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Pradžioje atsirado pilys, tada pylimas 
ir ... asfaltas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vieno naujausių Anykščiuose Šaltupio individualių namų kvartalo, kuriame įsikūrę įtakingi anykštėnai, gatvės rekonstrukcija ap-
lenkė gerokai senesnes Anykščių gatves, kur paprastesni žmonės dešimtmečiais gyvena be asfalto.

Rekonstruojamos Anykščių Šaltupio gatvės atkarpos pabaigoje, kurioje vos keli namai, sukastas milžiniškas pylimas, pailginantis 
buvusią kalvą, o ant jo įrengiama aptverta 20,5 x 19 metrų aikštė. 

Ant dirbtinio pylimo įrenginėjama aikštelė bus pirmasis ir vienintelis toks inžinerinis statinys Anykščiuose, skirtas komunalininkų 
šiukšliavežėms.

Įrengiant apsisukimo aikštę šiukšliavežėms, Anykščių regioninio parko teritorijoje supiltas dirbtinis 
pylimas.

Anykščių regioninio parko 
direktoriui Kęstučiui Šerep-
kai vieną dieną pylimas at-
rodė baisiai, kitą dieną - jau 
nelabai...

Bažnyčios šventoriuje - šimtmečio radinys Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį šeštadienį, spalio 17 dieną, Anykščių Šv.Mato bažnyčios šventoriuje iškastas bronzinis varpas. Varpas šalia bažnyčios tvo-
ros aptiktas visai atsitiktinai, kai 81 metų Gerimantas Kaklauskas šventoriuje ėmėsi įgyvendinti savo idėją – pastatyti paminklą 
anykštėnėms partizanėms ir ryšininkėms. Šimtmečio radinys bažnyčios šventoriuje surastas, prieš trejetą savaičių pradėjus kasti 
žemę paminklo pamatams. 

KONCERTAS. Spalio 24 dieną, 
šeštadienį, 16 val. Anykščių koply-
čioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai) 
vyks koncertas „Late Junctions“. 
Programoje: G. Caccini, H, Purcell, 
F. Poulenc, P. Glass, D. Lang ir kitų 
kūriniai. Įėjimas laisvas.

Korona. Šiomis dienomis su-
sirgimai koronavirusu diagnozuoti 
net trims anykštėnams. Tačiau anot 
Anykščių rajono Ekstremalių situa-
cijų valdymo komisijos vadovo Dai-
niaus Žiogelio - visi šie trys asmenys 
tik formaliai yra anykštėnai. Susirgi-
mas koronavirusu nustatytas dviem 
Kaune studijuojantiems jaunuo-
liams, kurie registruoti pas Anykščių 
šeimos gydytoją, bei senyvo amžiaus 
anykštėnui, gyvenančiam pas vaikus 
Ukmergės rajone. Pasak D.Žiogelio, 
vienas iš studentų trečiadienį, pa-
gal oficialią koronaviruso statistiką, 
Anykščiams nebebuvo priskirtas.

Netektis. Spalio 19 dieną mirė  
vyriausias laisvės kovų dalyvis, 
Didžiosios Kovos apygardos „B“ 
rinktinės Audros būrio partizanas, 
aktyvus 1953 m. Vorkutos lagerio 
politinių kalinių sukilimo dalyvis, 
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius 
Jonas Svilainis–Liūtas (1920–2020). 
Iki mirties jis gyveno Kurklių seniū-
nijoje.

Pagalba. Spalio 20 dieną Anykš-
čiuose, J.Biliūno gatvėje, į pagalbą 
vienai gyventojai skubėjo ir medikai, 
ir ugniagesiai. Ugniagesiai diskiniu 
pjūklu atidarė namų duris ir viduje 
rado ant grindų parkritusią moterį. 

Rinkimai. Traupio bendruomenė 
„Metų traupiete“ slaptu balsavimu 
išrinko  bendruomenės slaugytoją 
Meilutę Mincienę, o „Metų jaunuoju 
traupiečiu“ -  bendruomenės valdy-
bos nutarimu išrinktas moksleivis 
Arnas Tolušis.

Šeimininkai. Savivaldybės vado-
vai susitiko su Anykščių menų centro 
bei savivaldybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus spe-
cialistais. Pokalbis rutuliojosi apie 
du Anykščių koplyčios šeimininkus, 
kurie, pasirodo, tarpusavyje nesusi-
kalba. Problemą, pasak D.Žiogelio, 
planuojama išspręsti turtą perduodant 
vienam Anykščių koplyčios šeimi-
ninkui - Anykščių menų centrui.

Senovinis varpas rastas šiaurinėje Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios šventoriaus pusėje, šalia 
šventorių juosiančios tvoros.

Anykštėno 
nufilmuotas 
klipas rungsis 
su pasaulio 
muzikos žvaigž-
dėmis

Verslininkė 
nebemato 
prasmės kreiptis 
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savivaldybę

Troškūnų 
seniūnu bus 
Rimantas 
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Temidės svarstyklės

Anykštėno nufilmuotas klipas rungsis su pasaulio 
muzikos žvaigždėmis
Lietuvos alternatyviosios muzikos grupės „Solo Ansamblis“ 

vaizdo klipas „Dansingas“ garsiame Lenkijos festivalyje „Came-
rimage“ pateko tarp pretendentų į apdovanojimus už geriausią 
2020 metų muzikinį vaizdo klipą ir geriausią kinematografiją 
muzikiniame vaizdo klipe. Šį klipą nufilmavo anykštėnas opera-
torius Julius Sičiūnas.

Tito Sūdžiaus  režisuotas vaizdo 
klipas „Dansingas“ buvo pristaty-
tas šių metų birželį. Jo filmavimo 
metu buvo uždarytos penkios Vil-
niaus senamiesčio gatvės, dalyvavo 
90 aktorių, kaskadininkų komanda 
ir specialiai apmokytas žirgas.

Į apdovanojimus pretenduoja ir 
žinomų pasaulio atlikėjų bei muzi-
kos grupių, tokių kaip Alicios Keys 
„Duos Lipos“, „Coldplay“, milijo-
nus peržiūrų internete surenkantys 
vaizdo klipai.

Šįmet festivalis „Camerimage“ 
lapkričio 14 – 21 dienomis vyks 
Lenkijos mieste Torunėje.

Beje, grupė „Solo Ansamblis“ 

šiemet rugpjūtį koncertavo šalia 
Anykščių surengtame minifestiva-
lyje - stovykloje „Popskull“, kurį 
rengia asociacija „ALT Events“.

Operatoriaus J.Sičiūno nufilmuo-
ti vaizdo klipai jau yra  tapę geriau-
sių lietuviško vaizdo klipų konkur-
so nugalėtojais. Tarp jų - Garbanoto 
„Liūdnos akys“ bei Vilniaus Ener-
gijos „Bepilotė mašina“.

Anykštėnas J.Sičiūnas taip pat 
yra filmavęs kino filmus „Trauki-
nio apiplėšimas, kurį įvykdė Sau-
lius ir Paulius“, „Grąžinti Nepri-
klausomybę“ ir daugelį kitų.

-AnYkŠTA
Operatorius Julius Sičiūnas yra nufilavęs tris lietuviškos muzi-
kos grupių vaizdo klipus.

2020 m. spalio 29 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 20-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. spalio 27 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju 
laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

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

Smurtas. Spalio 19 dieną  apie 

16.35 val. Viešintų seniūnijos  Gil-
vydžių kaime moteris (g. 1975 m.) 
smurtavo prieš vyrą (g. 1971 m., nu-

statytas 1,46 prom. girtumas). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Konfliktas. Spalio 19 dieną  
apie 23.18 val. Kavarsko seniū-
nijos  Laviškio kaime vyras (g. 

1976 m.) smurtavo prieš moterį 
(g. 1983 m.). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Politinę paramą teikia atsargiai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į antrąjį turą Deltuvos šiaurinėje apygardoje nepatekę politikai 
„finalininkams“ - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovui 
Tomui Tomilinui bei Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių de-
mokratų kandidatui Sergejui Jovaišai - paramą teikia atsargiai.

Tik „Facebook“-e  ir tik du iš 
šešių rinkimus pralaimėjusių po-
litikų išreiškė paramą vienam iš 
antrojo turo dalyvių.   „Vertinda-
mas politinę situaciją Lietuvoje ir 
matydamas TS-LKD koalicijos su 
itin destruktyvia „Laisvės partija“ 
grėsmę, kviečiu antrajame ture 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
paremti LVŽS kandidatą Tomą 

Tomiliną“, - „Facebook“- e prašė 
centristas-tautininkas Tomas Bara-
nauskas (7 vt.; 3,6 proc.).

Liberalas Mindaugas Sargūnas 
(5 vt., 11,9 proc.) „Facebook“-e 
išreiškė paramą S.Jovaišai. „Palai-
kysiu anykštėną Sergejų Jovaišą, 
kadangi vieną kandidatą anykš-
tėnai Seime jau turi, manau, du 
atstovauti gali geriau. O ir tokia 

politinė situacija susiklostė, kad 
jeigu Sergejus laimėtų rinkimus 
į Seimą, Anykščiai, vienu ar kitu 
koalicijos variantu, turėtų atstovą, 
kuris dirba valdančioje daugumoje 
ir turės daugiau įtakos sprendžiant 
anykštėnų problemas“, - parašė 
M.Sargūnas.

Socialdemokratas Kęstutis Ja-
cunskas (3 vt. 15,2 proc.) „Anykš-
tai“ sakė, kad „abu jie yra šaunūs 
vyrai“ ir partijos skyriaus taryba 
nusprendė neremti nė vieno iš 
antrojo turo dalyvių. „Tomas jau 
Seime. Ar Sergejus per sąrašą pa-
teks - dar sunku pasakyti. Vertin-

damas pragmatiškai, manau, kad 
Anykščiams geriau turėti du Seimo 
narius nei vieną“, - ne tiesmukai, 
bet pakankamai aiškiai savo asme-
ninį sprendimą „Anykštai“ išsakė 
K.Jacunskas.

Socialdarbietis Kęstutis Tubis 
(4 vt., 12,2 proc.) ir Darbo partijos 
atstovas Ričardas Sargūnas ( 6 vt., 
9,9 proc.) neatskleidė savo pozi-
cijų. „Asmeninę poziciją turiu, 
kai ką darau, bet nedeklaruosiu“, 
- sakė K.Tubis. „Buvo paklausi-
mų, buvo įvairių atsakymų. Visi 
laisva valia rinksimės“, - dėstė 
R.Sargūnas. 

Ragina. Prezidentas Gitanas 
Nausėda ragina daugiau dėmesio 
skirti mokslo centrams. Anot jo, 
investicijos į mokslinius tyrimus 
ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) 
turėtų sudaryti apie 2 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP). Šiuo 
metu, G. Nausėdos teigimu, MTEP 
skiriama maždaug 0,9 proc. BVP. 
Prezidentūros teigimu, vizito metu 
daug laiko skirta mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo temai. Kaip tei-
giama pranešime, verslo, industri-
jos užsakymai formuoja nemažą 
dalį šių centrų metinių pajamų. 
Tai prisideda ir prie Lietuvos var-
do žinomumo augimo pasaulyje, 
ir šalies, kaip inovacijų lyderės, 
įvaizdžio stiprinimo. Preziden-
tūros teigimu, Europos Komisija 
pažymi, kad investicijos į MTEP 
padėtų didinti konkurencingumą, 
inovacijas ir šalies pajėgumą nau-
doti technologijas, taip pat skatintų 
pereiti prie labiau žiniomis grin-
džiamos, didesnės pridėtinės ver-
tės ekonomikos.

Centras. Lietuva sieks Televizi-
jos bokšte Vilniuje įkurti Europos 
Sąjungos (ES) kibernetinio sau-
gumo centrą. Šiai iniciatyvai tre-
čiadienį pritarė Vyriausybė. „Šiuo 
metu vyksta konkurencijos kova 
dėl vietos, konkrečiai kokioje ES 
šalyje narėje jis bus. Neformaliai 
klausimas aptartas, pasiryžta teikti 
Lietuvos paraišką, kad šis centras 
būtų įsteigtas Vilniuje (...). Šiuo 
metu kandidatai yra Belgija, Ru-
munija, Lenkija, Ispanija, neseniai 
taipogi pareiškė norą Liuksem-
burgas“, – posėdyje sakė krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis. Anot jo, šiuo metu Lie-
tuva siūlo mažiausiai penkeriems 
metas suteikti patalpas centrui, ta-
čiau esant „neformalių indikacijų“, 
kad kitos kandidatės ketina suteikti 
patalpas visam numatytam laiko-
tarpiui, t. y. devyneriems metams, 
krašto apsaugos ministras pasiūlė 
tokias sąlygas numatyti ir Lietu-
voje. Dėl Europos kibernetinio 
saugumo pramonės, technologijų 
ir mokslinių tyrimų kompetenci-
jos centro steigimo valstybės narės 
turi apsispręsti lapkritį, šį įstaiga 
galėtų pradėti veikti kitąmet. Kraš-
to apsaugos ministerijos rašte tei-
giama, kad centras galėtų įsikurti 
Televizijos bokšte, čia galėtų dirbti 
30–50 darbuotojų. Planuojama, 
kad Lietuvos indėlis per penkerius 
pirmuosius centro darbo metus 
siektų apie 1 mln. eurų, centro vei-
kla bus finansuojama ES biudžeto 
lėšomis.

-Bns

Troškūnų seniūnu bus Rimantas Sereičikas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė Troškūnų seniūnu paskyrė 58-erių metų Rimantą Se-
reičiką.

R.Sereičikas yra dirbęs Anykš-
čių turizmo informacijos centro 
direktoriumi, Anykščių technolo-
gijos mokyklos mokytoju. 

Troškūnų seniūno konkursas 
vyko Vilniuje. Jame dalyvavo ke-
turi asmnys. Į antrąjį etapą pateko 
R.Sereičikas ir Anykščių „Sodro-
je“ dirbantis Alvydas Janickas.

Iš dviejų finalininkų seniūną ar 
kitą valstybės tarnautoją savo nuo-

žiūra skiria savivaldybės admi-
nistracijos vadovas. Tiesa, nuo 
rudens šiek tiek pasikeitė tvarka 
- prieš skelbiant nugalėtoją, admi-
nistracijos vadovas privalo abu fi-
nalininkus pasikviesti pokalbio.

„Vertinau ir konkurso, ir pokal-
bio rezultatus. R.Sereičikas buvo 
pranašesnis“, - „Anykštai“ sakė 
savivaldybės administracijos di-
rektorė L.Kuliešaitė.

Ir R.Sereičikas, ir A.Janickas 
dalyvavo 2019-ųjų Anykščių ra-
jono tarybos rinkimuose. Abu jie 
buvo „valstiečių“ sąrašo kandida-
tai, abu į Tarybą nebuvo išrinkti.   

R.Sereičikas darbą pradės po 
to, kai STT atliks jo patikrinimą. 
Patikrinimas gali užtrukti 2-3 sa-
vaites.

Troškūnų seniūno darbo vieta 
atsilaisvino spalio pradžioje, kai 
buvusiam seniūnui Antanui Jan-
kauskui suėjo 65-eri - amžiaus 
riba, kurią pasiekus privaloma 
trauktis iš valstybės tarnybos.  

Rimantas Sereičikas Troš-
kūnų seniūnijai pradės va-
dovauti lapkričio mėnesį.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Verslininkė nebemato prasmės kreiptis 
dėl paramos į savivaldybę Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijoje veikiančios kaimo turizmo sodybos „Geras“ savinininkė Gitana Mileikai-
tė įsitikinusi, kad Anykščių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo komisijai 
trūksta skaidrumo. 

Komisija „kabinėjasi“

„Trečius metus teikiu paraiš-
ką Anykščių rajono savivaldybės 
Smulkaus ir vidutinio verslo ska-
tinimo programos lėšoms gauti. 
Kasmet komisija kabinėjasi prie 
tokių smulkių „kabliukų“, o ne sie-
kia kažką padėti verslui. Šį kartą 
rimčiau pasiruošiau, peržvelgiau, 
kad mano visi paraiškos punktai 
atitiktų reikalavimus. Savo paraiš-
ką savivaldybei pateikiau rugpjū-
čio pabaigoje - rugsėjo pradžioje ir 
per pirmąjį mano paraiškos svars-
tymą buvo pasakyta, kad mano pa-
raiškos nerekomenduojama teikti 
Smulkaus ir vidutinio verslo ska-
tinimo komisijos vertinimui.Tai-
syklėse nurodoma, kad smulkiojo 
ir vidutinio verslo subjekto regis-
tracijos vieta turi būti Anykščių ra-
jone, o savivaldybė kabinėjasi, kad 
mano gyvenamoji vieta yra Pane-
vėžyje. O aš esu deklaruota Anykš-
čių rajone ir kaip fizinis asmuo, ir 
kaip smulkus ir vidutinis verslo 
subjektas. Šioje vietoje netgi ga-
lioja asmens duomenų apsauga 
ir tokie dalykai apskritai neturėtų 
būti svarstomi, kur aš gyvenu“, - 
„Anykštai“ pasakojo G.Mileikaitė.

