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Svėdasų centre raginama neįrenginėti dar 
vienų kapinių Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
ir Anykščių rajono savivaldybė 
Svėdasuose, Bronės Buivydai-
tės aikštėje, planuoja  pasta-
tyti Svėdasų krašto partizanų 
atminimo įamžinimo ženklus. 
Aikštėje planuota  įrengti 
akmens elementus su išfrezuo-
tomis partizanų, ryšininkų ir 
jų rėmėjų, žuvusių už Lietuvos 
laisvę, pavardėmis. 

Dalis Anykščių rajono tary-
bos narių spalį vykusiame po-
sėdyje sukritikavo sumanymą 
Svėdasų aikštėje statyti akme-
nines plokštes.

Planuojamojo paminklo Bronės Buivydaitės aikštėje sprendiniai.

„Korona“: Anykščiuose ne taip 
baisu, bet baisu... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę pasipylė pranešimai apie vis naujus susirgimus koronavirusu Anykščiuose. Vakar, lap-
kričio 6-ąją, buvo skelbiama, jog koronavirusu serga 9 Anykščių rajono gyventojai. 

O Anykščių rajono vadovai gavo šalies valdžios nurodymą mūsų mieste įsteigti mobilųjį korona-
viruso patikros punktą.   

Šioje teritorijoje, Vairuotojų gatvėje, prie UAB„Anykščių šiluma“ kontoros, planuojama įrengti mo-
bilųjį koronaviruso patikros punktą

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis tikisi, jog 
mobilusis koronaviruso pati-
kros punktas bus įrengtas per 
gerą savaitę.

Susisiekimas. Pavasarį karanti-
no metu Anykščių rajono savival-
dybės sprendimu UAB „Transpor-
to centras“ vietinio susisiekimo 
maršrutais keleivius vežė nemo-
kamai, tačiau šalyje įvedus an-
trąjį visuotinį karantiną to daryti 
neplanuojama.„Kol kas ne, ke-
leivių nemokamai nevešime, nes 
Vyriausybė nekompensavo patirtų 
išlaidų už pavasarį nemokamai 
vežamus autobusų keleivius, nors 
buvo žadėjusi tai padaryti“, - sakė 
Anykščių rajono mero pavaduoto-
jas Dainius Žiogelis. Kitą savaitę 
Anykščių rajono savivaldybė pla-
nuoja peržiūrėti vietinio susisie-
kimo autobusų maršrutų poreikį 
karantino metu.

Likimas. Pirmadienį Pravie-
niškių pataisos namuose mirė už 
Kražiuose įvykdytas keturių mote-
rų žmogžudystes iki gyvos galvos 
kalėjęs 62-ejų Rimantas Bekintis. 
Nuteistojo kūnas buvo rastas rytą 
uždarosios pataisos namų zonos 
kameroje.Tiek kolonijos pareigū-
nai, tiek greitosios medicininės pa-
galbos darbuotojai vyrą dar bandė 
gaivinti, tačiau medikai konstatavo 
jo mirtį. Pirmąją savo žmogžudys-
tę jis įvykdė Svėdasų seniūnijos 
Aulelių kaime - jo auka tapo 85-e-
rių pensininkė iš Daujočių kaimo.

Laimėtojas.Anykščių miesto ir 
Anykščių seniūnijos vietinės reikš-
mės kelių, gatvių ir jų priklausinių 
priežiūros konkursą laimėjo UAB 
„Ecoservis projektai“. Su konkurso 
kaimėtoju Anykščių rajono savi-
valdybė spalio pabaigoje pasirašė 
530 tūkst. Eur vertės vienerių metų 
sutartį. Šiauliuose registruota UAB 
„Ecoservis projektai“ Lietuvoje 
turi septynis padalinius. Bendrovė 
teikia antrinių žaliavų tvarkymo, 
įvairių atliekų išvežimo, biotualetų 
aptarnavimo ir kitas paslaugas.

Karjera. Lapkričio 3 dieną 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešo-
sios bibliotekos direktorius Romas 
Kutka kolegėms pristatė naują Is-
torijų dvarelio darbuotoją. Biblio-
tekos skelbtą atranką užimti Istori-
jų dvarelio kuratoriaus pareigoms 
laimėjo Orinta Žiliukienė. Naujoji 
darbuotoja  kurs, įgyvendins ir ver-
tins reklamos bei veiklos organiza-
vimo planus ir projektus.

