai 
bendravimas, pagarba partneriui ir 
žiūrovui, grožio supratimas, repe-
ticijos, koncertai, konkursai, Dainų 
šventė...

Jaunimas neleidžia pasenti, ne-
tiesiogiai skatina domėtis naujo-
vėmis, pasitempti. Smagu girdė-
ti, kad bibliotekos vedėja Renata 
Miškinienė daugeliui yra draugė, 
su kuria galima nuoširdžiai pasi-
kalbėti, pasidžiaugti, pasiguosti, o 
buvę mokiniai, užsukę į gimnazi-
ją, niekad neaplenkia bibliotekos. 
Ir tai suprantama, nes Renatos 
begalinis pasišventimas tam, ką 
daro, pelnė ir visos gimnazijos 
bendruomenės pagarbą. 

(Nukelta į 2 psl.)

Nuo 1990 m. prasidėjo ketvirta-
sis mokyklos istorijos tarpsnis. Tai 
jau šiuolaikiškos, modernios gim-
nazijos kūrimo laikotarpis prasidė-
jęs nuo 1996 m., kai buvo suteiktas 

gimnazijos statusas. Jau išleistos 77 
abiturientų laidos. Šiuo metu moko-
si 492 mokiniai, dirba 49 mokyto-
jai, iš jų – 1 ekspertas, 36 – metodi-
ninkai, 12 – vyr. mokytojų. 

Gimnazijos pirmokai. Antrokai gimnazistai.

Trečiokai gimnazistai. Gimnazijos abiturientai.
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Mokykla – tai žmonės
(Atkelta iš 1 psl.)

Ji yra ne tik bibliotekos vedėja, bet 
ir įvairių neformaliojo švietimo vei-
klų vadovė, daug kartų įvertinta už 
jaunimo kūrybiškumo ir kompeten-
cijų ugdymą, rezultatyvią projektinę 
veiklą, pagalbą ir meilę mokiniui, op-
timizmą ir entuziazmą, už gimnazijos 
ir Anykščių garsinimą ne tik šalyje, 
bet ir užsienyje. 

Už toleranciją, nuoširdų bendravi-
mą, empatiją, už puikų humoro jaus-
mą, kolegų ir mokinių vertinamas bei 
mylimas ir anglų kalbos mokytojas  
Andrius Vitkūnas. Jis intelektualas, 
daug dėmesio skiriantis savišvietai ir 
saviugdai, tikras savo srities profesio-
nalas, daug jėgų ir energijos skiriantis 
savo pašaukimui – būti Mokytoju.

Ir visi anglistai – Aušra, Eglė, Al-
dona, Andrius -  daug dėmesio ski-
ria individualiai kiekvieno mokinio 
pažangai, inovacijų ugdymo procese 
sklaidai bei taikymui pamokose, pa-
tys dalijasi ir skatina kolegas dalytis 
gerąja patirtimi. Jiems svarbūs ne tik 
akademiniai pasiekimai, bet ir moki-
nio savijauta gimnazijoje. 

Dar viena charizmatiška asmenybė 
– Jūratė Musteikienė, mokytoja, kuri 
kartu su mokiniais dalyvauja įvairio-
se socialinėse labdaros organizacijo-
se: lanko senelių namus, rengia juose 
koncertus, lanko slaugos ligoninės 
pacientus, vyksta į Utenos gyvūnų 
globos namus, veža jiems gimnazijos 
bendruomenės paaukotas lėšas, pa-
siūtus gultus gyvūnams, pati globoja 
ir mokinius skatina globoti benamius 
gyvūnus. Jūratė stengiasi mokiniams 
diegti altruizmą, toleranciją, pilietiš-
kumą, pozityvumą, kūrybinį ir kritinį 
mąstymą. Mokytoja vykdė ir vykdo 
daug įvairių pilietiškumo projektų ir 
akcijų, aktyviai dalyvauja tvarkant 
piliakalnius, partizanų kapus, orga-
nizuoja žygius istoriniams įvykiams 
atminti, partizanams pagerbti. Jūratė 
kuruoja mokinių savivaldą. Tradicija 
tapo Mokinių parlamento organizuo-
jami gimnazijos mokinių Prezidento 
rinkimai su tikra rinkimų komisija, 
rinkimine kampanija, audringais 
kandidatų debatais. Tai ne tik smagus 
žaidimas, bet ir puiki pilietiškumo ir 
demokratijos pamoka mokiniams ir 
visai gimnazijos bendruomenei. Gim-
nazijos prezidentai aktyvūs, kūrybin-
gi, pilietiški, labai skirtingi, bet vieni-
jami meilės gimnazijai mokiniai. 