Kaimo turizmo sodybos „Geras“ 
savininkė pasakojo, kad savivaldy-
bei užkliuvę ir daugiau dalykų.

„Kitas momentas, užkliuvęs 
savivaldybei vertinant mano pa-
teiktą paraišką - nevykdau jokios 
naujos veiklos. Iki šiol teikiau 
apgyvendinimo paslaugas kaimo 
turizmo sodyboje turistams bei 
užsiėmiau trumpalaike nuoma. O 
dabar pradedu naują veiklą - tai 
bus ilgalaikė nuoma darbuotojams, 
specialistams ar besimokantiems 
profesijos. Mano žiniomis, kol kas 
tokios veiklos nevykdo joks kitas 
verslo subjektas Anykščių rajo-
ne. Kaip žinia, susirasti būstą, ir 
dar komfortišką, atitinkantį ne tik 
minimalius poreikius, o nūdienos 
reikalavimus, yra didelė proble-
ma Anykščių rajone. Paraiškoje 
aiškiai nurodau, kad mano veikla 
susijusi su apgyvendinimo veikla, 
bet ji kiek kitokia, tiek buhalterijo-
je, tiek mokesčių mokėjimo srityje 
deklaruojama „nauja eilute“,- dės-

Kaimo turizmo sodybos sa-
vininkė Gitana Mileikaitė 
įtaria, kad jos pateiktas pa-
raiškas Anykščių rajono sa-
vivaldybės komisija atmeta 
dėl to, kad ji nevengia viešai 
kritikuoti savivaldybės.

tė verslininkė.

Nepaaiškino, kodėl paraiška 
atmesta

Šį  rudenį kaimo turizmo sody-
bos „Geras“ savininkė G.Mileikaitė 
sakė gavusi neigiamą atsakymą dėl 
jos paraiškos vertinimo Smulkaus 
ir vidutinio verslo skatinimo komi-
sijoje. 

„Tuomet nuvažiavau pas Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorę, išsakiau argu-
mentus ir ji man pasakė, kad aš 
parašyčiau prašymą ir mano paraiš-
ka bus persvarstyta. Spalio 6 dieną 
pasiprašiau, kad pati galėčiau daly-
vauti Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisijos posėdyje, nes 
komisijos darbas nėra slaptas.Man 
dalyvaujant posėdyje, komisija 
išklausė mano argumentus, susi-
pažino su medžiaga. Aš paprašiau 
komisijos leisti man dalyvauti 
sprendimo dėl mano pateiktos pa-
raiškos priėmime, kad žinočiau, 
kokie komisijos argumentai yra 
„už“ ir „prieš“. Po tokio prašymo 
aš buvau išprašyta iš Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo komi-
sijos posėdžio. Komisija aiškino, 
kad dėl mano paraiškos vertinimo 
ji norinti pasitarti tarpusavyje. Pa-
prašiau, kad būčiau supažindinta 
su komisijos sprendimu, sulaukiau 
atsakymo, kad būsiu su juo supa-
žindinta, kai tik jis bus priimtas.

Komisijai pasitarus ir man su-
grįžus į posėdį, buvau informauo-
ta, kad priimtas sprendimas mano 
paraiškai paramos neskirti.Tuomet 
paprašiau komisijos paaiškinti, 
pagal kokius vertinimo kriterijus 
mano pateikta paraiška yra atmeta-
ma. Sulaukiau atsakymo, kad pra-
šomos informacijos negausiu, o ji 
bus surašyta komisijos protokole. 
Teiravusi, ar kažkas pasikeis dėl to, 
jei iš karto būsiu informuota, ar tik 
po to, kai viskas bus surašyta į pro-
tokolą. “, - pasakojo G.Mileikaitė.

Galioja principas „myliu-
nemyliu“

Verslininkė sakė likusi  nesupra-
tusi, pagal kokius punktus jos  pa-
raiškai neskirtas finansavimas ir ar 
vėliau  protokole nepasikeis įrašas, 
dėl ko taip nutarta.

„Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo programos tikslas padėti 
verslui, o čia vyksta kažkoks slėpi-
mas informacijos, galioja principas 
„myliu-nemyliu“. Turbūt supran-
tate, kodėl manęs ir nemyli. Aš 
kartais šiek tiek Anykščių rajono 
savivaldybę, jai pavaldžias įstai-
gas pakritikuoju. Anykščių rajono 
savivaldybės Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriaus specialistei 
Vidai Meliukštienei, kuri priima 
paraiškas, ne kartą savivaldybės 
posėdžiuose esu sakiusi pastabas, 
kad  nesišaipytų iš smaulkaus ir 
vidutinio verslo atstovų. Žmogus 
prašo 3 tūkst. Eur, o komisija ski-
ria 500 Eur. Savivaldybėje vyksta 
pagalių kaišymas į smulkiojo ir 
vidutinio verslo ratus. Komisija 
dirba slaptai. Išgirdau, kad paraiš-
kų pateikta buvo nedaug. O kas jas 
teiks, kai savivaldybė finansavimą 
skiria kaip malonę. Kalbėjausi ta 

tema ir su meru - jis sakė, kad po-
sėdžiai turi būti atviri, negali būti 
kažkokių užkulisinių susitarimų. 
Man dabar fizinis azartas pažiūrėti, 
kaip čia viskas vyksta. Ir gaunu ne 
pagalbą, o tik kaip skuduru per vei-
dą, tik pasišaipymą. Esu kalbėjusi 
su kitais verslininkais, tai jie sako, 
kad nėra prasmės kreiptis i savival-
dybę dėl paramos verslui, nes ten 
iš žmonių tik išsityčiojama“, - sakė 
G.Mileikaitė.

Komisijos posėdžiai uždari ir 
rekomendacinio pobūdžio

Anykščių rajono savivaldybės 
mero patarėja, Smulkaus ir vidu-
tinio verslo skatinimo komisijos 
pirmininkė Donata Sabaliauskaitė 
aiškino, kad esant neiaškumams 
dėl paraiškų komisija gali pasi-
kviesti paraiškos teikėjus į posėdį. 

„G.Mileikaitė pas mus atvyko į 
posėdį ir aš, kaip pirmininkė, pa-
prašiau jos pateikti apie jos paraiš-
ką svarbių naujų detalių, kurios 
nėra paminėtos paraiškoje. Mes iš-
klausėme jos nuomonę. Mileikaitė 
paprašė mūsų balsavimo rezultatų. 
Komisija turi teisę apsitarti, nes 
pateikus naują informaciją vėl vis-
kas yra persvarstoma. G.Mileikaitė 
buvo paprašyta išeiti už durų, ji buvo 
atvykusi su savo vyru. Ji palaukė 
kokias 5 minutes, mes ją pasikvie-
tėme į salę ir komisijos sprendimas 
bendru sutarimu buvo paraiškos 
toliau nevertinti ir pripažinti ją kaip 
neatitinkančią reikalavimų“, - sakė 
D.Sabaliauskaitė.

Pasiteiravus, ar G.Mileikaitei 
buvo suteikta informacija, kokių 
reikalavimų neatitiko jos pateikta 
paraiška, D.Sabaliauskaitė kalbėjo: 
„Kadangi posėdis yra protokoluo-
jamas, mes jai paminėjome, kad 
ji gaus raštą. Posėdis yra protoko-
luojamas, protokolas derinamas su 
komisijos nariais ir teikiamas admi-
nistracijos direktorei. Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo komisi-
jos spremdimai yra tik rekomenda-
cinio pobūdžio.“

„Posėdžiai nėra vieši. Komisija 
tik gali pasikviesti į posėdį paraiš-
kos teikėją, o ne šiaip kad jis ateitų 
į posėdį ir dalyvautų. Komisija yra 
uždara, jos tokios numatytos teisės 
ir pareigos“, - sakė D. Sabaliausl-
kaitė.

Kol kas parama skirta tik 
vienam pareiškėjui

Komisijos pirmininkė informa-
vo, kad šiemet pagal Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo progra-
mą finansavimas skirtas vienam 
pareiškėjui. 1000 Eur parama 
skirta mažajai bendrijai „Vytauto 
paminklai“. Šias lėšas paramos 
gavėjas panaudojo įmonės ir jos 
gaminamos produkcijos žinomu-
mo didinimui.

D.Sabaliauskaitė sakė, kad šiuo 
metu Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo programos lėšoms gauti 
yra pateiktos 4 paraiškos, jos dar 
vertinamos. Dar 2 paraiškos buvo 
atmestos, nes neatitiko nustatytų 
programos reikalavimų.

Iš šios programos šiemet pa-
reiškėjams numatyta skirti 30 
tūkst. Eur.

Ar geras 
sprendimas 
būtų Anykščių 
miesto autobusų 
stotį iškelti į kitą 
vietą?

Karolina ČEPONYTĖ:

- Visur stotis visada būna netoli 
centro, tai ir palikit ją čia. Tik reik-
tų gerokai renovuoti ir, manau, su-
mažint jai vietos, nes Anykščiams 
tiek daug nereikia: ta aikštelė auto-
busams visada tuščia..

Tomas SRIUBAS:

- Jei iškelti autobusu stoti toliau 
nuo centro negu dabar yra, tuo-
met reikėtų grąžinti miesto viešąjį 
transportą. Sėkmingai įgyvendinto 
projekto ženklas būtų, jeigu me-
ras ir vicemeras į darbą ir iš darbo 
važiuotų naudodamiesi viešuoju 
transportu.

Asta BANIŪNIENĖ:

- Visai geras sprendimas būtų 
prie Žiburio Norfos: centras netoli, 
ligoninė. O į šią vietą gal sulauktu-
me Lidlo parduotuvės.

Jolanta ZABULYTĖ:

- Vieta patogi, įprasta, netoli cen-
tro, kam ją keisti? Tik sutvarkyti 
reiktų pastatą ir laukimo aikšteles. 
O kas tada bus vietoje stoties? Pre-
kybcentris dar vienas?

Smailas kampas

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direktorius, 
apie Šaltupio gatvės pylimą: 

„Vietovė sudarkyta. Supiltas 
kalnas 45 laipsnių kampu.“

Šiek tiek bukesnis kampas...

Kęstutis ŠEREPKA, apie Šal-
tupio gatvės pylimą, praėjus die-
nai po pirmojo komentaro: 

„Projekte yra numatytas 45 
laipsnių kampas ir jis toks turi 
būti. Koks dabar yra kampas, aš 
nežinau. Vakar jūs mane neteisin-
gai supratote.“

Projekte buvo ne tik pirmasis 
puslapis?

Gediminas MAIGYS, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Statybos skyriaus 
specialistas, apie tai, ar pasira-
šydamas Šaltupio gatvės pro-
jektą K.Šerepka galėjo matyti, 
koks bus supilto kalno nuolydžio 
kampas:  

„Reklamiškai akumuliuotai - ne-
buvo pateikta. Tačiau pasigilinęs į 
projektą, jis nuolydžio kampus ga-
lėjo susirasti.“

Tinginiai tie norvegai...

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, archi-
tektas, lygino Anykščius su Nor-
vegija:

 „Dirbau Norvegijoje. Mes šiukš-
lių konteinerius veždavome 500 
metrų. Niekam ten nekyla klausi-
mų ir minčių, jog reiktų keisti rel-
jefą dėl to, jog kažkam nepatogu.“

Kaskim metro!

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji architek-
tė, apie varpo radybas Anykščių 
bažnyčios šventoriuje: 

„Apžiūrėjau paminklui skirtą 
akmenį, jam visai nereikalingas 
joks pamatas. Ir ačiū Dievui, kad 
G.Kaklauskas užsimanė to pama-
to, nes varpo nebūtume iškasę.“ 

O Kauno oro uostas apskritai 
Karmėlavoje

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas, apie Anykščių autobusų 
stotį: 

„Mano supratimu, autobusų 
stotis Anykščiusoe yra ne vietoje. 
Kituose miestuose autobusų sto-
tys būna kažkur miestų  pakraš-
čiuose.“ 

Išduokit seniūnams 
šautuvus...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie keliukų 
niokotojus ir seniūnų kompeten-
cijas: 

„Tam ir yra seniūnas, kad nusta-
tytų, koks parazitas ką sugriovė.“ 
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COVID-19 paveiktiems ūkiams ir 
nedidelėms įmonėms – išimtinė laikina parama
Nuo Lietuvą užklupusios 

koronaviruso pandemijos nu-
kentėjo ir ūkininkai, ir labai 
mažos bei  mažos įmonės. Bū-
tent jiems skirta išimtinė laiki-
na parama pagal naują Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) priemo-
nę. Iš viso planuojama parem-
ti apie 1,9 tūkst. paraiškų. 

Paraiškas paramai gauti 
bus galima teikti vieną mėne-
sį nuo spalio 19 iki lapkričio 
20 d. 

KPP papildyta nauja 
priemone

Reaguojant į COVID-19 pro-
trūkį, Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos įgy-
vendinimo stebėsenos komitetas 
patvirtino programos pakeiti-
mus. Buvo pritarta tam, kad KPP 
būtų papildyta nauja priemone 
„Išimtinė laikina parama ūkinin-
kams ir mažoms bei vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač 
paveikė COVID-19 krizė“. 

Lėšos šiai priemonei perskirs-
tytos iš kitų KPP priemonių, vei-
klos sričių, kuriose prognozuo-
jamas nepanaudotų lėšų likutis 
programinio laikotarpio pabai-
goje.  

Perskirsčius KPP biudžetą, 
išimtinei laikinai paramai skirta 
33 mln. eurų. 

Parama vieniems – atsilieps
ir kitiems

Žemės ūkio ministerijos Stra-
teginių pokyčių valdymo grupės 

Ūkininkai palankiai vertina jiems skiriamą išimtinę paramą, 
nes tai padės sušvelninti pandemijos padarinius žemės ūkiui. 

Freepik.com nuotr.

vadovė Virginija Žoštautienė, pri-
statydama naują KPP priemonę, 
teigė, kad išimtinės paramos tiks-
las – padėti COVID-19 krizės pa-
veiktiems ūkininkams ir fiziniams 
asmenims, vykdantiems veiklą 
kaimo vietovėje. 

Taip pat svarbu išlaikyti jų eko-
nominį gyvybingumą, kadangi 
ekonominė situacija pablogėjo ir 
finansinis poveikis tęsiasi ilgiau 
negu karantino laikotarpis. 

Tokia parama turėtų teigiamai 
atsiliepti ir išsaugant Lietuvos že-
mės ūkio ir maisto sektoriaus ga-
mybos potencialą, nes ūkininkai 
ir kaimo vietovėse veiklą vykdan-
čios labai mažos ir mažos įmonės 
yra šio sektoriaus dalis.  

Šia laikina priemone taip pat 
siekiama spręsti likvidumo proble-
mas, dėl kurių kyla pavojus ūki-
ninkavimo veiklos ir žemės ūkio 
produktų perdirbimu užsiimančių 
mažųjų įmonių ir ūkių veiklos tęs-
tinumui.

Kas gaus paramą

Pretenduoti gauti paramą gali 
visi kaimo vietovėje veikiantys 
žemės ūkio veiklos subjektai: ūki-
ninkai, žemės ūkio bendrovės, že-
mės ūkio kooperatyvai ir kt., taip 
pat – labai mažos ir mažos įmonės, 
fiziniai asmenys, vykdantys veiklą 
pagal verslo liudijimą ar įregistra-
vę individualią veiklą. Svarbu, kad 
tinkami pareiškėjai būtų registruo-
ti Valstybinėje maisto ir veterinari-
jos tarnyboje 2020 m. kovo 16 d. 
maisto gamintojais.  

Paramos dydis

Didžiausia paramos suma vienam 
pareiškėjui – žemės ūkio veiklos 
subjektui (fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, vykdančiam žemės ūkio 
veiklą) neviršys 7 tūkst. eurų, para-
mos dydis vertinamas atsižvelgiant 
į samdomų darbuotojų bei ūkio par-
tnerių skaičių kovo 16 d.; fiziniam 

asmeniui, savarankiškai vykdan-
čiam veiklą pagal veiklos liudijimą 
ar įregistravusiam individualią vei-
klą, numatoma parama – 1,8 tūkst. 
eurų. Labai mažai ir mažai įmonei 
(juridiniam asmeniui, neatsižvel-
giant į jo teisinę formą) paramos 
suma neviršys 18 tūkst. eurų, jos 
dydis vertinamas atsižvelgiant į 
samdomų darbuotojų skaičių kovo 
16 d.