Avis sudraskė 
kaimyno šuo

Anykščiuose 
planuojama 
pastatyti Šv.Jono 
Krikštytojo 
koplytstulpį

„Nykščių“ 
radijas 
Druskininkuose 
nutilo

Už mokesčių 
mokėtojų 
pinigus pirko 
politinės komu-
nikacijos patari-
mus

Valdantieji 
pademonstravo 
vienybę
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„Nykščių“ radijas Druskininkuose nutilo Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Radijo stotis „Nykščiai“ Anykščiuose ir Druskininkuose val-
dančią  UAB „Atvirai“ užklupo koronaviruso pandemijos sukelti 
finansiniai sunkumai. Dėl jų Druskininkuose nutrauktos radijo 
stoties transliacijos.

Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija, gavusi UAB „Atvirai“ 
prašymą laikinai sustabdyti ra-
dijo stoties „Nykščiai“ licenciją 
Druskininkuose, tokiam prašymui 
spalio 28 dieną vykusiame posė-
dyje pritarė. Radijo siųstuvai bus 
išjungti trijų mėnesių laikotarpiui. 
Šiam terminui pasibaigus ir trans-
liacijų kitų metų vasarį neatnauji-

nus, radijo licencija būtų atimta.
Pasiteiravus, kokios priežastys 

verčia laikinai nutraukti „Nykš-
čių“ radijo transliacijas Druski-
ninkuose, UAB „Atvirai“ darbuo-
tojas  Linas Bitvinskas į klausimą 
„Anykštai“ atsakė klausimu: „Tai 
mūsų reikalas. Ar jūs Druskininkus 
klausot?“.

Kol Druskininkuose  „Nykščių“ 

radijas tylės, maža bėra ko klausy-
tis ir per UAB „Atvirai“ radijo stotį 
Anykščiuose. Kiaurą parą radijo 
eteryje sukasi tik muzikos kūriniai, 
kuriuos paįvairina respublikinės 
žinios ir vienas kitas komercinis 
skelbimas. UAB „Atvirai“ Lietuvos 
radijo ir televizijos komisijai yra 
įsipareigojusi transliuoti diskusijų, 
šviečiamąsias ir socialinių projektų 
laidas, dalį eterio skirti vaikams.

Beje, radijo klaustytojai paste-
bi, kad Anykščiuose laidas trans-
liuojanti radijo stotis „Nykščiai“ 
pastaruoju metu susiduria su tech-
ninėmis problemomis. Programa 

transliuojama  nebe stereofoniniu, o 
monofoniniu režimu, sutriko radijo 
duomenų sistemos (RDS) funkcija.

Lietuvos radijo ir televizi-
jos komisijos teisininkas Vadim 
Gasperskij „Anykštai“ sakė, kad 
prašydama stabdyti radijo stoties 
„Nykščiai“ transliaciją Druskinin-
kuose, UAB „Atvirai“ tokį savo 
prašymą grindė pandemijos sukel-
tais sunkumais. Anot teisininko, 
sunkius laikus išgyvena ir kitos 
regioninės radijo stotys, tačiau 
stabdyti licencijas jos kol kas į Lie-
tuvos radijo ir televizijos komisiją 
nesikreipė.

Anykščiuose planuojama pastatyti 
Šv.Jono Krikštytojo koplytstulpį Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus Rašytojų memorialinio skyriaus 

vedėja Alma Ambraškaitė sakė, kad koplytstulpį Šaltinio gatvėje planuojama statyti neatsitiktinai.

,,Rašytojos Bronės Buivydai-
tės atsiminimų knygoje ,,Pro vai-
kystės langą“ aprašytas Šv. Jono 
Krikštytojo koplytstulpis, kadai-
se stovėjęs prie Šaltupio upelio 
Šaltinio gatvėje, prie Vilniaus 
gatvės“, - sakė muziejininkė.

Mintis Šaltinio gatvėje statyti 
Šv.Jono Krikštytojo koplytstulpį 
brandinama jau daugelį metų.

,,Šiam darbui jau buvo pasi-
ruošęs šviesaus atminimo tauto-
dailininkas Jonas Tvardauskas. 
Buvome aptarę jo nubraižytą es-
kizą“, - sakė A.Ambraškaitė.

Kas bus koplytstulpio autorius, 
A.Ambraškaitė kol kas neatsklei-
dė, tik minėjo, kad tai yra žino-
mas Lietuvos tautodailininkas.

Kol kas nežinoma ir tai, kiek 
Šv.Jono Krikštytojo koplyts-
tulpio pastatymas galėtų kai-
nuoti. Pasak muziejininkės 

A.Ambraškaitės, darbų sąmata 
dar skaičiuojama.

Koplytstulpį pastatyti ketina-

ma už rėmėjų pinigus, prie šios 
idėjos įgyvendinimo prisidėti 
bus kviečiama ir visuomenė.

Tautodalininkas Jonas Tvar-
dauskas buvo nubraižęs tokį 
koplytstulpio eskizą.