Pamokos, popamokiniai užsiėmi-
mai, konkursai, varžybos,  projektai, 
viktorinos, „protų mūšiai“, įvairūs 
susitikimai su rašytojais, aktoriais, 
žymių žmonių jubiliejų paminėjimai, 
parodos, žygiai, akcijos neįsivaizduo-
jami be kūrybingo polėkio mokytojų 
Dalios Andriuškevičienės, Virginijos 
Žalatkovienės, Inos Gailiūnienės, 
Dalios Gilienės, Ramūno Šližio, Vio-
letos Neniškienės, Ramunės Petru-
sevičienės, Astos Šerelienės, Rasos 
Pilkienės, Dangyros Juodelienės, 
Jūratės Vanagienės, Dalios Gilienės, 
Eglės Vaiciekiūtytės, Genovaitės 
Tumienės (kuri yra labai aktyvi ir 
iniciatyvi gimnazijos Bendruomenės 
centro pirmininkė), klasių kuratorių 
(pastaroji pareigybė - naujovė gimna-
zijoje, įvesta prieš 5 metus) Almyros 
Sabaliauskaitės, Alinos Žvirblienės, 
Miglės Baltrušiūnės ir Neringos 
Cimbalistienės, socialinės pedago-
gės Jolitos Baltrūnaitės. Mokytojos 
Irenos Tutkuvienės, kuri yra ir profe-
sijos patarėja, dėka gimnazijoje įkur-
tas Karjeros centras, organizuojamos 
Karjeros dienos, kurių metu mokiniai 
konsultuojami dėl profesijos pasirin-
kimo, mokymosi motyvacijos. Daly-
vauja beveik visų šalies universitetų, 
kolegijų bei profesinių mokyklų at-

stovai, kurie supažindina su stojimo 
sąlygomis, padeda apsispręsti dėl to-
limesnio kelio pasirinkimo.  O skautų 
ir savanorių veikla neatsiejama dori-
nio ugdymo mokytojos Daivos Ku-
prionienės gyvenimo dalis. Mokytoja 
ypatingą dėmesį skiria savanorystės 
idėjoms įgyvendinti ir plėtoti. Jos va-
dovaujami skautai ir savanoriai lanko 
sunkiai sergančius ligonius, bendrau-
ja su jais, puošia palatas Šv. Kalėdų 
ir Šv. Velykų progomis. Savanoriai 
pasiryžo globoti ir vienišus Anykš-
čių krašto žmones ir tai daro iki šiol. 
Mokytojos Daivos dėstomų dalykų – 
tikybos ir etikos – egzaminų nėra, ta-
čiau jos darbo rezultatai labai svarūs ir 
svarbūs. Ji savo sielos spinduliavimu 
palytėja ir turtina kiekvieną, bręstantį 
žmogų atveda prie gerumo, meilės, 
išminties lobynų ir atveria galimybę 
rinktis tai, kas prasmingiausia. 

Gimnazijos, kaip ir medžio, tvir-
tybė šaknyse. Kiekviena nauja karta 
įsiklauso į tai, kuo ir kaip gyvena, 
kad žinotų, kur eina. Gimnazija ne tik 
atsigręžia atgal - ji nukreipia pirmyn, 
nes būtent taip kuria save, suvokia 
savo misiją, ugdo ir diegia vertybes: 
pilietiškumą, patriotizmą, atsakomy-
bę, pareigą, meilę, atmintį, pagarbą 
bei bendradarbiavimo prasmę. Visa-
pusiškai ugdyti jauną žmogų, skatinti 
jo domėjimąsi savomis šaknimis, 
ugdyti gebėjimus, tautiškumą, supa-
žindinti su jį supančia aplinka, padėti 
suvokti įvykius žymia dalimi padeda 
gimnazijos muziejus, kurio vadovas 
yra istorijos mokytojas Gintaras Ra-
žanskas. Tai šios srities fanatikas, ne-
gailintis savo laisvalaikio ir atostogų, 
neskaičiuojantis valandų, praleidžia-
mų šalies archyvuose, lankantis pas 
buvusius gimnazijos mokytojus, už-
rašinėjant jų prisiminimus. Muziejuje 
pirmokai prieš savo imatrikuliaciją 
supažindinami su gimnazijos istorija. 
Čia vyksta ir buvusių abiturientų lai-
dų susitikimai, čia lankosi ir svečiai. 
Mielai užsuka ir mokytojai senjorai. 
Žinoma, vyksta pamokos – istorijos, 
lietuvių kalbos ir literatūros, integruo-
tos pamokos. Visa tai padeda išsau-
goti etnines tradicijas ir gimnazijos 
istoriją.