Taip pat reikėtų žinoti, kad, jeigu 
pareiškėjas karantino laikotarpiu 
(nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 
birželio 17 d.) yra gavęs subsidiją 
pagal Užimtumo įstatymą, parama 
būtų mažinama gautos subsidijos 
suma.

Parama – gyvybiškai 
reikalinga 

Ūkininkai ir kiti kaimo vietovė-
je veikiantys žemės ūkio subjektai 
teigiamai vertina naują KPP prie-
monę, pagal kurią bus teikiama 
išimtinė parama dėl COVID-19 
pandemijos. 

Daug metų Mažeikių rajono Že-
mės ūkio skyriui vadovavusiam ir 
pačiam ilgus metus ūkininkaujan-
čiam Rimantui Gramui gerai žino-
mos žemės ūkio sektoriaus proble-
mos. Jis pastebėjo, kad pandemija 
– ne vienintelė bėda, sukėlusi pro-
blemų. R. Gramas prisiminė, kad 
praėjusieji treji metai buvo nepa-
lankūs dėl stichinių meteorologinių 
reiškinių. Buvo skelbtos net trys  
ekstremaliosios situacijos: 2017 – 

dėl ilgalaikio kritulių pertekliaus; 
2018, 2019 – dėl stichinės sausros.

Anot jo, kai kurie ūkininkai iki 
šiol jaučia stichijų padarinius. 

„COVID-19 – dar viena ekstre-
mali situacija. Todėl parama nors 
šiek tiek švelnina pandemijos pa-
darinius žemės ūkio sektoriuje“, – 
kalbėjo ūkininkas. 

Nukentėjo ir vieni, ir kiti

R. Gramas pastebėjo, kad žemdir-
biai, su kuriais jam tenka bendrauti, 
pripažįsta: gerai, kad išimtinės pa-
ramos sulauks ir ūkininkai, ir labai 
mažos bei mažos įmonės – vienokių 
ar kitokių sunkumų patyrė ir vieni, 
ir kiti.  

Dėl COVID-19 protrūkio sustojo 
realizacija, ypač pieno produktų. O 
tokia situacija kirto ir per pieno ga-
mintojų kišenę – krito pieno supirki-
mo kainos, nes pieno perdirbėjams 
atsirado sunkumų dėl apyvartinių 
lėšų. Ir kiti žemės ūkio produkcijos 
supirkėjai pristigo apyvartinių lėšų, 
jie negali atsiskaityti su žemdirbiais, 
pastarieji negali atsiskaityti su tie-
kėjais, negali nusipirkti trąšų, che-
mikalų, detalių, sėklos. O kur dar 
įsipareigojimai bankams... 

„Užsisuka toks užburtas ratas. To-
kia išimtinė parama nukentėjusiems 
nuo COVID-19 labai reikalinga. 
Ypač smulkiesiems ūkininkams, 
nedidelėms įmonėms“, – įsitikinęs 
Mažeikių rajono ūkininkas R. Gra-
mas.  

Užsak. nr. 960

Robertas AleksiejūnAs

sveiki, čia aš, Robkė. Atėjo 
metas mano „Rievėms“. Šį 
kartą, gerbiamieji skaitytojai, 
man skirta laikraščio vieta 
dalijuosi kartu su jumis. kad 
Anykščiuosna būtų patogiau 
tiek turistui atvažiuot, tiek ir 
mums visiems čia gyvent!

spalio pradžioje „Anykštos“ 
feisbuko draugams uždaviau 
klausimą, kas juos labiausiai 
Anykščiuose erzina. Bičiuliai, 
tikrai nesitikėjau, kad parašysi-
te tiek daug komentarų ir viešai 
išliesite savo tulžį apie mūsų 
miesto negeroves. Jau „saldu“ 
darosi girdėti ir skaityti apie 
tai, koks Anykščiai yra išpuose-

lėtas, turistų mylimas miestas, 
tikras Aukštaitijos „perlas“. 
Taip, mes gyvename puikiame 
mieste, tačiau apie jame tvy-
rančias negeroves būtina viešai 
kalbėti, nebijoti tai daryti, nes 
visus tuos komentarus atidžiai 
perskaito Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai ir, tikėtina, 
atidėję savo darbus su doku-
mentais, imasi spręsti realias 
anykštėnų problemas. 

Taigi, kas šį rudenį labiau-
siai neramina Anykščių miesto 
gyventojus? Pristatau labiau-
siai anykštėnus nervinančių 
problemų TOP 10. Atkreipiu 
dėmesį, kad skaitytojų ko-
mentarų kalba netaisyta, nes 
taip jie skamba natūraliau ir 
įtikinamiau.

1.keliai, šaligtaviai ir 
takeliai. „nervina baisios ga-
tvės, turiu omenyje ištrupėjęs 
asfaltas, lopai ir duobės, Žvejų 
g. baisi, taką, kuris jau baigia 
nutrupėti, padarė, bet gatvės 
su šaligatviu nereikia tvarkyti, 
autobusų stotis taip pat nėra 
kuo pasigirti, grindinys kojom 
išsisukti, toliau miesto parkas 
tragiškas, takelių takeliais 
jau nepavadinsi, žinoma, būtų 
gražiau ir apželdint gražiai, 
bet manau, su tokiu jaunimu, 
ko gero, net neverta gadinti 

augalų.“
2.Apšvietimas. „naktinė ga-

tvių tamsa. Gatvės turėtų būti 
apšviestos. Galima nuo 24 val. 
palikti degti nors kas antrą 
lempą.“

3.Susisiekimas. „Miestas 
puikus, bet miesto autobusai 
nevažiuoja - kaip aplankyti 
kapus ir t.t, gal nauja atėjus 
valdžia galėtų tuo pasirūpinti, 
padėti žmonėms nuvažiuoti į 
sodus.“

4.Vamzdžiai 
upėje. „Man tai čia 
tragedija - vai-
duokliai kažkokie. 
kyšo baisūs ir ties 
kempingu...kažkaip 
visai jie nedera prie 
kurortinio mieste-
lio...“

5.Benamiai. „pi-
joku ir bomžų kelia-
mas bardakas Vilniaus gatves 
norfoj. jie viesai geria alu, 
reketuoja zmones prasydami 
centu. Baisiausia, kai vienas is 
ju, purvinas, uteletas, stum-
do vezimelius i pacia norfa. 
Baisiau but negali. Vienintelis 
norfos apsauginis bando tvar-
ka daryt. bet.... o kur policija, 
neaišku.“

6.Aplinkosauga. „Vilniaus 
g. nuo žiedo iki sPA visai nėra 

šiukšliadėžių (ties senosiom 
kapinėm -nėra ir toliau, einant 
ties slėnio g.pradžia, yra suo-
liukas - ten taip pat nėra). nuo 
spa einant pėsčiųjų taku, ties 
kempingu „Po žvaigždėm“, 
prie persirengimo būdelių 
(seniau buvo šiukšliadėžės ir 
medinės aikštelės su vaikam 
skirtomis smėlio dėžėmis - jos 
paslaptingai dingo, prieš kelis 
m. žiemai išveždavo, o pava-

sarį atvežda-
vo), pastovus 
šiukšlynas 
- šiukšlės mė-
tosi savaitėm. 
Valytojos pra-
eina tik taku. 
Pati mačiau ir 
ne kartą....“

7.Santykiai. 
„Valdiškų 
namų dar-

buotojų stagnacinis požiūris į 
žmogų.“

8.Parkavimo kultūra. „Par-
kavimo kultūra!! išvažiuoti iš 
bet kurio kiemo ar mažesnio 
keliuko neįvažiavus į priešingą 
eismo juostą, misija neįmano-
ma. Mašinos numetamos prie 
ištisinių juostų, perėjų. jokio 
matomumo, jokio saugumo.“

9. Atliekų tvarkymas. „nėra 
konteinerių tekstilei.“

10.naujovės. „labai pasi-
gendu spaudos kiosko.“

Beje, į klausimą, kas juos 
labiausiai erzina, kai kurie 
skaitytojai pažvelgė ir su hu-
moru. Štai kažkas minėjo, kad 
juos nervina... pagrindinėje 
gatvėje, nuo geležinkelio iki 
miesto pradžios, - kanalizaci-
jos dangčių gausa. O molėtiškė 
Rosita rėžė štai tokį komenta-
rą: „Mane asmeniškai nervina, 
kad turit daug pramogų, gerų 
vietų pavalgyt, visur nori apeit 
ir nespėji. nervina įdomūs 
renginiai, geri seminarai, nes 
visur nori dalyvaut. nervina, 
kad kiekvienąkart atvažiavęs 
randi kažką įdomaus, ko nėra 
savam kaime. Žodžiu, nervai 
nebelaiko, nervai !!!“.

Anot sveikatos specialistų, 
tinkamai išlieti emocijas - 
sveikas dalykas. Tikėtina, kad 
dėl išsakytų problemų gali 
susierzinti Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai, tačiau 
toks jau jų darbas - įsiklausyti 
ir spręsti gyventojų kelia-
mas problemas. jeigu po šių 
„Rievių“ mieste atsiras bent 
viena nauja šiukšliadežė, o per 
Anykščius prasuks papildomas 
autobuso reisas, kitose būtinai 
paskelbsime ir geriausių val-
džios darbų „top'ą“.

...Taigi, kas šį rude-
nį labiausiai nerami-
na Anykščių miesto 
gyventojus? Prista-
tau labiausiai anykš-
tėnus nervinančių 
problemų TOP 10...
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Pradžioje atsirado pilys, tada 
pylimas ir ... asfaltas

(Atkelta iš 1 psl.)

Sąrašus pagal kažkokius 
kriterijus sudarinėja kažkas

Šaltupio gatvės individualių 
namų kvartale namus pasistatė 
dabartinis Anykščių elitas - versli-
ninkai Albertas Pipiras, Rolandas 
Musteikis, Darius Čypas, kuris yra 
ir leidinių grupę valdančios UAB 
„Atvirai“ bendrasavininkis, Nacio-
nalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos Anykščių skyriaus 
vedėjas Dainius Petrauskas.  Dalis 
Šaltupio gatvėje gyvenančių versli-
ninkų yra „Rotary“ klubo nariai.   

Šaltupio gatvės atkarpos asfalta-
vimas ir aikštės įrengimas  kainuos 
382 tūkst. eurų. Rangos darbus at-
lieka Molėtų įmonė UAB „Melin-
gos“ keliai.

Pasak Anykščių rajono vicemero 
Dainiaus Žiogelio, Anykščių mies-
to gatvės asfaltuojamos laikantis 
rajono tarybos patvirtinto prioriteti-
nio gatvių sąrašo. Bet kaip tas sąra-
šas yra sudaromas, aiškių taisyklių 
nėra. Pasak D.Žiogelio, dabartinė 
valdžia sąrašą paveldėjo iš ankstes-
nės valdžios. „Aš jį tokį radau. Bet, 
man atrodo, kad tas sąrašas nuo 
2015-ųjų nėra pasikeitęs./.../Buvo 
daug nusiskundimų, šiemet darysi-
me sąrašo korekcijas“, - „Anykštai“ 
kalbėjo D.Žiogelis. 

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus vyriau-
siasis specialistas Nikolajus Stanis-
lavovas tikina, kad Šaltupio gatvė  
rekonstruojama todėl, kad „jai da-
bar atėjo eilė“.

Eilė kažkodėl iki šiol neatėjo jau 
beveik 30 metų stovinčiam gyve-
namųjų namų kvartalui šalia buvu-
sios „Rudilės“ degalinės. Ten daug 
gatvių ir nė viena iš jų nėra asfal-
tuota. Pats D.Žiogelis atkreipė dė-
mesį, kad neasfaltuota ir Anykščių 
Sportininkų gatvė, kurioje pirmieji 
namai statyti prieš 60, o paskutiniai 
-  bent prieš 35-erius metus.  

„Būna sudaroma darbo grupė, 
yra kriterijai. Darbo grupė sudaro 
sąrašą, o rajono taryba tvirtina“, - 
„Anykštai“ sakė N.Stanislavovas. 
Kokiais kriterijais remiantis toks 
sąrašas sudarinėjamas, valdininkas 
atsakyti negalėjo. 

Prioritetinio gatvių asfaltavimo 
kriterijų sąrašo negalėjo išvardyti 
ir D.Žiogelis, ir laikinasis Statybos 
skyriaus vedėjas Valentinas Vitkū-
nas. „Mes esame tik vydytojai“, - 
tikino V.Vitkūnas.

Vėliau N.Stanislavovas prisimi-
nė, jog prioritetinis gatvių sąrašas 
rajono Tarybos tvirtinimui buvo 
pateiktas be jokios darbo grupės. 
„Mes (Statybos skyrius - aut. past.) 
pateikėme - Taryba patvirtino“, - 
„Anykštai“ sakė N.Stanislavovas. 
„Nekoreguojame juk mes to sąrašo: 
išbraukiame tik tas gatves, kurios 
jau išasfaltuotos, ir viskas“, - tikino 
valdininkas. 

Velnias koją nusilaužtų...

Pasak N.Stanislavovo, prioriteti-
nis asfaltuojamų kelių ir gatvių sąra-
šas yra viešai skelbiamas, Anykščių 
savivaldybės administracijos inter-
netiniame puslapyje. Tačiau jo su-
rasti be valdininko pagalbos nepajė-
gėme. Reikia eiti į www.anyksciai.
lt puslapio apačią. Radus nuorodą 

„turinys“ reikia spausti „daugiau“. 
Tada iš 26 įkonų pasirinkti kažkodėl 
reikia „Ekonomika ir verslas“.Tada 
rinktis „Gatvių rekonstrukcija“.  Pa-
spaudus šią nuorodą, iššoka du ilgi 
užrašai. Reikia spausti apatinį užra-
šą ir į Jūsų kompiuterį bus atsiųstas 
prioritetinis asfaltuojamų gatvių 
sąrašas. Šeštajame atsisiųsto failo 
puslapyje yra lentelė, kurios man 
reikėjo.  Joje -  „Anykščių miesto 
vietinės reikšmės gatvių su žvyro 
danga rekonstravimo ir kapitalinio 
remonto prioritetinis sąrašas.“ 

2017 metų gruodžio 21 dienos 
Anykščių rajono tarybos sprendimu 
į prioritetinę eilę yra įrašyta ir Šal-
tupio gatvė. Nei planuojamos asfal-
tuoti gatvės ilgis, nei darbų kaina 
neatitinka tikrovės. Orientacinis 
planuojamos asfaltuoti Šaltupio ga-
tvės ilgis, kuris nurodytas lentelėje, 
yra 220 metrų, o orientacinė darbų 
kaina - 90 tūkst. eurų. Realybėje 
darbų kaina yra 382 tūkst eurų, o 
ilgis, pasak paties N.Stanislavovo, 
- 340 metrų... 

Paklaustas, kodėl lentelėje skai-
čiai vienokie, o realybėje – kitokie, 
N.Stanislavovas sakė, jog orienta-
cinėje kainoje gal klaida, gal turėjo 
būti 390 tūkst. eurų....     

Vienintelė šiukšliavežėms 
skirta aikštelė

Apie keistą pylimą Šaltupio ga-
tvės gale N.Stanislavovas aiškino: 
„akligatviuose privaloma įrengti 
apsisukimus spec. transportui“. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka, „Anykš-
tos“ paklaustas, ar dar yra Anykš-
čiuose vietų, kur taip rūpinamasi 
„spec. transportu“, sakė, jog iki tol 
mūsų mieste nebuvo nė vienos ap-
sisukimo aikštelės. „Kur mašinos 
negali apsisukt, pavažiuoja atbu-
los. Ir į kiemus įvažiuoja“, - dėstė 
K.Šapoka.

Beje, kalbant apie Šaltupio gatvės 
„apsisukimo aikštelės“ plotą, joje 
dabar sunkvežimiai galės lengvai 
apsisukti ir nenaudodami atbulinės 
pavaros. 

N.Stanislavovas tikino, kad buvo 
viešas projekto aptarimas su Šaltu-
pio gyventojais ir aikštė išdidinta 
pačių gyventojų pageidavimu. Pa-
sak specialisto, nuo šiol ir kituose 
Anykščių akligatviuose bus projek-
tuojamos didžiulės aikštės.

Priminsime, jog šiukšlės išveža-
mos toli gražu ne kiekvieną dieną, 
o pirmieji trys Šaltupio gatvės indi-
vidualaus kvartalo namai yra visai 
šalia Šaltupio gatvės daugiabučių, 
į kurių kiemą šiukšliavežės šiaip 
ar taip važiuoja. Taigi, keblesnis 
šiukšlių išvežimas yra tik iš 3 ar 4 
Šaltupio gatvės namų. Ir tam, kad 
šių namų gyventojai (arba šiukšlia-
vežės) nepervargtų, statoma 400 kv. 
m. ploto apsisukimo aikštė.  