Koplytstulpį ruošėsi sukurti Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kul-
tūros bei prestižinės Liongino Šepkos premijos laureatas, švie-
saus atminimo tautodalininkas Jonas Tvardauskas.

Narkotikai. Spalio 30 dieną  apie 
15.45 val. Debeikių seniūnijos  Če-
konių kaime, tikrinant sustabdytą 
transporto priemonę BMW X5, 
vairuojamą vyro (g. 1981 m.), gy-
venančio Varkujų kaime,Ateities g., 
automobilio salone buvo rastas plas-
tikinis paketas su augalinės kilmės, 
galimai narkotine medžiaga. Kartu 
važiavusi keleivė (g. 1991 m.), gy-
venanti Varkujų kaime, Ateities g., 
turėjo plastikinį paketą su gelsvos 
spalvos milteliais, galimai narkoti-
ne medžiaga. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas. Vyras ir moteris sulaikyti ir 
uždaryti į areštinę.       

Smurtas. Spalio 31 dieną  apie 
22.00 val. namuose, Anykščių se-
niūnijos Bikūnų kaime, neblaivus 
(nustatytas 1,76 prom. girtumas) 
vyras (g. 1966 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1980 m.) bei nepilnametį 
(g. 2005 m.). 

Vagystė. Spalio 31 dieną  apie 
7.30 val. pastebėta, kad iš  Anykš-
čių seniūnijos, Burbiškio kaimo, 
namų kieme stovėjusio automobilio 
SUBARU FORESTER pagrobtas 
akumuliatorinis kampinis šlifuoklis 
bei benzininis pjūklas. Padaryta 700 

eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Konfliktas. Lapkričio 1 dieną  
apie 11.40 val. Traupio seniūnijos 
Levaniškių kaime neblaivus (nusta-
tytas 2,27 prom. girtumas) vyras (g. 
1979 m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1976 m.). Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę. 

Mirtis. Lapkričio 3 dieną  apie 
01.00 val. Svėdasų seniūnijos Grikia-
pelių kaime, namuose, rastas mirusio 
vyro (g. 1982 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Sprogmuo. Lapkričio 2 dieną  

apie 13.25 val. miške, esančiame prie 
Troškūnų, rastas daiktas, panašus 
į sprogmenį. Nustatyta, kad rastas 
karo laikų artilerijos sviedinys (122 
mm), kuris sunaikintas vietoje.

Chuliganas. Lapkričio 4 dieną  
apie 12.28 val. Skiemonyse, Luknos 
g., vyras (g. 1985 m.) tyčia sudaužė 
parduotuvės prieangio langų stiklus, 
įėjęs į vidų nuo laido nutraukė laidinį 
telefoną. Padaryta žala tikslinama. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į Ute-
nos aps. VPK areštinę.

Netektis. Lapkričio 5 dieną  apie 
16.19 val. Anykščiuose, J. Biliūno 
g., bute rastas mirusio vyro (g. 1948 

m.) kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Avarija. Trečiadienio naktį Troš-
kūnų seniūnijos Vaidlonių kaime  
neblaivi ir vairuotojo pažymėjimo 
neturinti mergina automobiliu at-
sitrenkė į namo sieną. Pasak Kelių 
policijos tarnybos, 23 metų vai-
ruotoja apie pirmą valandą vingyje 
nesuvaldė automobilio „Audi A4“, 
nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į 
gyvenamojo namo sieną. Dėl patirtų 
sužalojimų vairuotoja paguldyta į li-
goninę, jai nustatytas 0,94 promilės 
girtumas.

Avis sudraskė kaimyno šuo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kurklių seniūnijos Užušilių kaimo (Kurklių seniūnija) ūkinin-
ko avis ketvirtadienį, lapkričio 6-ą dieną, užpuolė kaimyno šuo. Į 
aptvarą įsiveržęs plėšrūnas vieną avį sudraskė, kita rasta negyva 
tvenkinyje. Dar dvi avis šuo sužeidė.

„Kaimynas matė ir nufotografa-
vo. Šuo graužia avies šlaunį, o jos 
galva dar kilnojasi“, - „Anykštai“ 
sakė ūkininkas. Pasak nukentėju-
sio ūkininko, kaimynas, kurio šuo 
užpuolė jo avis, net neužėjo pasi-
šnekėti. Todėl jis parašė pareiški-
mą policijai.   

Pasak Kurklių seniūno Algiman-
to Jurkaus, žmogus, kurio avis už-
puolė kaimyno šuo, neseniai įsigijo 
keliolika avių, įsirengė tvarkingą 
aptvarą. Aptvaras įrengtas prie 
prūdo, nukentėjęs ūkininkas mano, 
jog kaimyno šuo nutrūko nuo gran-
dinės ir pas avis atplaukė prūdu.