Gimnazija neįsivaizduojama be te-
atro, vadovaujamo režisieriaus Arvy-
do Navalinsko, kuriančio ir labdaros 
spektaklius. O jų būta visokių: Stasio 
Žemaičio „Mirta Činčiberaitė arba 
15.000 litų“ (komedija), „Vasarvidžio 
nakties sapnas“ pagal V.Šekspyrą, 
„Žodžiai, žodžiai, žodžiai“... pagal 
Kostą Ostrauską, „Po vienu stogu“  
pagal Mišelio Fermo „Durys pyška“, 
„Meilės evoliucija“ - ištraukos iš V. 
Šekspyro, Ž.B. Moljero, A.Čechovo 
pjesių, Ž.B.Moljero „Skapeno klas-
tos“ (komedija), „Šventė“ pagal 
Kazio Sajos „Mamutų medžioklę“ 
(groteskas), Ann Brashares „Tavo 
akių atspindy“ (drama), Petro Vaičiū-
no „Liepsnojančios širdys“ (drama), 
nežinomo autoriaus „Kita versija“ 
(komedija), Lope de Vega „Šuo ant 
šieno“ (komedija), Kazio Sajos „De-
vynbėdžiai“, Emily Jenkins „Mela-
giai“ (drama),“ Carlo Goldoni „Padū-
kėlė“ (komedija). 

Gimnazijos vardas skambėjo ne 
tik respublikoje, bet ir tarptautiniu 
mastu buvo garsinamas fotografų 
būrelio, kurio vadovas - nepailstan-
tis Alfredas Motiejūnas. Jo mokiniai 
- visų Lietuvos mokinių fotografijos 
konkursų, respublikinio konkurso 
„Kūrybinė fotografija. Portretas“ , 
Lietuvos mokinių foto darbų konkur-
so „Vandens ženklai“, respublikinio 
konkurso „Tėvynė. Šeima“, tarptau-
tinių fotografijos konkursų, respu-
blikinio Olimpinės fotografijos kon-
kurso, tarptautinio konkurso „Jaunas 

žmogus XXI amžiuje“ prizininkai ir 
laureatai, tarptautinių gamtos foto-
grafijų parodų dalyviai, apdovanoti 
diplomais. 

Gimnazijos neformaliojo švietimo 
veikla taip pat labai plataus spektro. 

Gamtos mylėtojai džiugina išperin-
tais viščiukais, užveistais peliukais, 
žuvyčių pilnu akvariumu, žaliuo-
jančiom gėlėmis  palangėm, gamta-
mokslinėmis savaitėmis (mokytojas 
Tadas Pilkauskas). Aktyvūs turistų 
būrelio nariai dviračiais ir pėsčiomis 
susipažįsta su rajono kraštovaizdžiu, 
o mokinių atostogų metu nuolat ke-
liauja už Lietuvos ribų. Vykta į Izra-
elį, pažintines keliones po Europą, 
organizuotos vasaros ,,Robinzonų“ 
stovyklos (mokytoja Ina Gailiūnie-
nė). Gimnazijoje nuo 2015 metų 
sėkmingai vykdoma jaunimo lyde-
rystės „DofE“ programa, kuri veikia 
140  pasaulio šalių. Mokiniai pelnė 
14 bronzos ir 2 sidabro ženklelius 
(mokytojos Virginija Kvedarienė, 
Neringa Cimbalistienė ir Ina Gailiū-
nienė). Sėkmingai ir pelningai dirba 
Mokinių mokomoji bendrovė (mo-
kytoja Tamara Božok), gimnazijos 
šventėse dominuoja tautinių šokių 
kolektyvas „Upela“, linijinių šokių 
šokėjos (mokytoja Miglė Baltrušiū-
nė), dainininkai (mokytoja Eglė Vai-
ciekiūtytė), skudutininkai (mokytoja 
Neringa Cimbalistienė). 