Atkovojo žemę iš gamtos

Pasistatę ar statydami namus Šal-
tupio kvartalo gyventojai stengėsi 
plėsti savo nuosavybės ribas. Kas 
valdišką sklypą privatizavo, kas 
privačią žemę perpirko. Prasidėjus 
gatvės rekonstrukcijos projektavi-
mui, Šaltupio akligatvio pabaigoje 
laisvos žemės, kur būtų galima be 
dirbtinio pylimo įrengti prabangią 
400 kv.m. apsisukimo aikštę, šiukš-

liavežiams nebeliko. 
Tačiau, kaip „Anykštai“ sakė 

Statybos skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas N.Stanislavovas,  Šaltu-
pio gatvės gyventojai per projekto 
pristatymą pageidavo, kad būtų iš-
didinta aikštė, todėl buvo privežta 
žemių, supiltas pylimas. 

Projektuotojų atstovas, AB „Pa-
nevėžio statybos trestas“ projek-
to vadovas Mindaugas Gaigalas, 
kalbėdamas su „Anykšta“, net ne-
užsiminė, jog apsisukimo aikštę 
išdidino ir teritoriją sudarkė gyven-
tojų prašymu. „Visos aikštės yra 
daromos pagal statybos reglamentą 
spec. transportui apsisukti. Privalo-
me remtis norminiais dokumentais 
ir nepažeisti žmonių interesų. Jūs 
klausiate, kodėl suprojektavome 
pagal norminius dokumentus?“ - 
retoriškai klausė M.Gaigalas.

Tačiau jeigu, kaip sakė savival-
dybės administracijos Statybos 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
N.Stanislavovas, aikštė buvo išdi-
dinta po viešo projekto aptarimo 
su gyventojais, išeitų, jog pirminis  
M.Gaigalo projektas jiems buvo pa-
teiktas numatant mažesnę aikštę...  
Kuri, kaip bežiūrėsi, taip pat turėjo 
atitikti STR reikalavimus. 

Statybos techninis reglamentas 
neapibrėžia aikštės dydžio

Patys susiradome Statybos tech-
ninį reglamentą (STR). Jame rašo-
ma: „Akligatviais gali pasibaigti 
tik D kategorijos gatvės. Akligatvių 
pabaigoje turi būti įrengtos auto-
mobilių apsisukimo aikštelės. Aps-
kritimo formos aikštelių matmenys 
parenkami vadovaujantis 9 lentele. 
Tipinės apsisukimo aikštelių for-
mos ir jų matmenys priklausomai 
nuo projektinio automobilio pateik-
tos 4, 5, 6, 7 paveiksluose. Galimos 
ir kitokios akligatvių formos ar ma-
tmenys, tačiau visais atvejais būtina 
užtikrinti projektinio automobilio 
apsisukimą.“

STR nenurodo, kokio tipo auto-
mobiliams - lengviesiems ar sun-
kvežimiams su priekaba - priva-
loma įrengti apsisukimo aikštelę 
akligatvio pabaigoje. Apsisukimo 
aikštelė lenviesiems automobiliams 
gali būti 70-80 kv.m. ploto arba 5-6 
kartus mažesnė už įrengtą Šaltupio 
gatvės gale.

Beje, tokio dydžio automobilių 
apsisukimo aikštės akligatviuose 
nėra ne tik Anykščiuose, bet ir kai-
myniniuose dideliuose miestuose - 
Utenoje ir Panevėžyje. Bent jau apie 
tokių aikščių įrengimą nėra girdėję 
„Anykštos“ kalbinti šių savivaldy-

bių administracijų specialistai. 
Technines užduotis projektuo-

tojui – AB„Panevėžio statybos 
trestas“ - pateikė Anykščių rajono 
savivaldybės Statybos skyriaus 
specialistai. N.Stanislavovas tvirti-
no, jog visgi ne jo skyrius pageida-
vo didelės automobilių apsisukimo 
aikštės, bet projektuotojas šitaip 
nusprendė. Galutinį Šaltupio ga-
tvės rekonstrukcijos projektą 2018 
metų lapkričio 21 dieną patvirtino 
tuometinis Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka. Projektą suderino 
ir tuometinė laikinoji savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Vida 
Jakniūnienė. Projektas pradėtas 
įgyvendinti šių metų vasarą, darbai 
privalo būti baigti iki šių metų lap-
kričio 31 dienos.  

Pylimas sudarkė vaizdą

Anykščių rajono vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė, paklaus-
ta, ką mano apie Šaltupio gatvės py-
limą, sakė, jog plika akimi matyti, 
kad projektuotojai nesikonsultavo 
su architektais. „Labai bloga nuo-
monė. Reljefas taip pat yra mūsų 
identiteto ženklas. Su juo reikia elg-
tis labai atsargiai. Šaltupio aikštelės 
pavyzdys yra įrodymas, kad ir atlie-
kant tokius projektus turi dalyvauti 
ne tik kelininkai, bet ir architektai“, 
- kalbėjo D.Gasiūnienė.

Jos teigimu, aikštės matmenys yra 
neadekvataus dydžio, „iškrenta iš 
kvartalo mastelio“, palyginti su pa-
čia gatve. „Visa atsakomybė tenka 
projektuotojui, kuris net nepradėjo 
vertinti Anykščių reljefo ypatumo 
ir vertingumo“, - tvirtino Anykščių 
rajono vyriausioji architektė.

Pasak jos, architektai turėtų da-
lyvauti net ir šaligatvių projektavi-
me, o Šaltupio gatvės „piliakalnis“ 
galbūt net bus naudingas, žvelgiant 
iš pedagoginės pusės, kaip pamoka 
ateičiai...    

Architektas, Anykščių rajono 
tarybos narys Kęstutis Indriūnas, 
„Anykštos“ paklaustas nuomonės 
apie Šaltupio gatvės gale atsiradu-
sią aikštę, nuvažiavo jos apžiūrėti. 
„Kosmosas. Labai grubus sprendi-
mas. Sugadino vietą“, -  „Anykštai“ 
sakė K.Indriūnas.  - Dirbau Norve-
gijoje. Mes šiukšlių konteinerius 
veždavome 500 metrų. Niekam 
ten nekyla klausimų ir minčių, jog 
reiktų keisti reljefą dėl to, jog kaž-
kam nepatogu“, - patirtimi dalijosi 
anykštėnas. 

Kęstutis Šerepka per naktį 
pakeitė nuomonę

Naujasis pylimas iškilo Anykščių 
regioninio parko teritorijoje. Pro-
jektą suderino Anykščių regioninio 
parko direktorius Kęstutis Šerepka. 
Bet tik po „Anykštos“ žurnalisto 
skambučio regioninio parko direk-
torius nuvyko apžiūrėti pylimo.  

„Vietovė sudarkyta. Supiltas 
kalnas 45 laipsnių kampu“, - kal-
bėjo K.Šerepka. Tačiau jis sakė, 
kad projektas dar nebaigtas, jog 
kalnas bus ... pakoreguotas, pada-
rytas nuožulnesnis, apželdintas. 
Paklaustas, kaip techniškai kalną, 
ant kurio baigiama įrengti aikštė, 
įmanoma padaryti nuožulnesnį, 
direktorius aiškino, jog tai ne jo 
problemos...  

Objekto techninis prižiūrėtojas, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus specia-
listas  Gediminas Maigys „Anykš-
tai“ sakė, jog projekte, kurį derino 
K.Šerepka, ir buvo numatytas 45 
laipsnių pylimo kampas. „Rekla-
miškai akumuliuotai - nebuvo pa-
teikta. Tačiau pasigilinęs į projektą, 
jis nuolydžio kampus galėjo susiras-
ti“, - paklaustas, ar Anykščių regio-
ninio parko direktorius žinojo, ant 
kokio projekto pasirašo, „Anykštai“ 
sakė G.Maigys. 

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
kalbėjo, kad dirbtinis kalnas 
regioniniame parke sudarkė 
vietovę.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Statybos 
skyriaus vyriausiasis specia-
listas Nikolajus Stanislavo-
vas sako, jog  šiukšliavežių 
apsisukimo aikštė padidinta 
gyventojų pageidavimu.

(Nukelta į 11 psl.)

Asfaltuojamoje Šaltupio gatvės atkarpoje - vos keli gyvenamieji namai.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Nacional inė ekspe-
dici ja (kart . ) .
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėl is. 
08:00 Gyvent i  kaime 
gera. 
08:30 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:00 Sniego močia.
10:00 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai . 
11:30 Gamina vaikai . 
12:00 LMŽ. Lietuvos mo-
kyklų žaidynės. 
12:30 Maistas: t iesa ar 
pramanas?  
12:55 Siautul ingoj i 
Argent ina.
13:50 Mis Marpl . 
Si tafordo paslapt is  N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Istor i jos detektyvai . 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai . 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Dainuoju Lietuvą.
20:00 Panorama.
20:38 Sportas. Orai .
20:45 LR Seimo r inkimų I I 
turo rezul tatai . 
23:30 Nepagaunamasis 
Čarl is Verikas N-14. 
(kart . ) .
01:15 Paveldas 2 d. 
Sakartvelas. (kart . ) .

06:25 St ivenas Visata.

07:10 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:40 Ogis i r  tarakonai.
08:00 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:30 Tomo ir  Džerio šou.
09:00 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:30 Saugokis meškinų.
10:00 Rango.
12:15 Ko nor i  mergina 
N-7. 
14:25 Prarastasis N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Kaukės. 
22:00 Lietuvos sprendi-
mas. 
01:00 Pris imint i  pavoj inga 
N14. 

05:10 CSI kr iminal ista 
N-14.
06:00 Sveikatos medis.
07:00 Vėžl iukai  nindzės 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata. l t
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaul is pagal 
moter is.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žal io j i  byla.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žal io j i  byla.
12:30 Nereal ie j i  N-7.
14:55 Apl ink pasaul į  per 
80 dienų N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Apl ink pasaul į  per 
80 dienų N-7.

17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 X Faktor ius N-7.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 X Faktor ius N-7.
22:30 Operaci ja Hunter 
Ki l ler  N-14.
00:50 Persi jos pr incas 
N-7 (kart . ) .

06:00 Prič iupom!(k).
06:30 Gal iūnų varžybos 
Lietuva – Latvi ja.  Biržai 
(k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Balt i jos komandinis 
gal iūnų čempionatas. 
10:00 Kvai l ia i  šėlsta N-7. 
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 čem-
pionatas. Rytas -  Žalgir is. 
19:30 Jūrų pėst ininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras 
N14. 
22:50 Sūnus paklydėl is 
N14. 
23:50 Užpuol ikai  (k) N14. 
01:55 Šešėl ių namai (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 Džeimis gamina 
I tal i jo je.
12:00 Šviežias maistas. 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 „Velvet“  kolekci ja  
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Greta N14..
23:05 Mirt is už gyvybę 
N14. 
00:55 Fort i tudas (k)  N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo!. 
(kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
09:55 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart . ) .
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Li teratūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Telšių 
Šv. Antano Paduviečio 
katedros. 
13:40 Šventadienio min-

tys. 
14:10 Klausimėl is. 
14:30 Fokster is i r  Maksas 
(kart . ) .
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2020. 
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart . ) .
19:30 Scenografas Liudas 
Truikys (kart . ) .
20:00 Panorama.
20:38 Sportas. Orai  (su 
vert imu į  gestų k.) .
20:45 Special i  la ida. LR 
Seimo r inkimų I I  turo re-
zultatai . 
23:30 Ludwig van 
Beethoven. Opera 
„Fidel i jus“ (kart . ) .
01:40 Mūsų Maironis 
(kart . ) .

06:00 Žvejo nuotyk ia i  
(kar t . )  N-7.
07:00 Jukono vyra i 
(kar t . )  N-7.
08:00 Žvejo nuotyk ia i 
N-7.
09:00 Gyvūnų mani ja .
09:30 Vienam gale ka -
blys.
10:00 Praei t ies žvalgas 
N-7.
10:30 Nepaprasta iš tver -
mė .  N-7.
11:30 Krov in ių  kara i  N-7.
13:00 Žygis  per 
Himala jus N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono vyra i  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 Šešios dienos, sep-
tynios naktys N-7.
00:05 Nesunaikinamiej i 
N-14 (kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Mei lės lygt is N-7.
08.00 Vantos lapas N-7 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Pagal iau savait-
gal is. 
09.30 Mokslo r i tmu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.30 Grei t is. 
11.00 Part izanų kel ia is 
N-7.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
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 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 „24/7“. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai . 
20.30 Seimo r inkimai. 
00.30 Nauja diena.  
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
08:55 LR Seimo r inkimų I I 
turo rezul tatai . 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Piniginės reikalai . 
(kart . ) .
13:00 Beatos vir tuvė 
(kart . ) .
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:25 Klausimėl is. 
16:45 Seselė Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Klauski te daktaro. 
19:30 Zachor. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babi lonas Berlynas 
N-14. 
23:55 Istor i jos detektyvai 
(kart . ) .
00:40 Kel iai .  Mašinos. 
Žmonės (kart . ) .

06:00 Svaragini  N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris N-7.
10:00 Kalniet is N-7. 
11:00 Pakvaišusi  porelė.
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlai tės N-7. 

15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo.. .  Ik i . . . . 
21:00 Rimti  reikalai  3. 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai . 
22:28 Telefoninė loter i ja.
22:30 Neribota pr ieiga 
N14. 
00:25 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas N-7
06:55 Ančiukų istor i jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Svajonių sodai 
(kart . ) .
08:55 Mei lės sūkuryje 
N-7.
10:00 Sužeist i  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 Karštai  su tv3. l t 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
ger iau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai .
22:00 Svet imšal is N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Svet imšal is N-14.
00:20 Rezidentas N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:05 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k).
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Real i  mist ika (k) 
N-7. 
12:30 CSI.  Majamis N-7. 
13:25 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo pol ic i-
ja N-7. 
18:30 StrėlėN-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Prič iupom!
21:00 Betmenas N-7. 
23:50 Jūrų pėst ininkai  (k) 
N-7. 
01:45 Legendų biuras (k) 
N14. 

06:50 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mental istas N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 

N-7. 
15:30 Naujokai  (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Brol is keistuol is 
N14. 
23:05 Paskol inta mei lė.
01:05 Mano l ik imas N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l ia i  su Nomeda Kazlaus. 
(kart . ) .
07:00 Gustavo enciklope-
di ja (kart . ) .
07:30 Sardinė kosmose 
(kart . ) .
07:40 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai (kart . ) .
07:55 Mi ja i r  aš (kart . ) .
08:20 Pradėk nuo savęs 
(kart . ) .
08:45 Kauno Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciškonų) 
bažnyčia.
08:55 LR Seimo r inkimų I I 
turo rezul tatai . 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Kas geresnio,  kai-
myne? (kart . ) .
12:40 Krikščionio žodis 
(kart . ) .
12:55 Pris ikėl imo l iudyto-
ja i  (kart . ) .
13:10 Kultūros diena 
(kart . ) .
14:05 Muzikos talentų 
lyga 2020. (kart . ) .
15:35 Po pamokų. 
15:50 Sardinė kosmose.

16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai. .
16:15 Mi ja i r  aš.
16:40 Gamina vaikai . 
17:10 Dvynukės.
18:05 Giminės. 
18:50 Klausimėl is.  (kart . ) .
19:05 Išpažinimai (kart . ) .
19:35 Mūsų miestel ia i . 
Trakai . 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Euripidas. 
Bakchantės. N-14.
23:30 Tarp dal ių (ne)plo-
jama. (kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Autopi lotas  (kart . ) .
09:00 Būk profesionalas.
09:30 Šaunioj i  įgula 
(kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs i r  tur i  vaikų 
(kart . )  N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodel iai  N-7.
14:30 Raitoj i  pol ic i ja.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Šaunioj i  įgula N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi i r  įbaugint i 
N-7.
21:00 Karo dievas N-14.

23:30 Grobis S.
01:10 Skubi pagalba 
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
06.00 Bušido r ingas N-7.
06.30 Vantos lapas N-7.
07.00 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 „24/7“. 
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Part izanų kel ia is. 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo r i tmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika N-7.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai .
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai .
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
00.30 Real i  mist ika N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor (kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 
N-14. 
23:45 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Svaragini 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 Pelninga žemė N14. 
00:15 I l iuzi ja N-7. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 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 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Kelnėse dar ne se-
nelis N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kelnėse dar ne se-
nelis N-14.
00:10 Rezidentas N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k). 
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:25 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo polici ja 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Persekiotojas N14. 
22:45 Betmenas (k) N-7. 
01:30 Karo vi lkai N14. 