Jeigu ūkininkų gyvulius išpjauna 
vilkai - patirti nuostoliai kompen-
suojami iš savivaldybės biudžeto. 
Kai ūkininkui žalą padaro naminiai 
gyvūnai - lieka administracinės at-
sakomybės klausimas. Kitaip ta-
riant, nukentėjęs ūkininkas teisinių 
institucijų pagalbą turės išsiieškoti 
iš šuns savinko.

Vilkai per pastarąsiais dvi sa-
vaites Anykščių rajono ūkinin-
kų avių nepjovė. Šiais metais 
Anykščių rajone fiksuota 40 vil-
kų išpuolių prieš naminius gyvū-
nus - papjauta 151 avis, 4 ožkos 
ir viena telyčia.     

Avims grėsmę kelia ne tik laukiniai, bet ir naminiai plėšrūnai.
Asociatyvi nuotr.

Mirė. Eidamas 87-us metus mirė 
garsus rusų rašytojas satyrikas Mi-
chailas Žvaneckis, penktadienį pra-
nešė jo padėjėjas Olegas Staškevi-
čius. „Galiu patvirtinti, kad jis mirė“, 
– penktadienį naujienų agentūrai 
„Interfax“ sakė O. Staškevičius. M. 
Žvaneckis gimė 1934 metų kovo 6 
dieną Odesoje. Jis buvo satyrikas 
ir savo literatūros kūrinių atlikėjas, 
kino scenaristas, televizijos laidų 
vedėjas, aktorius. 2012 metais jam 
buvo suteiktas prestižinis Rusijos 
liaudies artisto vardas. Spalį M. Žva-
neckis nusprendė dėl amžiaus palikti 
sceną.

Sąrašas. Dėl epidemiologinės 
situacijos penktadienį Vokietija 
Lietuvą įtraukė į rizikingų regionų 
sąrašą, pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM). Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijos duomenimis, 
nuo penktadienio ryto visa Lietuva, 
išskyrus Utenos apskritį, Vokieti-
joje bus paskelbta kaip „rizikingas 
regionas“. Tai reiškia, kad atvykus į 
Vokietiją reikės arba izoliuotis, arba 
pateikti ne senesnį nei dviejų dienų 
neigiama COVID-19 testą, arba pa-
sidaryti testą iš karto atvykus ir gau-
ti neigiamą atsakymą. Vokietijoje 
penktadienį paskelbiamas rizikingų 
regionų sąrašas įsigalioja sekmadie-
nio vidurnaktį. SAM taip pat prime-
na, kad nuo lapkričio 2-osios iki šio 
mėnesio pabaigos Vokietijoje įvestas 
dalinės karantino režimas. Tuo metu 
neveikia viešojo maitinimo įstaigos, 
restoranai, barai, klubai, diskotekos 
ir užeigos (išimtis taikoma mais-
to išsinešimo paslaugai), sporto ir 
sveikatingumo paslaugas teikiančios 
įstaigos, kultūros ir pramogų įstai-
gos, grožio paslaugas teikiančios 
įstaigos.

Pagrobė. Kamerūno vakariniame 
regione, purtomame konflikto tarp 
anglakalbių separatistų ir saugumo 
pajėgų, buvo pagrobtas 90-metis 
arkivyskupas ir dar mažiausiai 11 
žmonių, penktadienį pranešė vietos 
arkivyskupija. Kiek vėliau paskelb-
ta, kad arkivyskupas ir jo vairuotojas 
buvo paleisti. Arkivyskupas emeritas 
Christianas Tumi, atsisakęs kardino-
lo teisių ir pareigų, buvo pagrobtas 
ketvirtadienį vakare šalia Kumbo 
šalies šiaurės vakaruose „kartu su jo 
vairuotoju ir dar maždaug dešimčia 
žmonių“, nurodė Dualos uostamies-
čio arkivyskupas Samuelis Kleda. 
Ch. Tumi dažnai imdavosi tarpinin-
ko vaidmens bandant išspręsti regi-
oną krečiantį konfliktą. Penktadienį 
arkivyskupas ir jo vairuotojas buvo 
paleisti, tačiau kiti dešimt žmonių te-
bėra pagrobėjų nelaisvėje. Per trejus 
metus trunkantį konfliktą Šiaurės va-
kariniame ir kaimyniniame Pietva-
kariniame regionuose anglakalbiai 
kovotojai surengė virtinę pagrobimų. 
Dažnu atveju už pagrobtus žmones 
buvo reikalaujama išpirkos. 