Mokykla – ne gražios sienos ar 
brangi aparatūra, o gyvi žmonės – jos 
mokiniai. Ir tik tada, kai sienos skam-
ba nuo juoko, koridoriai nuo šurmulio, 
mokykla gyvena, alsuoja, keičiasi – ji 
gyva. O gyva mūsų gimnazija savo 
tradicijomis. Kad ir kokias asociacijas 
sukeltų šis žodis, jausti tvirtą, nepaju-
dinamą pagrindą po kojomis visada 
saugu ir gera. Tai leidžia pajusti Moks-
lo metų pradžios šventė, Gimnazistų 
krikštynos, Adventinė popietė, Nauja-
metinis karnavalas, Labdaros spekta-
klis (keturiolikti metai, kai gimnazijos 
bendruomenės teatras stato Labdaros 
spektaklius ir surinktas lėšas skiria 
gabiems ir nelaimės ištiktiems moki-
niams remti), Sausio 13 d. minėjimas, 
Karjeros diena,  Valentino diena, Vasa-
rio 16 d. skirtas koncertas, Abiturientų 
šimtadienio šventė, Kovo 11-ajai skirti 
koncertai - konkursas „Dainuoju Lie-
tuvą kaip džiaugsmą“, kuriame daly-
vauja visų gimnazijos klasių mokiniai, 
Tolerancijos, Antikorupcijos, Lietuvos 
kariuomenės dienos, beveik visi moki-
niai dalyvauja Konstitucijos egzamine, 
rašo Nacionalinį diktantą, Gimnazijos 
ir Šeimos šventė, kurioje pagerbiami 
neformaliojo švietimo veiklose pasi-
žymėję mokiniai ir jų tėvai, Mokslo 
pirmūnų ir jų tėvų pagerbimo šventė, 
Paskutinio skambučio šventė, Mokslo 
metų pabaigos šventė „Kepam“, Abi-
turientų išleistuvių šventė.

Savanorystė, akcijos ,,Darom“, 
„Maisto bankas“, „Raudonasis kry-
žius“, „Šventosios upės švarinimas“, 
pasirašyta pusės metų nepertraukia-
mo savanoriavimo sutartis su Anykš-
čių rajono Socialinių paslaugų centru. 
Kasmet gimnazistai dalyvauja Anykš-
čių savivaldybės organizuojamose sa-
vivaldos dienose „Atvira savivalda“. 
Taip pat organizuoja tradicija tapusias 
labdaros akcijas ,,Pasidalink saldai-
niais“, kuriuos prieš Kalėdas veža į 
Svėdasų senelių globos namus, puo-
šia Slaugos ligoninės ligonių palatas. 
Kiekvieną rudenį ir pavasarį gimna-
zistai tvarko Laisvės kovotojų kapus 
Inkūnų kaimo kapinaitėse ir aplinki-
niuose rajono miesteliuose, kuriuose 
gyvena mūsų gimnazijos mokiniai. 

Biliūniečių iniciatyva ir pastango-
mis socialiniuose tinkluose susibūrė 
ir aktyviai veikia bendruomenė ,,Balta 
katytė“ (gyvūnų globa Anykščiuose).

Būrelio „Gabiems“ nariai akty-
vūs pilietinių projektų „Nepamiršk 
parašiuto“, „Mokesčiai sugrįžta kie-
kvienam“ , „Mokyklos – Europos 
parlamento ambasadorės“, „Lietuvos 
gimnazijų lyga“, „Euroscolos“ kon-
kurso dalyviai ir laimėtojai (mokytoja 
Almyra Sabaliauskaitė).

Gimtojo krašto gamtai ir istorijai 
pažinti, ugdyti ištvermę, draugišku-
mą gimnazijos mokiniams kasmet 
organizuojamos vasaros stovyklos 
gamtoje „Dangaus ir žemės vaikai“, 
„Robinzonai“, piligriminės kelionės į 
Šiluvą, žygiai Anykštos upe, žvaigž-
dynų tyrinėjimai naktį.

Aktyvus mokinių parlamentas ren-
gia susitikimus su Laisvės gynėjais, 
politiniais kaliniais, Lietuvos Respu-
blikos Seimo nariais ir visuomenės 
veikėjais. Mokiniai noriai leidžia lais-
valaikį gimnazijoje. Gimnazija atvira 
kitoms mokykloms dalydamasi turi-
ma patirtimi – priima įvairių Lietuvos 
mokyklų bendruomenes. Mokytojai 
ir vadovai pristato patirtį bei sėkmes 
konferencijose, seminaruose, nuolat 
kelia kvalifikaciją, dalyvauja stažuo-
tėse užsienyje, priima užsienio moki-
nių ir mokytojų delegacijas. 

Gimnazijos bendruomenės potenci-
alą ir ryžtą siekti pokyčių visose srityse 
atspindi ir  įgyvendinami projektai.