06:40 Tėvas Motiejus N-7. 
07:55 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Mentalistas N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 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 Paskolinta meilė.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 
(kart.).
06:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
07:00 Gamina vaikai 
(kart.).
07:30 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (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. 
Trakai (kart.).
15:50 Sardinė kosmose 
16:00 Premjera. Alvinas ir 

patrakėliai burundukai.
16:15 Mija ir aš. 
16:40 Gustavo enciklope-
dija. .
17:10 Dvynukės.
18:05 Giminės. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 Vindzorai. 
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos. 
20:25 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
20:55 Andoros „Morabanc“ 
– Panevėžio „Lietkabelis“. 
23:05Istorijos 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 Skorpionas 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 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
19:30 TIESIOGIAI 
Vilniaus „Rytas“ – Atėnų 

„Peristeri“.
21:45 TIESIOGIAI 
„Olympique de Marseil le“ 
– „Manchester City FC“.
23:50 APB   N-14.
01:55 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 Pagaliau savaitga-
l is. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dici ja (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 die-
ną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai N-14. 
24:00 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:45 Dainuoju Lietuvą 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini 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 Leidimas žudyti N14. 
00:25 Iliuzija  N-7. 

06:25 Galingieji reindže-
riai. 
06:55 Ančiukų istorijos 
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 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 Gero vakaro šou 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Nedidelė paslauga 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Nedidelė paslauga 
N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Nedidelė paslauga 
N-14.
00:30 Rezidentas N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:25 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Laiko įkaitai N-7. 
23:20 Persekiotojas (k) 
N14. 
01:05 Karo vilkai N14. 

06:30 Tėvas Motiejus N-7. 
07:45 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mentalistas N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės 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 Stažuotoja 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.).
07:20 Po pamokų (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 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
14:55 Vindzorai (kart.).
15:40 Šoka Lietuva.
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. (kart.).
19:05 Atspindžiai. (kart.).
19:35 Pasakojimai iš 
Japonijos.
19:40 EHF rankinio 
Čempionų lyga. „RK Celje“ 
– Zaporožės „Motor“. 
21:30 Hitleris prieš 
Picassą ir kitus.
23:05 Čia – kinas (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 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) 
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 Meilė – tai...N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
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 „Borussia 
Dortmund“ – „Football 
Club Zenit“.
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. 
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.
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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 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT. 
18:45 Vilerbano „ASVEL“ – 
Kauno „Žalgiris“. 
21:00 Panorama.
21:22 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija N-14.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Degantis pasaulis 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Dainuoju Lietuvą 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini 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 2. N14. 
00:45 I l iuzi ja N-7. 

06:25 Galingiej i  reindže-
r iai. 
06:55 Ančiukų istori jos 
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
12:20 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 Farai N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje N-14.
00:15 Rezidentas N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:25 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo polici ja 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Tiesioginis kontak-
tas N14. 
22:50 Laiko įkaitai (k) 
N-7. 
01:05 Karo vi lkai N14. 

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mentalistas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 

14:20 Stažuotoja (k) (N-7. 
15:25 Naujokai (k) N-7. 
16:20 Būk su manim N-7.
17:50 Mano vienintelė 
N-7. 
19:00 Stažuotoja N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Mano l ikimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 
2019(kart.).
06:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (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. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Literatūros pėdse-
kys (kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Erdvės menas 
(kart.).
15:25 Mūšio laukas 
(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 Šoka Lietuva.
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Devintasis dešim-
tmetis.
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 7 Kauno dienos 
(kart.).
21:00 Panorama.
21:22 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Nesijaudink, j is tol i 
nenueis N-14.
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Meilė – tai...  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 

N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Galaktikos sergėto-
jai N-7.
23:30 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. 
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 Oponentai. 
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 Oponentai. 
00.30 Reali mistika N-7.

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

06 :15  Sva rag in i  N -7 . 
08 :00  Vo l ke r i s ,  Teksaso 
re indže r i s  N -7 . 
10 :00  Ka ln ie t i s  N -7 . 
11 :00  Pakva i šus i  po re lė .
12 :10  Bū rė ja .
13 :30  Tu r tuo lė  va rguo lė 
N -7 . 
14 :30  Naš la i t ės  N -7 . 
15 :30  Juodva rn i s  N -7 . 

16 :35  Labas  vaka ras , 
L i e tuva . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spo r tas .Ora i . 
19 :30  KK2  penk tad ien i s . 
N -7 . 
21 :00  Mon ique  i r 
Jus t i no  Ja ruč io  muz i k i -
nė  dv i kova .
23 :40  Jonukas  i r 
G ry tu tė  N14 . 
01 :25  Suv i l i o t i  nepaž į s -
t amą j į  N14 . 

06 :25  Ga l i ng ie j i  r e i n -
dže r i a i . 
06 :55  Anč iukų  i s to r i j os 
N -7 .
07 :25  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s  ( ka r t . )  N -7 .
07 :55  Fa ra i  ( ka r t . )  N -7 .
08 :55  Me i l ės  sūku ry je 
N -7 .
10 :00  Suže i s t i  paukšč ia i 
N -7 .
12 :00  Va rgšė  L ia l i a  N -7 .
12 :20  Keno lo to . 
12 :22  Va rgšė  L ia l i a  N -7 .
13 :00  Pa rduo tas  gyven i -
mas  N-7 .
15 :00  S impsona i  N -7 .
16 :00  TV3  ž in i os .
16 :25  TV3  o ra i .
16 :30  TV  Paga lba  N -7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  TV  Paga lba  N -7 .
17 :55  Namų i dė ja  su 
IKEA.
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  Mons t rų  un i ve rs i -
t e tas  N -7 .
21 :40  Juodo j i  pan te ra 
N -14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Juodo j i  pan te ra 

N -14 .
00 :20  Nuodėminga  a i s -
t r a  S .

06 :00  S t rė lė  ( k )  N -7 . 
07 :00  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia  ( k ) .
08 :20  Te i s i ngumo agen -
t a i  ( k )  N -7 . 
09 :25  Pėdsakas  ( k )  N -7 . 
10 :25  Rozenhe imo  po l i -
c i j a  ( k )  N -7 . 
11 :25  P r i va tus  de tek t y -
vas  Magnumas  ( k )  N -7 . 
12 :25  CS I .  Ma jam is  N -7 . 
13 :25  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia .
14 :50  Te i s i ngumo agen -
t a i  N -7 . 
16 :00  Pėdsakas  N -7 . 
17 :00  I n fo  d iena .
17 :30  Rozenhe imo  po l i -
c i j a  N -7 . 
18 :30  S t rė lė  N -7 . 
19 :30  Amer i k i e t i škos 
im tynės  N -7 . 
21 :30  K rydas  2 .  N14 . 
00 :15  T ies iog in i s  kon -
t ak tas  ( k )  N14 . 

06 :55  Tėvas  Mo t i e j us 
N -7 . 
08 :10  Dv i  š i r dys  N -7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :30  Men ta l i s t as  N -7 . 
13 :25  Nus i vy lus ios 
namų  še im in inkės  N -7 . 
14 :20  S tažuo to ja  ( k ) 
N -7 . 
15 :30  Nau joka i  ( k )  N -7 . 
16 :30  Būk  su  man im 
N-7 . 
18 :00  Mano  v ien in te lė 

N -7 . 
19 :00  S tažuo to ja  N -7 . 
20 :05  Nau joka i  N -7 . 
21 :00  De tek t yvė  Du ran t 
N14 .
23 :05  Ko l  mes  gyv i  N14 . 
01 :45  Mano  l i k imasN-7 .

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  V i l n i us  Jazz  2019 
( ka r t . ) .
07 :00  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a  ( ka r t . ) .
07 :30  Sa rd inė  kosmose 
( ka r t . ) .
07 :40  A l v i nas  i r  pa -
t r akė l i a i  bu runduka i 
( ka r t . ) .
07 :55  M i j a  i r  aš  ( ka r t . ) .
08 :20  Č ia  –  k i nas 
( ka r t . ) .
08 :45  Ve randa  ( ka r t . ) .
09 :15  Labas  r y tas , 
L i e tuva  ( ka r t . ) .
11 :45  K laus imė l i s . 
12 :00  DW nau j i enos 
rusų  ka lba  ( ka r t . ) .
12 :15  Rusų  ga tvė . 
( ka r t . ) .
12 :40  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
13 :10  S tamb iu  p lanu 
( ka r t . ) .
14 :00  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama  ( ka r t . ) .
14 :30  Sma lsumo  genas 
( ka r t . ) .
14 :55  Dev in tas i s  deš im -
tme t i s  ( ka r t . ) .
15 :40  Šoka  L ie tuva .
15 :50  Sa rd inė  kosmose .
16 :00  A l v i nas  i r  pa t ra -
kė l i a i  bu runduka i .
16 :15  M i j a  i r  aš .

16 :40  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a . 
17 :10  Dvynukės .
18 :05  G im inės . 
19 :05  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
19 :35  Ku l t ū ros  d iena . 
20 :30  Pano rama .
21 :00  D ienos  t ema .
21 :20  Spo r tas .  O ra i .
21 :30  Agnes  pap lūd im ia i 
N -14 .
23 :20  Ju rgos  Šedu i ky tės 
a lbumo  „ Ju rga “  p r i s ta t y -
mo konce r tas . 
00 :40  DW nau j i enos 
rusų  ka lba .
0 0 : 5 5  D a b a r  p a s a u l y j e . 

06 :30  CS I  k r im ina l i s t a i 
( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Kob ra  11  ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  Un i ve ras  ( ka r t . ) 
N -7 .
09 :00  S ta t ybų  g idas 
( ka r t . ) .
09 :30  A tsa rg ia i ! 
Me rg inos  ( ka r t . )  N -7 .
10 :30  S impsona i  N -7 .
11 :30  Vedęs  i r  t u r i  va i kų 
( ka r t . )  N -7 .
12 :30  Sko rp ionas  N -7 .
13 :30  Topmode l i a i  N -7 .
14 :30  Me i l ė  –  t a i . . .  N -7 .
15 :00  Kob ra  11  N -7 .
16 :00  CS I  k r im ina l i s t a i 
N -7 .
17 :00  Un i ve ras  N -7 .
18 :00  A tsa rg ia i ! 
Me rg inos  N -7 .
19 :00  Vedęs  i r  t u r i  va i -
kų  N-7 .
20 :00  Fa ra i  N -7 .
21 :00  Ž in ios .

21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  Še ima  N-14 .
00 :15  Ka ro  d ievas  N -14 
( ka r t . ) .

05 .29  P rog rama .
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l f a  t aškas . 
07 .00  La i kyk i t ės  t en . 
08 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
09 .00  B rang io j i ,  aš  pe r -
skamb ins iu  N -7 .
09 .30  Van tos  l apas  N -7 .
10 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
11 .00  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
12 .00  TV  pa rduo tuvė .
12 .15  T iek  ž i n i ų . 
13 .00  Nau ja  d iena . 
14 .00  Pas lap t ys  N -7 .
15 .00  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
16 .00  Repo r te r i s . 
16 .20  Spo r tas .Ora i . 
16 .30  Mūsų  gyvūna i . 
17 .00  La i kyk i t ės  t en . 
17 .40  Moks lo  r i tmu . 
18 .00  Repo r te r i s . 
18 .20  Spo r tas .Ora i . 
18 .30  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
19 .30  Nau ja  d iena . 
20 .00  Repo r te r i s . 
20 .20  Spo r tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
21 .30  Pas lap t ys  N -7 .
22 .30  Repo r te r i s . 
22 .50  Spo r tas .Ora i . 
23 .00  Buš ido  r i ngas 
N -7 .
23 .30  La i kyk i t ės  t en . 
00 .10  Moks lo  r i tmu 
0 0 . 3 0  R e a l i  m i s t i k a 
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 31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Pasaul io puodai 
(kart . ) .
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Lasės i r  Majos se-
kl ių biuras. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:50 Pasaul io dokumen-
t ika. 
13:40 Jaunasis 
Montalbanas N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kel iai .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 St i l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Prancūziška siui ta 
N-14. 
00:55 Klausimėl is (kart . ) .

06:25 St ivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:40 Ogis i r  tarakonai.
08:00 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:30 Tomo ir  Džerio šou.
09:00 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:30 Saugokis meškinų.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir  Džeris. 
12:05 Katės i r  šunys N-7. 
13:45 Pokštas arba sal-

dainis N-7. 
15:30 Skl inda gandai N-7. 
17:25 XXI amžiaus laida. 
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
21:20 Kvaišų atostogos 
N14. 
23:25 Klastotė N14. 
01:10 Jonukas i r  Grytutė 
(k) N14.

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 Monstrų šeimynėlė 
N-7.
14:55 Tūkstant is žodžių 
N-7.
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 Mančester is pr ie 
jūros N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Mančester is pr ie 
jūros  N-14.
01:00 Ryklys vaiduokl is 
S.

06:30 Kvai l ia i  šėlsta (k) 
N-7. 
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.
10:05 Kvai l ia i  šėlsta N-7. 
10:35 Afr ika. Mir t inai  pa-
voj ingi .
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 čem-
pionatas. 
19:30 Jūrų pėst ininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Ugnies siena N-7. 
23:40 Anakonda 2. N14. 
01:35 Krydas 2. (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 Klasik iniai  kepiniai . 
12:00 Džino viešnagė 
I tal i jo je.
13:00 Akloj i  (k) .
14:45 Šviežias maistas. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Velvet kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Nepamiršta N14. 
22:55 Fort i tudas N14. 
01:05 Kol mes gyvi  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is.  (kart . ) .
07:30 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dal ių (ne)
plojama. 
11:00 Kas geresnio,  kai-
myne? 
11:30. Vi ln iaus sąsiuvi-
nis . 
12:00 Trembi ta . 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažin imai . 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarė ja“  su 
Martynu Starkumi . 
16:00 Gamina va ika i 

(kar t . ) .
16:30 Tėčio re ika la i . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys 
pasaul ia i  su Nomeda 
Kazlaus. 
18:25 Klaus imėl is . 
(kar t . ) .
18:45 Ten,  kur  namai 
N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Geib las i r  Lombard 
N-14. 
23:10 „Midsummer 
Vi ln ius 2018” .
00:20 Dabar  pasauly je . 
00:45 Mūsų mieste l ia i . 
Trakai .  1  d.  (kar t . ) .

06:00 Kietuol ia i .
06:25 Žvejo nuotyk ia i 
(kar t . )  N-7.
07:30 Jukono vyra i 
(kar t . )  N-7.
08:30 Žvejybos nuotyk ių 
ieškoto jas.
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 Nepaprasta iš tver -
mė N-7.
11:30 Krov in ių  kara i  N-7.
13:00 Žygis  per 
Himala jus N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono vyra i  N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Ž in ios.

21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Nesunaik inami  2 
N-14.
00:00 Galakt ikos sergė -
to ja i  N-7 (kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
07.20 Vyrų šešėly je .
Emi l i ja  P l ia tery tė. 
08.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Kel iauto jo  d ieno -
rašt is . 
11.00 Skonio re ika las. 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
15.55 Didel i  maži  ekra -
nai . 
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i . 
16.30 L ie tuvos miesta i . 
17.30 Vantos lapas.  N-7.
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
19.00 Šaul ia i . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Moter iškas apip lė -
š imas.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.

Žmonės ... ištirpo

Svėdasų seniūnas, liberalas 
Saulius Rasalas Anykščių miesto 
Ramybės mikrorajone nufotogra-
favo renovuojamo namo pastolius. 
Šią nuotrauką S.Rasalas įkėlė į 
„Facebook“-ą ir prie jos užrašė 
„Ramybė“.

Subtilus angliškas humoras... 
Lyg ir nieko tokio: fotografuoda-
mas Ramybės mikrorajoną, seniū-
nas ir užrašė „Ramybė“. Tačiau 
panašu, kad omenyje turėtas ne 
tik kvartalo pavadinimas, bet ir 
tai, kad pastoliai tušti, o ant jų tik 
meiliai vienas prie kito prisiglaudę 
statybininkų šalmai.

Aišku, nuotrauka gali būti dary-
ta per pietų pertrauką ar per kito-
kią kokią pertrauką. Nėra čia jokių 
priekaištų statybininkams,  juo la-
biau - kriminalo. Šiaip gražu...