-Bns



 
IŠ ARTI

???

2020 m. lapkričio 7 d.

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

savaitės citatosKonsultavimo paslaugos 
kaime – abipusė nauda
Siekiantiems tobulėti ūkininkams – gera žinia. Nuo lap-

kričio 20 iki gruodžio 21 dienos jie gali pretenduoti į para-
mą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 
(KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo 
ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama 
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.

Profesionalūs 
mokymai 
įvairiomis 
temomis

Pagal veiklos sritį ūkininkai, 
jaunieji ūkininkai ir kiti žemės 
valdytojai, miško valdytojai, 
kaimo vietovėse veikiančios 
labai mažos, mažos ir viduti-
nės įmonės gali pretenduoti į 
paramą mokymams žemės ūkio 
veiklos valdymo reikalavimų ir 
geros agrarinės ir aplinkosau-
gos būklės standartų laikymosi, 
ekonominės ir aplinkosauginės 
veiklos miško valdoje, įmonių 
ekonominės veiklos, integruo-
tų augalų apsaugos priemonių, 
kurios mažintų pesticidų nau-
dojimą, taikymo ir panašiomis 
temomis. 

Mokymus Žemės ūkio minis-
terijos nustatyta tvarka teikia 
atrinktas konsultavimo paslau-
gas teikiantis ūkio subjektas, 
kuris yra ir paramos gavėjas 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
priemonės „Konsultavimo pa-
slaugos, ūkio valdymo ir ūki-
ninkų pavadavimo paslaugos“ 
veiklos sritį „Parama pasinau-
doti konsultavimo paslaugo-
mis“.

2020–2022 metais ūkininkai, 
jaunieji ūkininkai ir kiti žemės 
valdytojai pagal veiklos sritį 
pasidalys 167 945 Eur, miško 
valdytojams šiam laikotarpiui 
skirta 64 500 Eur paramos. 
Kaimo vietovėse veikiančios 
labai mažos, mažos ir viduti-
nės įmonės ateinančius dvejus 

metus dalysis 46 500 Eur, miško 
valdytojai – 64 500 Eur.

Reikalavimai – 
pagal 
pareiškėjų veiklos 
kryptį

Gauti paramą visai nesudė-
tinga. Svarbiausia pareiškėjams 
neturėti įsiskolinimų Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetui 
ir Valstybinio socialinio draudi-
mo fondui bei neturėti finansinių 
sunkumų – nebūti bankrutuo-
jantiems arba likviduojamiems. 
Tiesa, ūkininkai, jaunieji ūkinin-
kai ir kiti žemės valdytojai, už-
siimantys žemės ūkio veikla, be 
to, dar turi būti valdos valdytojai, 
įregistravę žemės ūkio valdą Lie-
tuvos Respublikos žemės ūkio 
ir kaimo verslo registre, taip pat 
nurodoma, kad jų ūkio ekonomi-
nis dydis, išreikštas produkcijos 
standartine verte, paraiškos teiki-
mo momentu turi būti ne mažes-
nis kaip 4 000 Eur. 

Į paramą konsultavimo pas-
laugoms pretenduojantys miško 
valdytojai asmeniškai taip pat 
turi būti valdos valdytojai, įregis-
travę žemės ūkio valdą Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo 
verslo registre, o jų miško valda 
turi būti ne mažesnė kaip 1 ha, 
vertinant pagal Nekilnojamojo 

turto kadastro duomenis.
Labai mažos, mažos ir viduti-

nės įmonės turi atitikti smulkio-
jo ir vidutinio verslo subjekto 
statusą, apibrėžtą Lietuvos Res-
publikos smulkiojo ir vidutinio 
verslo plėtros įstatyme, ir veikti 
kaimo vietovėse. 

Paraiškos – tik 
elektroninės

Paraiškos turi būti teikiamos 
elektronine forma, užpildant 
ŽŪMIS elektroninę dokumento 
formą, naudojantis ŽŪMIS por-
talo internetine prieiga adresu 
https://zumis.lt. Pridedami do-
kumentai turi būti elektroninės 
formos (popierinis dokumentas 
– nuskenuotas). Paraiška ŽŪ-
MIS turi būti pateikta ne vėliau 
kaip iki kvietimo teikti paramos 
paraiškas paskutinės dienos 24 
val.

Silpnybes 
ragina paversti 
stiprybėmis

Marijampolės ūkininkų sąjun-
gos pirmininkas ir Žemės ūkio 
rūmų atstovas Marijampolės 
regione Sigutis Jundulas sako, 
kad šiuolaikiniai ūkininkai yra 
išsilavinę ir labai intelektualūs. 
Tačiau net ir daugiausia žinan-
tiems žemdirbiams dažnai išky-
la klausimų, į kuriuos atsakymų 
savarankiškai rasti nepavyksta.