Saugi gimnazijos emocinė aplinka 
ir inicijuojamos veiklos veiksmingai 
ugdo mokinių savigarbą, pasitikėjimą 
savimi, savarankiškumą, gebėjimą 
bendrauti ir bendradarbiauti. Mokinio 
asmenybės ugdymo proceso išskirti-
numą lemia tai, kad mokytojai, tėvai, 
buvę gimnazijos mokiniai tampa mo-
kinių partneriais, savo asmeniniu pa-
vyzdžiu demonstruodami tobulėjimo 
galimybes. Tradiciniai gimnazijos 
renginiai, bendruomenės susitikimai 
su Garbės galerijos nariais (sunku su-
skaičiuoti tuos žymius žmones, savo 
sričių profesionalus, kurie baigė gim-
naziją), vedamos Sėkmės pamokos, 
nuoseklus Jono Biliūno propaguotų 
idėjų akcentavimas kryptingai puo-
selėja žmogiškąsias vertybes, moko 
gyventi prisiimant asmeninę atsa-
komybę. Gimnazijoje pripažįstama, 
skatinama ir vertinama kiekvieno 
asmens veikla, mokinių iniciatyvos. 
Puikiai organizuojamų gimnazijoje 
veiklų visuma formuoja mokinių so-
cialines ir asmenines kompetencijas, 
moko pažinti savo lūkesčius ir gali-

mybes. Visa tai patvirtina akivaizdžią 
mokinių asmenybės ūgtį ir socialinę 
veiklą. Bendras, nuoširdus, atsidavęs 
darbas yra tikroji gimnazijos sėkmė, 
leidžianti pasiekti tvarių ir ilgalaikių 
aukštų rezultatų. 

Noriu pasidžiaugti mūsų šimtuki-
ninkais, kurių per paskutinius penke-
rius metus buvo 26. 

Mums suteikta galimybė ugdyti 
ateities Žmogų, paliekantį ryškiau-
sias pėdas gimnazijos ir Tėvynės 
istorijoje. Jubiliejų gimnazija pasi-
tinka priimdama šiandieninius iššū-
kius ir pokyčius. Jubiliejai nestabdo 
darbų, o skatina sėkmingai žengti į 
priekį. Svarbu, kad gimnazija eina 
tobulėjimo keliu, sudaro galimybes 
įgyti kokybišką išsilavinimą, kuria 
kiekvieno sugebėjimus atitinkančią 
ugdymosi aplinką, ugdo bendravimo 
gebėjimus, socialinę kompetenciją ir 
vertybines nuostatas. Tai gimnazija, 
kurioje stengiamasi atrasti ir kurti, 
skatinti kiekvieną pasitikėti savimi, 
dalytis sukauptais žinių lobiais bei 
patirtimi ir visada prisiminti, kad 
žmogaus darbas vertingas tik tada, 
kai dirbama patiriant sėkmes, atsigrę-
žiant į žmogiškąsias vertybes.

Džiugina, kad gimnazijos bendruo-
menė sutelktai siekia individualios 
kiekvieno mokinio ir gimnazijos, kaip 
besimokančios organizacijos, pažan-
gos. Smagu, kad gimnazijoje dirba 
10 mokytojų, baigusių šią mokyklą, 
kad gimnazijoje organizuojamas ko-
mandinis darbas pasidalytosios lyde-
rystės principu. Klestėjimo sąlyga yra 
pasitikėjimas kitu ir tinkama komuni-
kacija, padedanti susiburti ir išspręsti 
daugelį problemų, visų pozityvumas, 
išmintis, gebėjimas išgirsti ir įsiklau-
syti bei energija, sumanumas įgyven-
dinant bendrai užsibrėžtus tikslus.

Gimnazija nuėjo ilgą pokyčių ke-
lią. Gebėjimas kilti ir kelti, keistis ir 
keisti, sudominti ir pritraukti, didelis 
darbas ir atviros širdys sukūrė tai, ką 
matome šiandien. Esame didelė stipri 
bendruomenė, patraukli vaikams ir jų 
šeimoms, gebanti kur kas daugiau nei 
išmokyti. 

Kaip ir kiekviena mokykla, mūsų 
gimnazija prisiliečia prie paties gra-
žiausio – jauno žmogaus. O tas žmo-
gus bus mūsų visų – mūsų miesto, 
mūsų Lietuvos - ateitimi. 

Direktorė Regina Drūsienė

2

Ilgamečio gimnazijos direktoriaus V.Bražėno karpinys.
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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.