Kita vertus, didžiausio mūsų 
miesto kvartalo pavadinimas „Ra-
mybė“ iš esmės yra keistokas. Pri-
pratome - ausies nerėžia. Tačiau, 
regis, tankiausiai apgyvendintas 
miesto kvartalas jau jo kūrimo pra-
džioje turėjo būti pasmerktas būti 
pats neramiausias. Kaip Taikos 
prospektas Visagine, kuris nuolat 
minimas kriminalinėse policijos 
suvestinėse.
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Rūpinkimės ne tik savo fizine, bet ir emocine sveikata
Žmonių reakcijos į pandemiją – sudėtingos ir labai skirtingos, 

o labiausiai tai lemia asmeninės problemos, su kuriomis teko su-
sidurti. Tačiau juk visi mes patyrėme daug iššūkių – reikėjo per-
tvarkyti savo darbo dieną, atšaukti keliones, svarbias šventes ir 
keisti savo planus, pereiti prie nuotolinio mokymo ar mokymosi, 
išmokti laikytis naujų taisyklių ir begalę kitų dalykų, todėl ne-
nuostabu, kad pamiršome rūpintis savo emocine sveikata. 

Kaip teigia socialinių mokslų daktarė, psichologė Ksenija Ču-
nichina, šiuo neeiliniu laikotarpiu svarbiausia mokytis ugdyti 
savo psichologinį atsparumą, bet kartu išlikti ir sąmoningu pi-
liečiu – suprasti galimas savojo elgesio pasekmes ne tik sau, bet 
ir visai aplinkai. 

Vieniems – stresas, 
kitiems – pagerėjimas

Pasak VU Psichologijos ins-
tituto mokslininkų, prasidėjus 
karantinui, žmonių psichologi-
nė būsena keitėsi skirtingai – 
vieniems tai buvo labai didelis 
stresas, o kitų savijauta netgi 
pagerėjo. Emocinės būsenos pa-
blogėjimas dažniau buvo būdin-
gas mokiniams ir studentams, o 
taip pat žmonėms, kurie pras-
čiau vertino savo ekonomines 
pajamas.

„Visi mes mėgstame pastovu-
mą ir retas kuris teigiamai ver-

tina panašius pokyčius, kadangi 
jie buvo susiję su didele nežino-
mybe. Kalbėdami apie žmonių 
reakcijas, turime suprasti, kad 
kiekvienas savo aplinkoje turi-
me skirtingų resursų, todėl tai, 
kas vienam sukėlė baimę, kitam 
gali sukelti pyktį, o trečio visai 
nepaliesti“, – teigia psichologė 
K. Čunichina. 

„Informacinės dietos“ 
nauda

Pastaruoju laikotarpiu labiau-
siai išryškėjo dvi žmonių grupės 
– vieni pernelyg įtemptai seka 

Psichologės teigimu, svarbu ugdyti savo 
psichologinį atsparumą, bet kartu išlik-
ti sąmoningu piliečiu – suprasti galimas 
savo elgesio pasekmes aplinkai. 

Monikos Penkutės nuotr.

visas koronaviru-
so naujienas, o tai 
daro neigiamą įtaką 
jų psichologinei bū-
klei, o kiti, priešin-
gai, – tiki mokslu 
nepagrįstomis teo-
rijomis ir visiškai 
neįvertina šio viruso 
grėsmės. 

Žmonėms, kurie 
patiria didelį nerimą 
dėl to, kad nuolat 
seka visas naujie-
nas, susijusias su 
koronaviruso pliti-
mu, patariama lai-
kytis „informacinės 
dietos“. „Tokį norą 
viską žinoti galima 
suprasti – po juo 
slepiasi įsitikinimas, 
kad jeigu viską žino-
siu, galėsiu sukon-
troliuoti situaciją, 
pavyzdžiui, nesu-
sirgti, apsisaugoti, 
apsaugoti savo šeimą“, – aiškina 
psichologė. 

Tiesa, didelis dėmesys šiai te-
mai lengvai užvaldo žmogų ir jis 
tampa selektyviai dėmesingas 
neigiamai informacijai, nebesu-
geba įvertinti realaus pavojaus. 
Tai gali skatinti dar didesnį ne-
rimą ir obsesyvias mintis, kom-
pulsyvų elgesį, todėl vertėtų 
išmokti atsirinkti informaciją ir 
skaityti tik patikimus oficialius 
šaltinius. 

„Mes gyvename tokiu laiku, 
kai atsirinkti teisingą informa-
ciją apie bet ką, taip pat ir ko-
ronavirusą, yra sudėtinga, todėl 
itin svarbu tikrinti bet kokios te-
orijos patikimumą, šaltinį, kuris 
ją pateikia. Patikėti sąmokslo te-
orija yra gerokai lengviau negu 
atrinkti patikimą informaciją 
tarp tokios gausos. Tada sutapi-
mai pradedami vertinti kaip to-

kią teoriją patvirtinantys faktai, 
nors taip iš tiesų nėra“, – teigia 
psichologė ir tiems, kurie nesu-
reikšmina koronaviruso grės-
mės, pataria atsakingai laikytis 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
rekomendacijų – nepamiršti daž-
niau plauti rankų, laikytis sau-
gaus atstumo, dėvėti kaukes. 

Nuoširdus kontaktas su 
artimaisiais

Visų svarbiausia šiuo laiko-
tarpiu – išlikti sąmoningiems 
ir stebėti save, savo ir artimųjų 
emocinius pokyčius. „Dabar vi-
siems mums nelengva ir kiekvie-
nas turime teisę į įvairiausius 
jausmus, todėl reikėtų palaikyti 
nuoširdų ryšį su artimaisiais ir 
itin atsargiai vertinti iššūkius, su 
kuriais jie susiduria“, – prideda 
psichologė.

Specialistės teigimu, reikia 

priimti tai, kad labai toli į prie-
kį planuoti nebegalime, todėl 
pasistenkime orientuotis į pozi-
tyvius pokyčius, atsakyti sau į 
klausimus: ko aš išmokau šiuo 
periodu, kas padėjo man įveikti 
iššūkius ir kaip ši patirtis mane 
praturtino? 

Sąmoningas psichologinis 
atsparumas

Patariama mokytis ugdyti 
savo psichologinį atsparumą, o 
tam gali padėti įvairiausi būdai, 
tokie kaip dėkingumo prakti-
kos, meditacijos ar kreipimasis 
pagalbos į specialistus. 

Be to, svarbu pasirūpinti savo 
kūnu – fiziniai pratimai, bėgimas 
ar net pasivaikščiojimas skatina 
mūsų kūną gaminti laimės hor-
monus, o tai suteikia mums sti-
prybės ir kitose srityse.

„Šiuo laikotarpiu tikrai svar-
bu, kad išmoktume galvoti ne 
tik apie save, bet ir apie kitus, 
suprasti savo elgesio pasekmes 
ne tik sau, bet ir kitiems. Tuo-
met visų apribojimų ir higienos 
taisyklių laikysimės ne dėl di-
delių bausmių, o dėl savęs, arti-
mo žmogaus ir aplinkos“, – tei-
gia psichologė K. Čunichina.

Taip pat primenama, kad 
šalyje veikia nemokama emo-
cinės paramos telefonu linija 
1809, todėl piliečiai raginami 
nedelsti ir kreiptis pagalbos.  

Užsak. nr.  964

Pradžioje atsirado pilys, tada 
pylimas ir ... asfaltas

Pasak techninio prižiūrėtojo, py-
limą padaryti nuožulnesnį galima 
tik atlikus naują viešąjį pirkimą. 

Kai po dienos perskambinome 
K.Šerepkai, jis „Anykštai“ kalbėjo 
jau visiškai kitaip. „Projekte yra 
numatytas 45 laipsnių kampas ir jis 
toks turi būti. Koks dabar yra kam-
pas, aš nežinau.Vakar jūs mane ne-

teisiningai supratote. /.../Bus viskas 
normalu, bus apželdinta, įsipieš į 
bendrą vaizdą“, - tikėtina, jog išsi-
aiškinęs, kokį projektą patvirtino, 
su „Anykšta“ po dienos jau visai 
kitaip kalbėjo Anykščių regioninio 
parko direktorius K.Šerepka.  

Pagal projektą nuo Šaltupio ga-
tvės į pylimo vietą turėjo būti per-
vežta  2577 kubiniai metrai žemių. 
Vieno kubinio metro pervežimas 

įvertintas 5 eurais. G.Maigys sakė, 
jog buvo atvežtas ir kažkoks kiekis 
grunto iš karjerų ar kitų objektų, 
tačiau naujų žemių vežimas buvęs 
pačių rangovų reikalas, todėl pro-
jekte apie jį nerašoma. 

„Rotariečiai“ stebės, kaip auga 
jų parkas

Pylimo papėdėje 2018 metais 
Anykščių „Rotary“ klubas pasodi-
no ąžuolyną, pavadintą „Šimtmečio 
giraite“. Šalia šios prižiūrėtos gi-
raitės auga ir Karaliaus Mindaugo 
ąžuolynas, pompastiškai, dalyvau-
jant tuometiniam Lietuvos Respu-
blikos Prezidentui Valdui Adamkui 
pasodintas prieš dvidešimt metų. 
Kur Karaliaus Mindaugo ąžuolyno 
teritorija, sunku suprasti, tačiau ša-
lia „Šimtmečio parko“  yra ne tik 
krūmų, bet ir didesnių pavienų me-
džių. Matyt, jie ir bus parkas.

Ant kalvos,  kurią dirbtinai pa-
didinus įrengta apsisukimo aikštė 
šiukšliavežėms, namus turi keli 
Anykščių „rotariečiai“ -  dabar į 

savąjį ąžuolyną jie galės išdidžiai 
žvelgti nuo šiukšliavežių apsisuki-
mo aikštelės. Tiesa, nueiti į ąžuoly-
ną jiems dabar bus sunkiau, dirbti-
nis kalnas - stačiais šlaitais. 

Pagal STR reikalavimus „akli-
gatvių pabaigoje turi būti išskirta 
teritorija pėstiesiems praeiti ir dvi-
ratininkams pravažiuoti“. Šaltupio 
gatvės pabaigoje nėra tokio nuėji-
mo ar nuvažiavimo. Savo akimis 
mačiau, kaip vaikai „byra“ nuo 
kalno link „Šimtmečio giraitės“ ir 
Karaliaus Mindaugo ąžuolyno. 

Tad tikėtina, jog savivaldybės 
administracija netrukus gaus Šal-
tupio gatvės gyventojų prašymą 
įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus. 
Natūralu... Projektas neatitinka 
STR, gyventojai ir miesto svečiai 
atskirti nuo lankytinų objektų - gi-
raitės ir ąžuolyno...

Sklypus nupirko iš  pat 
valdžios panosės

Prieš keletą metų tuometinis 
rajono meras Kęstutis Tubis buvo 
suplanavęs Šaltupio gatvėje staty-
ti biokuro katilinę. Sužinoję apie 
valdžios planus netoli jų namų 
statyti katilinę, trys Šaltupio ga-
tvėje namus turintys asmenys (du 
verslininkai, o vienas ne verslinin-
kas, bet gerą supratimą apie žemės 
sklypus turintis žmogus) skubiai 

nupirko 0,5 ha sklypą ir K.Tubio 
planas liko neįgyvendintas. Šaltu-
pio vyrai sklypo savininkui pasiūlė 
daug didesnę kainą nei savivaldy-
bė ir sugriovė bebaigiamą forminti 
sandorį.

Visgi versija, jog neadekvataus 
dydžio apsisukimo aikštė Šaltupio 
gatvės gale suprojektuota todėl, 
kad šioje gatvėje planuota statyti 
biokatilinę, vargu ar gali būti verta 
dėmesio. Šaltupio gatvės projektas 
buvo koreguotas 2018-ųjų metų 
pabaigoje, kai biokuro katilinės 
statybų planai Šaltupio gatvės pa-
baigoje jau buvo sugriauti.

(Bus daugiau)  

(Atkelta iš 6 psl.)

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis tvirtina, kad 
asfaltuojamų gatvių priorite-
tinį sąrašą dabartinė rajono 
valdžia paveldėjo iš ankstes-
nės kadencijos valdžios.

Šaltupio gatvės gale įrengiama pirmoji 400 kv. m. pločio apsisu-
kimo aikštė šiukšliavežėms Anykščiuose. 
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Amiliutė apmąsto, kodėl Viešpats Seimo rinkimuose nugręžė 
savo veidą nuo dviejų socialdemokratų Kęstučių

susikrimto Amiliutė:
Dieve, kaip taip gali būti?
Tu juk geras ir teisingas,
Išmintingas, maloningas. 

Tai kodėl nepadarai, 
kad laimėtų daktarai? 
simpatiaga juk kęstutis -
kaip seime jis tiktų būti! 

Marcei štai nulupo nagą,
jonui subintavo sprandą -
Darė darbus tik gerus,
Pelnė atlaidus kelius.

na gerai, gerai, Dievuli,
Anykščiuos palik kęstulį.
Tegul gydo, operuoja
ir Gabriuko nenervuoja. 

Bet kodėl... kodėl, Dievuli, 
Tubių kęstui duodi nulį?
Ar socdemų nemyli,
kad juos šitaipos baudi?

Ar mažai pakūtavojo,
sTT kai gvaltavojo?
Loginovos ir Dangyros
Buvo maldos gal netyros?..

oras

mėnulis
Spalio 23 d. - jaunatis,
spalio 24- 26 d. - priešpilnis

Antanas, Daugailas, Švitrigailė, 
Rapolas, Gilbertas.

Sanginas, Ramvydė, Odilija.
šiandien

spalio 24 d.

spalio 25 d.

vardadieniai

Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, 
Darija, Inga, Krizas.

+11

+14

spalio 26 d.
Liudginas, Mingintė, Evaristas, 
Liaudginas, Vita.

Bažnyčios šventoriuje - šimtmečio radinys

(Atkelta iš 1 psl.)

Išlikę du trečdaliai varpo

Spalio 17 dieną archeologas 
dr. Gintautas Zabiela Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios šventoriuje, toje 
vietoje, kur buvo aptiktas senovinis 
bažnyčios varpas, atliko privalomus 
archeologinius kasinėjimus. Darbai 
užtruko dvi dienas.

„1915 metais, kai vokiečiai sprog-
dino Anykščių bažnyčios bokštus, 
tas varpas, ko gero, nukrito ir buvo 
apkastas. Bažnyčioje buvo du var-
pai, vienas išliko sveikas“, - sakė dr. 
G.Zabiela.

Archeologas pasakojo, kad iš duo-
bės varpą vos iškėlė šeši vyrai, į pa-
galbą atskubėjo vietos savanoriai.

„Daiktas nedidelis, bet labai ma-
syvus, sveria apie 150 kg. Išlikę 
du trečdaliai varpo“, - pastėbėjo dr. 
G.Zabiela.

Anot archeologo, trūksta varpo 
viršutinės dalies.

„Ji gali būti kažkur šventoriuje, 
bet greičiausiai kažkas išsirinko. Pir-
mojo Pasaulinio karo metais vokie-
čiai metalą plėšė savo reikmėms“, 

- kalbėjo jis.

Išskirtinys radinys, kurį 
galima rekonstruoti 

Ant varpo puikuojasi lotynų kalba 
užrašytas Anykščių pavadinimas, iš-
graviruota padėka Jonui Dominykui  
Lopacinskiui, kuris buvo Anykščių 
klebonu apie 1743-1762 metais.

„Šis varpas bus kaip istorijos šalti-
nis. Tai - išskirtinis radinys. Kitur Lie-
tuvoje bažnyčių šventoriuose, Vilniu-
je, Kaune, rasta tik varpų fragmentų. 
Archeologiškai tai yra sveikas var-
pas, galima perskaityti užrašus, jį 
rekonstruoti“, - sakė archeologas dr. 
G.Zabiela.

Kur šis varpas galėjo būti pagamin-
tas, archeologui dr. G.Zabielai pasa-
kyti buvo sunku, jis sakė, kad daug 
bažnyčių varpų buvo pagaminta Kau-
ne, kur rastos varpų liejimo duobės.

Beje, prieš keletą metų archeologai 
tyrė ir kitą Anykščių Šv.Mato bažny-
čios šventoriaus dalį. Tyrimai buvo 
būtini, bažnyčioje įvedant geoterminį 
šildymą. Tuomet priešingoje nei ras-
tas varpas pusėje aptikta laidojimo 
vietų.

Istorija aiški

A.Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavi-
čius sakė, kad kai tik radinys iškilo į 
šventoriaus žemės paviršių, to varpo 
istorija susidėliojo gana aiškiai. 

„Pagal fundacinius įrašus, išlietus 
to varpo šone, – tai XVIII a. vidurio 
varpas, bet man įdomiausia, kad jis 
tikriausiai buvo pagamintas, dar tik 
pradėjus ruoštis naujos mūrinės baž-
nyčios statybai. 