– Ypač daug klausimų kyla 
jauniesiems ūkininkams, kurie 
teorinių žinių turi, tačiau prak-
tinių patarimų stokoja. Daug 
klausimų kyla ūkininkams, no-
rintiems ūkininkauti aplinkai 
palankesniu būdu: kaip gerinti 
dirvą, kaip ir kokius naudo-
ti augalų apsaugos produktus. 
Dažnai žemdirbiai pasimeta, ar 
teisingai vykdo ekonominę ūkio 
veiklą. Puiki pagalba tokiais 
atvejais yra įvairūs mokymai 
bei konsultacijos. 

Fantastika, kad konsultacinę 
pagalbą žemdirbiai ir miškinin-
kai gali gauti, naudodamiesi pa-
rama. Juk ne visi gali sau leisti 
brangius kursus, mokymus ar 
seminarus, todėl labai raginu 
žemdirbių ir ūkininkų bendruo-
menę išsiaiškinti savo silpną-
sias vietas bei jas stiprinti arba 
paversti stipriosiomis konsul-
tuojantis su savo sričių profesi-
onalais ir žinovais, – kalbėjo S. 
Jundulas. 

Užsak. nr. 1007

Tobulėti, mokytis ir konsultuotis su savo sričių profesionalais 
ūkininkai, miškininkai bei kaimo vietovėse veikiančios įmonės 
gali pretenduodami į „Paramą pasinaudoti konsultavimo pas-
laugomis“.

Ričardo PASILIAuSKo nuotr.

Tel.: (8-381) 59458, (8-686) 33036. El.p. reklama@anyksta.lt

„Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, „Gimtasis Rokiškis“, 
„Kupiškėnų mintys“, Molėtų „Vilnis“, „Mūsų Ignalina“, „Utenis“, 

„Utenos apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.29, Anykščiai)
 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 

Ar Anykščiams 
reikalingas 
dar vienas 
didelis 
prekybos 
centras?

Vesta BERKMANIENĖ:

- Manau, tikrai nereikia. Ir taip 
per daug pigių, nieko vertų masi-
nės gamybos prekių, šlamštmais-
čio. Aš už mažas jaukias krautu-
vėles ir tvarkingą gausų turgų. Juk 
ir valgome mieliau nedidelėje jau-
kioje kavinukėje, o ne gigantiškoje 
daržinėje. Pasaulis (ir mūsų orga-
nizmai) ir taip jau pilnas šiukšlių. 
Daugiau jaukumo mažiems mies-
teliams ir darbo vietiniams smul-
kiesiems verslininkams.

Marijona FERGIZIENĖ:

- Trūksta gero, šiuolaikiško tur-
gaus, kur ūkininkai patys parda-
vinėtų daržoves, mėsą, pieno pro-
duktus ir būtų galima derėtis dėl 
kainos.

Daumantas KAUNIETIS:

- Iki pilnos laimės Anykščiuose 
trūksta tik vieno prekybos centro 
– „LIDL“. „LIDL“ parduotuvių 
tinklas pateikia žmonėms mažas 
kainas. Anykščiuose tikrai turime 
daug žmonių, kurie yra senyvo 
amžiaus ir gyvena labai susispau-
dę. Šis prekybcentris padėtų jiems 
sutaupyti pinigų.

Donatas BIRONAS:

- Dar dviejų „Norfų“ ir vienos 
„Maxima“ parduotuvės reikėtų. 
Nebetelpam į turimas.

Jei visus darbus darys 
specialistai, valdininkai 
neturės ką veikti...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja, 
apie savivaldybės perkamas vie-
šųjų ryšių paslaugas: 

Ne savivaldybės administraci-
jos darbas rašyti tekstus, rūpintis 
kanalais - tą darbą dirba specia-
listai.“

Kitaip tariant, sveiki žmo-
nės?

Audronė PAJARSKIENĖ - 
apie savivaldybės komunikaci-
jos partnerius: 

„Tai žmonės, kurie mato ir jau-
čia kaip dauguma mūsų.“

Jūs vis dar bijote partizanų?

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, archi-
tektas, apie ketinimus Svėdasų 
centre statyti paminklą partiza-
nams: 

„Atsiras kažkoks partizanas, 
juo buvęs ar nebuvęs, pamatys, 
kad kažkas sėdi ant suoliuko, ir 
pradės žmones vaikyti, sakys - čia 
partizanų vieta.”

Labai nedraugiškas 
darbuotojas...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie koro-
navirusu „Baltic Sofa“ įmonėje 
susirgusį asmenį: 

„Nurodoma, kad susirgęs asmuo 
gamykloje kontaktavo tik su vienu 
žmogumi, kuris yra izoliuotas.“

Bet gali ir negriūti...