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

Tel. (8-643) 23889.

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.

siūlo darbą

Gamybos įmonė siūlo darbą
ELEKTRIKUI

(Atlyginimas į rankas 
nuo 900 Eur)

Tel. (8-675) 26514 .
El. paštas: ukmerge@elga.lt

Skubiai reikalingas mūrininkas 
sumūryti daliai kamino.

Tel. (8-603) 71424.

Priims į darbą statybininkus. 
Darbai Lietuvoje, komandiruotėse.

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

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižiūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Dovanoja 

Ožką.
Tel. (8-611) 94006.

Nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

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.

Rudens atostogų stovykla 12-
17 m. vaikams „Partizanų takais”, 
spalio 25-30 d., Kopūstėlių raketi-
nė bazė (Ukmergės r.). 

Tel. registracijai (8-668) 64977.

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.

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

Tel. (8-698) 05413.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Įvairūs žemės kasimo darbai 
mini (3 t) ekskavatoriumi. 

Tel. (8-684) 29023.

oras

mėnulis
Spalio 17 - 19 d. - jaunatis.

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

Ignacas, Kintautas, Gytė, 
Marijonas, Margarita, Ignotas.

šiandien

spalio 18 d.

spalio 19 d.

vardadieniai

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, 
Laura, Povilas.

+5

+8

Vyras ir žmona skaičiuoja šei-
mos biudžetą.

Vyras:- Na aš uždirbu 800 eurų, 
tu dar 600 eurų, plius už tarą per 
mėnesį 200 gaunam.

Tai kur visi pinigai dingsta?

***
Pas gydytoją:
- Daktare, pastaruoju metu tapau 

labai nervingas, greitai užsivedu, 
pradedu šaukti. Padėkite, daktare!

- Ir seniai jūs taip jaučiatės?
- Nenervink manęs, suski!

anekdotas

Vieną dieną talkininkauja.
Tel. (8-686) 92173.

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 nuo-
laida. Ruošia dažymui.

Tel. (8-699) 65148.

Dusetiškiai Anykščiuose atvėrė dvi parodas
Antradienį, spalio 13 dieną, 

Anykščių kultūros centre buvo 
atidaryta dailininko, fotome-
nininko, Lietuvos kultūros 
premijos laureato dusetiškio 
Alvydo Stausko fotografijų 
paroda  „Vandens metamor-
fozės“, o po valandos Angelų 
muziejuje – Sakralinio meno 
centre - Dusetų krašto daili-
ninkų kūrybos paroda  „Du-
setų dailės galerijai dvidešimt 
penkeri“.

Anykštėnams dailininką, foto-
menininką, ilgametį Dusetų dai-
lės galerijos direktorių A. Stauską 
pristatė Anykščių kultūros centro 
direktorės pavaduotoja Vilma Pau-
lauskaitė, pastebėjusi, kad autorius 
yra surengęs per 40 dailės ir foto-
grafijos parodų Lietuvoje ir užsie-
nyje, o fotografijų ciklą „Vandens 
metamorfozės“ kūrė beveik ketvir-
tį amžiaus. A. Stauskas patikino, 
kad šiam ciklui yra padaręs kelis 
tūkstančius kadrų, tad nebuvo len-
gva atrinkti labiausiai pavykusias 
fotografijas. „Kiekvieną kadrą rei-
kia ne tik pamatyti - reikia išjausti, 
apmąstyti, perprasti vandens, ledo 
kalbą, pamatyti vandens tėkmėje, 
lede sustingusių lapų ir kitų objek-
tų grožį...“, -  sakė autorius, prisi-
minęs, kad Anykščiuose savo kū-
rybą ekponuojantis jau nebe pirmą 
kartą. Pabendravęs su jo mistinius 
siužetus neretai primenančiomis  
fotografijomis susidomėjusiais 
Anykščių meno mokyklos moki-
niais, autorius išskubėjo į Angelų 
muziejų.

Čia Alvydas Stauskas  pristatė 
dusetiškių dailininkų parodą,  ku-

jonas jUneViČiUs

Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas antradienį Anykščiuose pristatė dvi parodas. 