Mat po 1732 m. gaisro daugiau 
kaip ketvirtį amžiaus Anykščiuose 
apskritai nebuvo normalios bažny-
čios. Čia stovėjo tik laikina medinė 
koplyčia, ilgai buvo ruoštasi statyti 
pirmuosius mieste mūrinius maldos 
namus. Statybos prasidėjo tik 1757 
m. tuometinio klebono Jono Domi-
nyko Lopacinskio, šias pareigas ėju-
sio 1743–1762 m., iniciatyva – ir jo 
pavardė kaip tik minima ant rastojo 
varpo.

Tačiau kaip to varpo gamybos or-
ganizatorius čia paminėtas ir Anykš-
čių vikaras Juozapas Labanauskas. 
Jis Anykščiuose gyveno ir rūpinosi 
parapijos reikalais nuo 1745-ųjų 
Kalėdų iki 1757-ųjų Velykų, paskui 
buvo perkeltas kažkur kitur tęsti ku-
nigiškąją tarnystę. Tad iki 1757-ųjų 
tas varpas tikriausiai jau skambėjo iš 
Anykščių šventoriaus.

Tas pats varpas, inventoriuose 
vadinamas mažuoju, tikrai aidėjo 
Anykščiuose iki 1915-ųjų liepos 
28-osios. Tą rytą jis sudužo, kris-
damas žemyn kartu su vokiečių ka-
riuomenės susprogdintais bažnyčios 
bokštais. Galiu įtarti, kad būtent to 
kritimo metu jis ilgam pasiliko pa-
laidotas po griuvėsiais. 

Tos varpo dalies prieš šimtmetį 
tikriausiai niekas nebesurado – tik 
pripažino ir užrašė, kad varpas visiš-
kai sudužęs, tikriausiai suradę kitus 
jo likučius. O ši, didžioji, varpo da-
lis buvo tiesiog įbesta į šventoriaus 
pakraščio žemę, vos prieš keliolika 
metų supiltą, kasant bažnyčios pa-
matus, paskui užversta ir prispausta 
griuvenų šiukšlėmis... 

Atkasant varpą paaiškėjo, kad 

tame šventoriaus patvoryje, kur jis 
surastas, pasirodo, niekuomet ne-
buvo kapinių. Iki XX a. pradžios 
čia dar buvęs šlaitas už šventoriaus 
tvoros, kuris paskui užpiltas ir išly-
gintas, išplatinant senąjį šventorių, 
kuriame tuo metu jau nebelaidota.

O antrasis, didysis Anykščių baž-
nyčios varpas, po sprogimų krisda-
mas 1915-ųjų vasarą, tik suskilo. 

Dar dešimtmetį juo buvo skambinta 
šventoriuje. Tik kai bokštai buvo 
atstatomi, anykštėnų buvo nuspręs-
ta senąjį varpą parduoti ir už jį nu-
pirkti tris naujus plieninius – Matą, 
Juozapą ir Joną. Jie ir skamba baž-
nyčios bokšte iki šiol,- komentavo 
T.Kontrimavičius.

Anykštėnas, tremtinys Gerimantas Kaklauskas (dešinėje) mano, 
kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama partizanėms mote-
rims, todėl Anykščių Šv.Mato bažnyčios šventoriuje joms statys 
paminklą.                             Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

(Nukelta į 13 psl.)

Pasak archeologo Gintauto Zabielos, šventoriuje iškastas var-
pas - išskirtinis radinys visos Lietuvos mastu. 

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Piliečiai raginami pasinaudoti galimybe nemokamai 
pagerinti psichikos sveikatą
Siekiant mažinti ilgalai-

kes neigiamas koronaviruso 
pandemijos pasekmes, LR 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija atkreipia piliečių dėme-
sį į psichikos sveikatos geri-
nimą, vykdomas iniciatyvas 
ir teikiamą nemokamą emo-
cinę ir psichologinę pagalbą 
visoje Lietuvoje. 

Mobiliosios krizių įveikimo 
komandos

Nuo spalio 12 d. dalyje 
Vilniaus ir Kauno apskritims 
priklausančių savivaldybių 
pradeda veikti mobiliosios psi-
chologinių krizių įveikimo ko-
mandos. 

Psichologinę pagalbą bus ga-
lima gauti žmonėms, bendruo-
menėms ar kolektyvams, kurie 
susidūrė su įvykiais, kėlusiais 
grėsmę žmogaus sveikatai ar 
gyvybei, pavyzdžiui, artimo-
jo ar bendradarbio ūmios psi-
chozės, savižudybės, bandymo 
ar grasinimo žudytis atvejais, 
patyrus šoką po įvykusio ne-
laimingo atsitikimo ar avari-
jos, kuriame nukentėjo ar žuvo 
žmonės, esant galimybei, ir 
kitų krizių atvejais.

Mobilios komandos padės ne 
tik išgyventi ir geriau suprasti 
su krize susijusius jausmus, bet 
ir sudaryti artimiausių krizės 
valdymo veiksmų planą.

Vilniaus apskrityje jos dirbs 
Vilniaus, Vilniaus rajono, 
Elektrėnų, Šalčininkų, Šir-
vintų, Švenčionių, Trakų bei 

Ukmergės savivaldybėse, o Kau-
no apskrityje –  Kauno miesto, 
Birštono, Kauno, Kėdainių, Kai-
šiadorių, Jonavos, Prienų bei 
Raseinių savivaldybėse. 

Su specialistais galima susi-
siekti kasdien nuo 8 iki 20 val., 
įskaitant savaitgalius, mob. tel. 
8 616 22 252, el. paštu mobili-
komanda@krizesiveikimas.lt

Prašyti tokios pagalbos galės 
įstaigos, bendruomenės, savi-
valdybės, seniūnijos, švietimo 
įstaigos, visuomeninės organiza-
cijos, kurių nariai patiria krizinį 
įvykį.

Individualaus krizinio konsul-
tavimo paslaugos galės būti tei-
kiamos ir kitiems besikreipian-
tiems, kurie išgyvena kitokias 
krizes. Tiesa, tokia pagalba galės 
būti suteikta tik tais atvejais, jei 
tuo metu mobiliosios komandos 
nebus užimtos anksčiau išvar-
dintais atvejais.

Daugiau nemokamų 
konsultacijų 

Nuo šiol nemokamą psicholo-
gų konsultaciją gali gauti gyven-
tojai, susidūrę su koronaviruso 
situacijos sukeltu stresu, nerimu 
ir kitais psichologiniais sunku-
mais. 

Atkreipiamas dėmesys, kad 
šiai paslaugai nereikia specialaus 
gydytojo siuntimo, užtenka tik 
paskambinti į artimiausią Visuo-
menės sveikatos biurą, užsiregis-
truoti ir atvykti sutartu laiku, o 
esant poreikiui, konsultacija gali 
būti ir anoniminė.

Anot sveikatos apsaugos minis-
tro Aurelijaus Verygos, karantino 
metu buvo ypač stipriai išaugęs 
skaičius gyventojų, patiriančių 
nerimą, pyktį ar neviltį, siejamą 
su sveikatos būkle, asmenine fi-
nansine situacija, neapibrėžtumu. 
Nors šiuo metu situacija pagerė-

Emocinė ir psichologinė pagalba Lietuvoje yra nemokama, todėl 
sunegalavus vertėtų nedelsti ir laiku išspręsti aktualias psicho-
logines problemas.  

„santarvės“ arch. (elta) nuotr.

jo, bet vis dar reikalinga profesi-
onalų pagalba, nes visuomenės 
psichikos būklė išlieka prasta.

„Labai svarbu, kad žmonės 
gautų reikiamą pagalbą, net jei 
neserga konkrečia psichikos liga, 
laiku išspręstų aktualias psicho-
logines problemas ir taip užkirstų 
kelią galimam sveikatos sutriki-
mui“, – sako ministras.

Pagalba tėvams

Higienos instituto koordinuo-
jamas projektas „Neįtikėtini 
metai“ vyks net trylikoje šalies 
savivaldybių ir padės tėvams, au-
ginantiems vaikus, turinčius el-
gesio ir emocinių sunkumų, rasti 
atsakymus į kylančius klausimus 
dėl netinkamo atžalos elgesio, 
bendravimo, jos auklėjimo ir kitų 
rūpesčių. 

Kaip teigia šio projekto vadovė 
Neringa Pieslikaitė, ši programa 
ne tik suteikia auklėjimo įgūdžių 
tėvams, auginantiems elgesio 
sunkumų turinčius vaikus, bet ir 
užkerta kelią tolesniam proble-
mų progresavimui. Tikimasi, kad 
įgyvendinamas projektas padės 
Lietuvoje skatinti kokybiškesnį 
vaikų ir tėvų santykių vystymą ir 
kartu pagerins mažųjų šalies pi-
liečių psichikos sveikatą ir šeimų 
gerovę. 

Vilniaus m., Kauno m., Klaipė-
dos m., Šiaulių m., Panevėžio m. 
ir Marijampolės savivaldybėse 
spalio mėnesį planuojama pradėti 
vesti mokymus tėvų, auginančių 
3–6 m. vaikus, kurie turi elgesio 
sunkumų, grupėms. Atsižvelgiant 
į pandeminę situaciją, kiekvieno-
je savivaldybėje, esant poreikiui, 
mokymai tėvams vyks nuotoliniu 
būdu. Antrame projekto etape 
2021 m. sausį tokie mokymai nu-
matomi ir kitose šalies savivaldy-
bėse. 

Pagalbasau.lt – emocinės 
sveikatos link

Jau pradėjo veikti interneto 
svetainė www.pagalbasau.lt, ku-
rioje vienoje vietoje galima rasti 
aktualią ir patikimą informaciją 
apie emocinę sveikatą, prieinamą 
psichologinę pagalbą, pritaikytą 
COVID-19 pandemijos porei-
kiams, ir ne tik. 

Šiame puslapyje suteikiama 
informacija apie psichologinius 
sutrikimus, savęs ir savo emocijų 
pažinimą, taip pat galima atlikti 
geros savijautos testą, pagal-
bos žemėlapyje rasti visas šalies 
psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigas, susipažinti su rekomen-
dacijomis gyventojams, specia-
listams ir organizacijoms ar tei-
siniais apribojimais sergantiems 
psichikos sveikatos sutrikimais, 
rasti įvairias pagalbos linijas, ku-
riomis galima paskambinti visa-
da, kai reikia ir norisi pasikalbėti. 
Pagrindinė emocinės paramos li-
nija – 1809, o skubi pagalba su-
teikiama paskambinus 112. 

Pajutus pirmuosius signalus, 
vertėtų atminti, kad tu nesi vie-
nas, ir nedelsiant kreiptis pagal-
bos. Juk emocinę ir psichologinę 
pagalbą kiekvienas asmuo gali 
gauti nemokamai visoje Lietuvo-
je, todėl piliečiai ypač raginami 
pasinaudoti visomis psichikos 
sveikatos gerinimo galimybėmis. 

Užsak. nr. 961

Taps parapijos istorijos dalimi

Anykščių Šv.Mato parapijos deka-
nas P.Baniulis „Anykštai“ sakė, kad 
iškastas varpas bus ekponuojamas 
bažnyčioje.

„Į metalo laužą nepriduosime, kaip 
rašo kai kurie komentatoriai. Bandy-
sime įkelti į varpinę ar kažkur jį eks-
ponuoti. Kol kas mąstome. Galiu tik 
pasakyti, kad varpas nebeskambės, 
nieko nebepadarysime su juo. Gaila, 
kad jis sudaužytas, bet tai parapijos 
istorija“, - kalbėjo P.Baniulis.

Apie paminklo statybas 
sužinojo tik iš spaudos

Tai, kad istorinėje Anykščių miesto 
vietoje žemės kasinėjimo darbai pra-
dėti be leidimo, sulaukė paveldosau-
gininkų dėmesio. Kultūros paveldo 
departamento Veiklos koordinavimo 
skyriaus vyriausiasis specialistas Ri-
čardas Dediala „Anykštai“ sakė, apie 
tai jis sužinojo iš „Anykštos“ laikraš-
čio publikacijos.

„Kultūros paveldo departamento 
Utenos skyrius šios informacijos ne-
matė, o aš šiuos dalykus žiniasklai-
doje seku. Situacija pasirodė keista, 
paskambinau į Utenos skyrių ir jo 

Bažnyčios šventoriuje - šimtmečio radinys
specialistai nuvyko situacijos į Anykš-
čius išsiaškinti“, - sakė R.Dediala.

Nebaudė, tik nurodė atlikti 
archeologinius tyrimus

Kultūros paveldo departamen-
to Veiklos koordinavimo skyriaus 
vyriausiasis specialistas R. Dedia-
la sakė, kad už savavališkus žemės 
kasinėjimo darbus galėjo būti skirta 
administracinė bauda, tačiau Utenos 
skyrius spalio 2 dieną surašė reikala-
vimus atlikti archeologinius tyrimus, 
kuriuos užsakė Anykščių Šv.Mato 
parapijos dekanas P. Baniulis.

Beje, kaip nutiko, kad paminklo 
statybos Anykščių Šv.Mato bažny-
čios šventoriuje pradėtos be būtinų 
leidimų, dekanas P.Baniulis šia tema 
nebuvo kalbus.

„Nežinau, aš nejudinau tos žemės, 
reikia klausti, kas ją judino. Negaliu 
nieko komentuoti“, - sakė P.Baniulis.

„Utenos skyrius sprendė, ką daryti.
Paprastai būna praktika, kad skyrius 
nubaudžia, bet šiuo atveju nematau, 
kad būtų surašytas administracinių 
nusižengimų protokolas. Turbūt šiuo 
atveju skyrius priėmė sprendimą, kad 
reikia atlikti archeologinius sprendi-
mus, tai yra logiška“, - komentavo 
R.Dediala.

Kultūros paveldo departamento 
Veiklos koordinavimo skyriaus vy-
riausiasis specialistas R.Dediala sakė, 
kad paminklo statymo iniciatorius dėl 
paminklo statybos suderinimo turėjo 
kreiptis į Utenos skyrių, iš Anykščių 
rajono savivaldybės šiam reikalui jo-
kie leidimai nebuvo reikalingi.

Beje, šia tema su „Anykšta“ kal-
bėtis Kultūros paveldo departamento 
Utenos skyriaus vedėjas Arūnas Gi-
raitis kalbėtis nepanoro ir rūpimos in-
formacijos patarė ieškoti pas sostinės 
paveldosaugininkus.

Paminklo statybas parėmė 
savivaldybė

Paminklo anykštėnėms ir parti-
zanėms ryšininkėms iniciatorius, 
Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Anykščių skyriaus 
narys G.Kaklauskas sakė, kad tai 
bus unikalus paminklas, nes visoje 
Lietuvoje jie statomi tik partizanams 
vyrams.

Paminklui skirtas akmuo jau 
stūkso šalia Anykščių menų centro. 
Paminklinėje kompozicijoje taip 
pat bus nerūdijančio plieno kryžius, 
paminkladirbių iškaltą akmens len-
telė su 16 partizanių ir 49 ryšininkių 
rėmėjų pavardėmis. Beje, šio pamin-

klo statyboms Anykščių rajono savi-
valdybė skyrė 1 tūkst. Eur.

Manė, kad pakanka 
savivaldybės žodinio leidimo

Po to, kai sulaukė paveldosaugi-
ninkų dėmesio, G.Kaklauskas jiems 
juokavo: „Užuot man parašę padėką 
už surastą varpą, kurio galbūt niekas 
gyvenime nerastų, jūs man liepiate 
rašyti pasiaiškinimą. Dabar reikia ne 
rašyti, o dirbti.“

G.Kaklauskas pasakojo, kad pa-
minklo statybas Anykščių Šv.Mato 
bažnyčios šventoriuje suderino 
su Anykščių parapijos dekanu 
P.Baniuliu, Anykščių rajono meru 
Sigučiu Obelevičiumi ir savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūniene.

„Visi trys tie didieji asmenys, at-
sakingi už rajono kultūrą, paveldą, 
jie man leido kasti žemę bažnyčios 
šventoriuje. Man siūlė įvairias vie-
tas paminklo stayboms, tačiau aš 
norėjau, kad jis stovėtų šalia pamin-
klo 1918 - 1924 metų savanoriams. 
Klebonas man sakė, kad jis Anykš-
čiuose yra laikinas, gali bet kada būti 
iškeltas į kitą parapiją, todėl man 
patarė dėl paminklo statybų kreiptis 
į savivaldybę. Sutikau savivaldybės 

koriduriuje gerbiamus S.Obelevičių 
ir D.Gasiūnienę. Padiskutavom apie 
paminklo vietą, jie sakė - gerai, sta-
tyk toje vietoje, kurioje esi numatęs. 
Dar manęs klausė, ar aš turiu kokį 
nors projektą, tai jiems parodžiau es-
kizą, paprašiau pasirašyti, bet meras 
su architekte sakė, kad viskas bus ge-
rai ir be parašo“, - apie tai, kaip savi-
valdybėje vyko paminklo bažnyčios 
šventoriuje statymo derinimas, dėstė 
G.Kaklauskas.