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, Anykščių „valstiečių“ lyde-
ris, apie Anykščių rajoną val-
dančios daugumos pareiškimą: 

„Rajono vadovai išdėstė, jog 
porinkiminis laikotarpis yra sun-
kesnis, kad girdisi visokių kalbų, 
jog koalicija gali neišsilaikyti, kad 
gali griūti.“

Eikit į kontrataką

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
koalicijos pareiškimą: 

„Savivaldybės administracijos 
vadovės  yra puolamos, mes pa-
reiškėme, kad jas palaikome.“

Jų toks darbas

Dainius ŽIOGELIS, apie 
įtampas: 

„Buvo intrigų. Du kandidatai į 
Seimą vienas ant kito „pavarė.“
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Žemės ūkio produktams perdirbti – svari parama  
Rugpjūčio mėnesį baigėsi 

paraiškų priėmimas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms 
į žemės ūkio produktų per-
dirbimą, rinkodarą ir (arba) 
plėtrą“. Liepos 20–rugpjūčio 
21 d. vykusiam paraiškų tei-
kimo etapui buvo skirta 14 
705 213 Eur paramos lėšų. 
Šiuo laikotarpiu iš viso že-
mės ūkio perdirbėjai pateikė 
26 paraiškas, kuriose ben-
dra prašoma paramos suma 
siekė 7 386 247 Eur. Pasak 
pareiškėjų, parama leis plės-
tis ir išlikti konkurencingais 
rinkoje. 

Plės ir didins rūšiavimo 
bei sandėliavimo plotus

Žemės ūkio kooperatyvo 
„Suvalkijos daržovės“ vado-
vas Martynas Laukaitis, jau 
daugiau nei 10 metų daržoves 
Šakių rajone auginantis ūkinin-
kas, nuolat investuoja į inovaty-
vias technologijas. Jo siekiama 
aukščiausia produktų kokybė 
atitinka tarptautinio „GLOBAL 
G.A.P.“ sertifikato reikalavi-
mus, o tai, pasak ūkininko, lei-
džia lygiuotis į geriausius ino-
vatyvius Europos ūkius.  

Šakių rajone 450 ha uži-
mančius ūkininko daržovių 
laukus prižiūrėti padeda nau-
jausios inovatyvios  technolo-
gijos: ūkyje įdiegtos laistymo 
sistemos, dalį derliaus nuimti 
padeda sunkioji technika, o 
sandėliavimo patalpų priežiūra 
rūpinasi speciali temperatūrą ir 
drėgmę reguliuojanti sistema. 
M. Laukaitis neslepia, kad šie 
sprendimai – dar ne pabaiga – 
norint plėsti ir vystyti veiklą, 
būtina didinti daržovių rūšia-
vimo ir sandėliavimo patalpas. 
„Parduodami ir realizuojami 
daržovių kiekiai auga. Teikėme 
paraišką pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų pro-
gramos (KPP) priemonės „In-
vesticijos į materialųjį turtą“ 
veiklos sritį „Parama investi-
cijoms į žemės ūkio produktų 
perdirbimą, rinkodarą ir (arba) 
plėtrą“, nes tai yra mūsų šansas 

plėstis ir išlikti kon-
kurencingais rinkoje. 
Gauta parama leis 
didinti rūšiavimo ir 
sandėliavimo plotus. 
Įrengsime didesnę rū-
šiavimo liniją, kurios 
našumas bus dvigu-
bas: 30 tonų per va-
landą“, – planus dėsto 
ūkininkas. 

Žemės ūkio koo-
peratyvo „Suvalkijos 
daržovės“ direktorius 
M. Laukaitis pasako-
jo: tuo, kad naudotis 
Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų 
programos parama 
verta, jau įsitikino ir 
anksčiau. Šiam vers-
lininkui jau pavyko 
įrengti daržovių san-
dėliavimo aikštelę, 
įsigyti pažangią pa-
lečių krovimo įrangą. 
Dėl to, kaip jis tiki-
na, galima krauti iki 
35 maišų per minutę. 
„Kadangi tai jau penk-
tas ar šeštas projektas 
paramai gauti, baimės 
nebeliko jokios. Vie-
nas esminis patarimas 
– žmogus turi žinoti, ko tiksliai 
nori. Jeigu žmogus, kuris kreipia-
si dėl paramos, tiksliai supranta, 
koks jo siekiamas rezultatas, 
viskas bus gerai“, – patikina M. 
Laukaitis. 