Fotografijų paroda „Vandens metamorfozės“ sudomino kūryba 
besidomintį Anykščių jaunimą.                           Autoriaus nuotr.

rioje eksponuojami ir keli jo paties 
tapyti paveikslai, „Dusetų galeri-
jai dvidešimt penkeri“. Į parodos 
atidarymą atvyko dailininkai Al-
girdas Gaižauskas ir Romualdas 
Pučekas, o anykštėnai pasigedo 
jiems gerai pažįstamo, tačiau dabar 
Dusetose įsikūrusio dailininko Al-
vydo Latėno. Paminėjęs, kad šiuo 
metu Dusetose gyvena ir kuria trys 
dešimtys spėjusių pagarsėti meni-
ninkų, A. Stauskas pristatė parodos 
dalyvių Violetos Gasparaitis, Eglės 
Lapeikaitės, Arvydo Každailio, 
Aurelijaus Kovaliovo,  Brigitos 
Pučekaitės, Nomedos Saukienės, 
Lilianos Žutautienės ir anksčiau 
minėtų autorių kūrybą.

Paroda veiks iki lapkričio 30 
dienos.
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parduoda

brangiai perka grikius. 
Atsiskaitome per 2 d.d. 

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

Tel. (8-683) 85009.

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.

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES!
SPALIO 20 d., antradienį, 

prekiausime jaunomis 5 - 6,5 
mėn. rudomis olandiškomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis, 
baltomis dedeklėmis vištaitė-
mis, 10 mėn. dedeklėmis višto-
mis, pašarais. Tel.užsakymams 
(8-612) 17831.

Svirnuose II – 8.00; 
Kavarske – 8.10; Janušavoje 
– 8.25; Dabužiuose – 8.40; 
Ažuožeriuose – 9.00; Anykščių 
turguje – 9.20; Troškūnuose 
– 9.45; Surdegyje – 10.00; 
Viešintose – 10.20; Viešintėlėse 
– 10.35; Andrioniškyje – 10.50; 
Naujuosiuose Elmininkuose 
– 11.25; Leliūnuose – 11.45; 
Debeikiuose – 12.00; Rubikiuose 
– 12.15; Burbiškyje – 12.30; 
Mačionyse – 12.45; Skiemonyse 
– 13.00; Kurkliuose – 13.20.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 18 d. (sekmadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais (10 
vnt.-1 Eur). Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Nekilnojamasis turtas

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.

Anykščių r., Viešintų mstl. centre, 
pastatą (buvusi vaistinė). Medinis 
namas, šulinys, ūkinis. Galima 
pirkti išsimokėtinai. 4500 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

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

Tel. (8-646) 18343.

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

Tel. (8-646) 02375.

2 kambarių bendrabučio tipo 
butą pirmame aukšte. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-611) 76595.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Ieško pirkti namą arba sodybą 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-600) 95020.

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.  

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-630) 57490.

Supjautas ąžuolines medienos 
atraižas. Atveža.

Tel. (8-609) 91007.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

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

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

Mėšlą maišais. Perpuvęs.
Tel. (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.
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Pandemija pakeitė moksleivių maitinimo tvarką
Koronaviruso pandemija Anykščių rajono mokyklose gerokai 

pakeitė įprastinį gyvenimą. Naujų reikalavimų moksleiviai pri-
valo laikytis ne tik pamokų bei pertraukų metu, tačiau ir lan-
kydamiesi mokyklų valgyklose. „Anykštos“ kalbinti mokyklų 
direktoriai sakė, kad kartu su moksleivių maitinimo paslaugą 
teikiančia VšĮ „Bruneros“ jau nuo pirmųjų rugsėjo mėnesio die-
nų pavyko įvesti naują tvarką, padedančią užkirsti kelią pavo-
jingos infekcijos plitimui.

Pasitikėjimo suteikia vietinės 
virėjos

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos direktorė Kristina 
Dilienė džiaugėsi, jog VšĮ „Bru-
neros“ virtuvės darbuotojos labai 
stengiasi, kad mokyklos bendruo-
menė maitintųsi ne tik skaniu ir 
sveiku maistu, bet valgyklos pa-
talpose jaustųsi saugūs.

„Valgykloje dirba dvi virėjos. 
Jos abi yra vietinės gyventojos. 

Asmeniškai pažįstu tuos darbuo-
tojus, todėl esu užtikrinta, kad 
maistas visada bus šviežias ir ska-
nus, o valgyklos patalpos kruopš-
čiai prižiūrėtos ir dezinfekuotos“, 
- kalbėjo K.Dilienė.

Direktorė K.Dilienė sakė, kad 
prie pasikeitusios tvarkos moky-
kloje, taip pat mokyklos valgy-
kloje moksleiviai priprato labai 
greitai.

„Vaikai labai nenori, kad vėl 
sugrįžtų nuotolinis mokymas. Jie 

nenori mokytis namuose. Neteko 
matyti, kad pertaukų metu bent 
vienas moksleivis nedėvėtų kau-
kės. Jie tikrai labai saugosi“, - kal-
bėjo K.Dilienė.