Pagarba už entuziazmą

Pasiteiravus, ar žinojęs, kad baž-
nyčios šventoriuje be leidimo ka-
sinėjimo darbai yra draudžiami, 
G.Kaklauskas sakė, kad 3 tonų svo-
rio akmenį paminklui buvo būtina 
pastatyti ant betoninio pamato, kuris 
turi būti 1 metro gylio.

Visoje šio istorijoje minima 
Anykščių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja D.Gasiūnienė apie paminklo 
statybas bažnyčios šventoriuje taip 
pat turėjo savo nuomonę.

„Apžiūrėjau paminklui skirtą 
akmenį, jam visai nereikalingas 
joks pamatas. Ir, ačiū Dievui, kad 
G.Kaklauskas užsimanė to pamato, 
nes varpo nebūtume iškasę. Pagarba 
šiam vyrui už didžiulį entuziazmą“, 
- šypsojosi D.Gasiūnienė, pridurda-
ma, kad jo šį kartą tiesiog buvo per 
daug...

(Atkelta iš 12 psl.)
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MOZAIKA

įvairūs

siūlo darbą Gamybos įmonė siūlo darbą
ELEKTRIKUI

(Atlyginimas į rankas 
nuo 900 Eur)

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

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.

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.

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.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Gamybos įmonei 
reikalingas

eLekTroS 
inŽinieriuS

atlyginimas nuo 1000 eur 
po mokesčių

Tel. (8-675) 86514.

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

Tel. (8-693) 18283.

Įvairūs žemės kasimo darbai 
mini (3 t) ekskavatoriumi. 

Tel. (8-684) 29023.

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.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-617) 00616.

Pastatų inžinerinių sistemų įrengimo darbai:
 Šildymo-vėdinimo sistemų montavimas (oras-oras, 

oras-vanduo sistemų įrengimas) butuose, individualiuose namuo-
se, ofisuose.
Sistema oras-oras, skirta patalpų šildymui žiemą 

ir jų vėsinimui vasarą. 
Sistema oras-vanduo, skirta patalpų šildymui ir 

karšto vandens ruošimui.
Atvykę meistrai pagal Jūsų poreikius ir esamų patalpų charakteris-

tikas parinks efektyviausią sistemą. 
Šilumos siurblio oras-oras sistemos įrengimas namui ar butui 

nuo 800 EUR. Į kainą įskaičiuota:
 Įranga (energijos efektyvumo klasė A+++, nežymus elektros sąnaudų padidėjimas, šildymas 

esant lauko temperatūrai iki -22 C, apšildomas plotas iki 60 kv. m.),
 Darbai (išrašome PVM sąskaitas-faktūras, dirbame ir savaitgaliais)
 Papildomos medžiagos (apsaugos nuo drėgmės, fasado spalvos loveliai ir pan.)
 Nuotolinis Wi-Fi valdymas (galimos kelios programos palaikyti mikroklimatą išvykus iš namų).
 Elektros, apsaugos, vaizdo sistemų montavimas.

Garantija įrangai 24 mėn., darbams 60 mėn.
Atvykstame į vietą, konsultuojame ir sudarome sąmatas nemokamai.

Tel. (8-671) 77195.

»

ATSIBODO GYVENTI ŠALTAI?

»
»
»

asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai. Tel. (8-686) 33036. El.p. reklama@anyksta.lt

Garsiojoje Naskos vietovėje 
pristatytas didžiulis katės 
piešinys

Garsiojoje Naskos archeologinė-
je vietovėje Peru, kuri lapkritį vėl 
bus atidaryta turistams, pristatytas 
didžiulis 2 tūkst. metų senumo ka-
tės piešinys, kuris jau buvo besu-
nykstąs.

Šį maždaug 37 m ilgio geoglifą 
kalvos šlaite neseniai aptiko dro-
nas, paskelbė Kultūros ministerija.

„Figūra buvo vos įžiūrima ir 
buvo besunykstanti dėl natūralios 
erozijos, nes yra gan stačiame šlai-
te“, – sakoma pranešime.

Archeologų grupė ėmėsi nuvaly-
ti ir išsaugoti geoglifą, vaizduojantį 
šonu pasisukusią ir snukutį priekiu 
atgręžusią katę. Figūros kontūrai 

yra 30–40 cm pločio.
Pasak ekspertų, piešinio stilistika 

rodo, kad jis yra vėlyvojo Parakaso 
periodo, daugiau kaip 2 tūkst. metų 
senumo, senesnė už kitas Naskos 
figūras, tokias kaip strazdo, bež-
džionės ir voro.

„Tokio tipo kačių atvaizdai yra 
paplitę Parakaso visuomenės kera-
mikos ir tekstilės ikonografijoje“, 
– nurodė Kultūros ministerija.

Naskos civilizacijos žmonės šio-
je teritorijoje Peru pietvakariuose 
gyveno nuo 200-ųjų iki 700-ųjų 
mūsų eros metų, bet minimas ka-
tės atvaizdas datuojamas 200–100 
metais prieš mūsų erą.

Parakaso kultūra čia gyvavo 
800–100 metais pr. m. e.; jai pri-
skiriamos netoliese esančios Palpos 
linijos, kurios yra panašios į Naskos 

piešinius, bet ne tokios garsios.
Naskos piešiniai, kurių daugu-

ma matyti tik iš dangaus, sukurti 
raižant dykumos paviršių ir atiden-
giant skirtingų spalvų sluoksnius. 
Juos sukūrė iki inkų gyvavusi civi-
lizacija

Yra tūkstančiai linijų, sufor-
muojančių geometrines figūras ir 
garsiuosius gyvūnų bei augalų at-
vaizdus.

Piešinių sukūrimo priežastis ne-
žinoma, bet yra įvairių teorijų - pa-
vyzdžiui, kad geoglifai yra susiję 
su astrologija, religinėmis apeigo-
mis arba kad jie yra vandens šalti-
nių vietas rodantys ženklai.

Minima zona, esanti maždaug 
350 km į pietus nuo Peru sostinės 
Limos, įtraukta į UNESCO pasau-
lio paveldo sąrašą.

Paryžiuje vagys iš Rusijos 
milijardieriaus namų išnešė 
500 000 eurų vertės daiktų

Paryžiuje vagys išnešė kailinių, 

papuošalų, rankinių ir kitų praban-
gos prekių, vertinamų daugiau kaip 
500 tūkst. eurų, įsilaužę į namą, 
priklausantį Rusijos milijardieriui 
Nikolajui Sarkisovui, trečiadienį 
pranešė vienas policijos šaltinis.

52 metų N. Sarkisovas kartu 
su savo broliu yra įkūrę vieną di-
džiausių draudimo bendrovių Ru-
sijoje – „RESO-Garantija“.

Jo 600 kv. metrų apartamentai 
yra Focho (Fošo) alėjoje – vienoje 
brangiausių Prancūzijos sostinės 
gatvių, netoli Eliziejaus Laukų 
bulvaro.

Vagys pasidarbavo vidury die-
nos kažkuriuo metu praeitą savai-
tę, kai verslininkas buvo išvykęs 
į Viduržemio jūros kurortą Sem 
Tropezą.

Policija buvo iškviesta penkta-
dienį, kai vienas kaimynas pama-
tė praviras duris, sakė teisėsaugos 
šaltinis.

N. Sarkisovas dar nėra sugrįžęs 
į Paryžių, kad sudarytų visą pa-
vogtų daiktų sąrašą, nurodė šal-
tinis.

Pastaraisiais metais Paryžiuje tur-
tingi užsieniečiai ne kartą buvo tapę 
vagysčių ir apiplėšimų taikiniai.

Amerikietė televizijos realybės 
šou žvaigždė Kim Kardashian 
(Kim Kardašian) 2016 metų spalį 
buvo apiplėšta ginkluotų užpuoli-
kų, kai atvyko į Paryžiaus mados 
savaitę. Tąsyk iš jos buvo pavogta 
papuošalų, vertinamų apie 9 mln. 
eurų.

- Bns



SKELBIMAI 2020 m. spalio 23 d.

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, 
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 665

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

parduoda

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.

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.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

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.

Brangiai perka grikius. 
Atsiskaitome per 2 d.d. 

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

Tel. (8-683) 85009.

Vyr. redaktorė

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 25 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiauši-
niais 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.

Ūkininkas Vladislovas 
Tamošiūnas turi išaugines 
įvairių veislių 6 mėn. 

dedeklių vištų.
Norintys įsigyti skambinkite tel.: 
(8-687) 78274 ir (8-622) 32588. 

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. Svedasų 
sen. Anykščių rajone. Kaina 8 900 
Eur. 

Tel. (8-646) 18289.

Sodybą vienkiemyje, Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-674) 70860.

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

Tel. (8-674) 67288.

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

Tel. (8-646) 18343.

kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, žirnius, pupas, grikius. 

Tel. (8-638) 71971.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Rusišką rėminį gaterį su priedais 
Kupiškio raj. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-610) 22447.

Parduodu mėšlą maišais. 
Perpuvęs. 

Tel. (8-623) 86576,(8-684) 57406.
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Sergejus JOVAIŠA

Ingrida ŠIMONYTĖ: 
kitais metais pensijos augs sparčiau nei 
darbo užmokestis, o vienišiems senjorams 
įteisinsime pensijos priedą
- Pirmame Seimo rinkimų 

ture Tėvynės Sąjunga pasirodė 
neblogai, tačiau, kaip jūs sakė-
te, tai yra tik pirmasis kėlinys. 
Antrasis turas - spalio 25 d. Jo 
metu spręsis labai daug, taip 
pat ir tai, kas formuos naują 
Vyriausybę. Naujoji Vyriausy-
bė savo darbą pradės nuo 2021 
metų valstybės biudžeto. Ti-
kriausiai jau galvojote apie jo 
kontūrus. Nuo ko pradėsite ir 
kokie bus svarbiausi biudžeto 
prioritetai?

- Pradėsime nuo to, kas yra: 
dabartinė Vyriausybė parengė 
pirminį projektą, kurį dar teks 
detaliai išnagrinėti. Sprendimai, 
kurie jau įtvirtinti anksčiau pri-
imtuose įstatymuose, dėl pensijų 
indeksavimo, vaiko pinigų didė-
jimo, be jokios abejonės, turės 
būti vykdomi. Tie sprendimai, 
kurie priklauso nuo ekonomikos 
raidos – minimalios mėnesio al-
gos didinimas ar bazinio dydžio 
dirbantiems valstybės tarnyboje 
didinimas - taip pat bus perkelti 
į biudžeto asignavimus. Mokes-
čių pakeitimų neplanuojame, nes 
jiems šiuo metu nei vieta, nei lai-
kas – reikia rimtų ir pamatuotų 
diskusijų. 

Daugiau klausimų kyla dėl Vy-
riausybės patvirtinto vadinamojo 

DNR plano, nes būtina užtikrinti, 
kad investicijos būtų realios ir 
kurtų ilgalaikę naudą ekonomi-
kai, infrastruktūrą ir kokybiškas 
viešąsias paslaugas. Negalime 
praleisti progos ir didelį planuo-
jamą kitų metų deficitą paversti 
vien tik didesne skola – svarbu, 
kad būtų kuriama tai, kas ateityje 
generuos tvarias žmonių, o per 
tai - ir biudžetų pajamas. 

- Ko jūsų biudžete gali tikėtis 
šalies senjorai?

- Didesnių pensijų, nes kitais 
metais pensijų indeksavimo au-
gimo tempas bus spartesnis už 
vidutinio darbo užmokesčio au-
gimo tempą. 2016 m. dar anos 
kadencijos Seimo įstatyme įtvir-
tinta indeksavimo formulė le-
mia, kad pensijų augimo tempas 
priklauso nuo darbo užmokesčio 
fondo dinamikos, o ne politikų 
malonės. Nors darbo užmokes-
čio augimo tempas kiek sulėtės, 
sukauptas „Sodros” rezervas leis 
mokėti indeksuotas pensijas kaip 
numatyta. 

Senjorai taip pat gali tikėtis, 
kad bus rimtai svarstoma, nuo 
kada ir kaip galime įteisinti vie-
nišų senjorų pensijos priedą – tai, 
ką buvo pažadėjusi ir neįgyven-
dino dabartinė valdžia. Vienišų 

pensininkų didesnis už vidutinį 
skurdas yra didelė problema, ku-
rią būtina spręsti kuo greičiau. 

- Jūsų konkurentai neretai 
skleidžia gandus, kad gali būti 
mažinami vaiko pinigai ir kitos 
išmokos. Kokia situacija yra iš 
tikrųjų?

- Tai ne šiaip gandai, o tiesiog 
melagystė. Įstatymais patvirtin-
ti įsipareigojimai bus vykdomi, 
kaip nustatyta. Nuolatiniai val-
dančiųjų bandymai palyginti 
esamą situaciją su 2008-2009 
metais, kuomet Lietuva neturėjo 
euro ir siekdama išlaikyti stabilų 
litą turėjo mažinti išlaidas ir di-
dinti mokesčius, yra tiesiog ma-
nipuliacija. Būdama eurozonos 
nare Lietuva turi nepalyginamai 
daugiau lankstumo vykdyti savo 
biudžetą net tada, kai jo pajamos 
sumenksta ženkliai dėl nenuma-
tytų aplinkybių. 

TS-LKD palaikė Vyriausybę 
pandemijos pradžioje, kai Vy-
riausybė siekė didesnio skolini-
mosi limito tam, kad palaikytų 
ekonomiką nuosmukio metu. 
Bėda tokia, kad lėšos naudotos 
neskaidriai ir neatsiskaitant Sei-
me. Galbūt neskaidrus pačių val-
dančiųjų elgesys verčia bandyti 
netinkamu elgesiu kaltinti kitus. 

Pirmiausia dėkoju 
jums, kad pirmajame sei-
mo rinkimų ture daugelis 
jūsų balsavote už Tėvy-
nės sąjungą ir sergejų 
jovaišą. 

Antrajame seimo rinki-
mų ture prašau jūsų dar 
platesnio palaikymo, pra-
šau ne tik pirmajame ture 
balsavusių už sergejų, bet 
ir visų partijų, ypač koa-
licijoje esančių socialde-
mokratų, liberalų skyrių 
partiečių, už kitas parti-
jas ir jų kandidatus balsavusių 
rinkėjų. Prašau iš pragmatiškų 
paskatų. Apklausos ir skaičiai 
rodo, kad lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų partija lieka opozi-
cijoje. iš patirties žinau, kad 
opozicijoje esantis seimo narys 
miestui ar savivaldybei dažniau 
būna kaip girnapusė ant kaklo, 
o ne pagalbininkas. Išimtis 
buvo tik sergejus jovaiša, nes 
jie su Antanu Baura dėl Anykš-
čių dirbo kartu, kaip komanda.

Antra vertus, sergejaus jo-
vaišos varžovas Tomas jau iš-
rinktas į seimą. kokia prasmė 
rinkti išrinktą? Balsuosi už T. 
Tomiliną, o į seimą pateks bok-
sininkas K. Smirnovas ar anti-
vakseris D. Kepenis, kurie yra 
valstiečių sąraše už brūkšnio. 
Ar mes norime rinktis politinį 
turistą, kuris kandidatuoja vis 
kitame mieste?

„Žalgirio“ pergalės euro-
lygoje prižadino prisiminimus 
apie auksinius „Žalgirio“ lai-

kus, kai A. Sabonio, R. Kurti-
naičio ir „gudriojo lapino“ s. 
jovaišos vedami žalgiriečiai 
triuškino nenugalimą Maskvos 
CASK, o okupuota Lietuva 
skandavo „Žal gi ris“, lie tu 
va“... ir nebuvo nė vieno lietu-
vio, kuris būtų sirgęs už CAsk. 
Seimo rinkimai irgi savotiškos 
varžybos, todėl tikiu, kad visi 
balsuosime už žalgirietį serge-
jų jovaišą.

Brangieji, dar kartą prašau 
jūsų ateiti į rinkimus, nebūti 
abejingiems, rinktis atsakingai, 
balsuoti už tikrą anykštėną, du 
aukštojo mokslo diplomus turin-
tį, kelias užsienio kalbas mokantį 
savivaldybės komandos narį, 
Anykščių Garbės pilietį sergejų 
jovaišą.

Pagarbiai
Sigutis ObELEvičiuS

Mokytojas ekspertas, Auksinės 
krivūlės riteris, V. Adamkaus 

premijos laureatas ir krepšinio 
fanas.

Mieli anykštėnai,

„Neturime tikslo naikinti „valstiečių“ priimtų sprendimų“ (Ingrida ŠIMONYTĖ)