Problemų dėl naujos tvarkos 
nekyla

Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos direktorė Aušra Sapkauskienė 
pasakojo, kad dėl moksleivių mai-
tinimo koronaviruso pandemijos 
metu problemų nekyla.

„Moksleivių srautai sureguliuo-
ti, valgykloje stalai išstumdyti, kad 
būtų išlaikytas saugus atstumas.Val-
gyklos patalpos po kiekvieno srauto 
krupščiai dezinfekuojamos. Moky-
klos darbuotojai valgo prie atskirto 
stalo“, - pasakojo A.Sapkauskienė.

Pasak direktorės, VšĮ „Bruneros“ 
pasirūpino, kad valgyklos patalpose 
moksleiviai ir mokytojai galėtų de-
zinfekuotis rankas.

„Aišku, valgyklos patalpos pasi-
keitusioms sąlygoms nepritaikytos, 
bet stengiamės, kad būtų laikomasi 
visų saugumo reikalavimų“, - sakė 
A.Sapkauskienė.

Direktorė sakė, kad įsibėgėjus 
mokslo metams ji dar negirdėjusi 
nusiskundimų dėl maisto kokybės 
ir maitinimo  organizavimo - valgy-
kloje maistas visada skanus, sveikas 
ir šviežias.

Džiugina bendradarbiavimas 
su mokyklų bendruomenėmis

Pasak VšĮ „Bruneros“ atstovų, 
visose Anykščių rajono moky-
klų valgyklose įdiegta ir daugiau 
saugumo priemonių - prie maisto 
išdavimo vietų sužymėtos linijos, 
nuolat dezinfekuojami visi pa-
viršiai, durų rankenos; kad būtų 
laikomasi saugaus atstumo, kaip 
elgtis valgykloje, informacija iš-
kabinta gerai matomose vietose.

„Valgyklos darbuotojos aprū-
pintos vienkartinėmis pirštinėmis, 
kaukėmis, dezinfekcinėmis me-
džiagomis. Darbuotojos supažin-
dintos su  higienos reikalavimais, 
susijusiais su Covid 19 situacija, 
iš naujo supažindintos su bendrai-
siais maisto saugos, higienos ir 
aptarnavimo kultūros reikalavi-
mais. Laikydamiesi vyriausybės 
nurodymų, susijusių su Covid 19 
situacija, atsisakėme viso ar dali-
nio švediško maitinimo principų. 
Maistą į atskiras lėkštes ant stalų 
sudedame ikimokyklinukams ir 
pirmokams. Vyresnieji aptarnau-
jami įprasta tvarka prie atleidimo 
linijos”, - pasakojo VšĮ „Brune-
ros“ Anykščių skyriaus vadybi-
ninkė Laima Blažienė.

L.Blažienė sakė, kad VšĮ „Bru-
neros” administracija yra nuošir-
džiai dėkinga pedagogams, vi-

soms mokyklų bendruomenėms, 
kurios supranta situaciją, gerano-
riškai padeda.

„Nauja tvarka reikalauja daug 
pastangų ir iš darbuotojų, ir iš 
mokinių, bet stengiamės laikytis 
visų rekomendacijų ir pripažįs-
tame, kad organizuoti mokinių 
maitinimą, kuomet valstybėje 
paskelbtas ekstremaliosios situ-
acijos režimas, yra iššūkis tiek 
maitinimą teikiančiai įmonei, 
tiek ir mokyklų bendruome-
nėms“, - sakė ji.

Svarsto apie atsiskaitymo 
naujoves

Všį „Bruneros“ taip pat  svarsto, 
kad pandemijos sąlygomis būtina 
įdiegti saugesnį atsiskaitymą už 
maitinimo paslaugą.

„Mokyklos valgykloje būtų nau-
dinga įdiegti partnerio UAB ,,Eu-
rofondas“ elektroninio atsiskai-
tymo sistemą. Tai padėtų išvengti 
kontakto su grynaisiais  pinigais. 
Vaikai atsiskaitytų prie skaitytu-
vo mokyklos valgykloje, liesdami 
mokinio pažymėjimą, išmaniąją 
apyrankę ar kitą išmanųjį aksesu-
arą. Tai ypač svarbu Covid 19 si-
tuacijos atveju“, - atkreipė dėmesį 
L.Blažienė.

Užsak. nr. 948

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į seimą rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr. 950
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