 
Įrengs paukščių skerdyklą

Paukščių skerdyklos statybai 
žemės ūkio bendrovė „Delikate-
sas“, viena seniausių mėsos per-
dirbimo įmonių Šiaurės Lietu-
voje, parengusi projektą „Mėsos 
perdirbimo veiklos konkurencin-
gumo didinimas“, iš KPP sulaukė 
4 mln. eurų paramos. Tai sudarys 
apie 34 proc. visų bendrovės in-
vesticijų į naują cechą. „Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos parama atveria nau-
jas galimybes ir leidžia didinti 
mėsos perdirbimo konkurencin-
gumą. Patys nebūtume pajėgūs 
tiek investuoti“, – akcentuoja 
bendrovės pirmininkas Ričardas 
Milkintis.

Joniškio rajone jau kyla mo-
derni, viena didžiausių Lietuvoje 
paukščių skerdyklų. Statomi ir 
gamybinis bei sandėliavimo pas-
tatai. 

Skerdykloje planuojama pa-
gaminti 30 tūkst. tonų paukštie-
nos per metus. Didžiąją jos dalį 

ketinama eksportuoti. Paukščių 
skerdyklai pradėjus veikti, ben-
drovėje bus sukurta 120 naujų 
darbo vietų.

Vykdant ūkinę veiklą, keti-
nama skersti ir apdoroti apie 13 
mln. 248 tūkst. paukščių per me-
tus (per parą – 48 tūkst. broile-
rių). „Apskaičiavome, kad per 
metus mūsų grupės paukštynuose 
bei ūkininkų ūkiuose išauginama 
apie 19 mln. paukščių. Tad paukš-
čių skerdykla – nauja perspektyvi 
kryptis“, – pabrėžia R. Milkintis.

Gyvi paukščiai bus atgabena-
mi į skerdyklą konteineriuose ar 
dėžėse. Vienoje transporto prie-
monėje bus atvežama 6000 vnt. 
paukščių, t. y. vienai technologi-
nių linijų darbo valandai reikia-
mas kiekis. Visiškai apdorojus 
paukštį bus gaunama 59,2% at-
vėsintos vištienos, 7,8% subpro-
duktų ir 33% atliekų.

Pateikė 26 paraiškas 

Liepos 20–rugpjūčio 21 d. vy-
kusiam paraiškų priėmimo etapui 
žemės ūkio perdirbėjai pateikė 
26 paraiškas. 7 paraiškos pateik-
tos  Panevėžyje, 6 – Vilniuje, 5 
– Kaune, 4 – Marijampolėje, 2 
– Šiauliuose ir po vieną paraišką 
Tauragėje bei Utenoje. Bendra 

prašoma paramos suma sudaro 7 
386 247 Eur. Kadangi skiriama 
paramos suma lygiomis dalimis 
padalyta dešimčiai Lietuvos ap-
skričių, pareiškėjai kiekvienoje 
apskrityje bendrai gali preten-
duoti į 1,47 mln. eurų paramą. 
Taigi kiekvienoje apskrityje si-
tuacija dėl projektų finansavimo 
skiriasi, priklausomai nuo pa-
teiktų paraiškų skaičiaus ir jose 
prašomos paramos sumos. 

Paraiškas galėjo teikti juridi-
niai asmenys, užsiimantys že-
mės ūkio produktų perdirbimu ir 
(arba) rinkodara, taip pat užsii-
mantys žemės ūkio veikla ir per-
dirbantys dalį valdoje užaugintos 
produkcijos bei planuojantys už-
siimti žemės ūkio produktų per-
dirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. 
Paramos gavėjams finansuojama 
50 proc. tinkamų finansuoti pro-
jekto įgyvendinimo išlaidų. 

Paramos paraiškų atrankos ver-
tinimas, vadovaujantis paramos 
paraiškų atrankos kriterijais, vyko 
apskričių lygmeniu. Pirmiausia 
Nacionalinė mokėjimo agentū-
ra prie Žemės ūkio ministerijos 
atliko visų atitinkamoje apskri-
tyje pateiktų paramos paraiškų 
atrankos vertinimą ir apskričių 
lygmeniu sugrupavo paramos pa-
raiškas pagal paramos paraiškų 
atrankos balų skaičių. Pažymė-
tina, kad visos į pirmumo eiles 
surikiuotos 26 paraiškos surinko 
privalomą mažiausią projektų 
atrankos balų skaičių – 35 priva-

lomuosius balus. Paramos paraiš-
koms, kurioms pagal suteiktus 
atrankos kriterijų balus visiškai 
pakanka apskričiai skirtos para-
mos sumos, atliekamas tinkamu-
mo skirti paramą vertinimas. Ta-
čiau trims Panevėžio apskrityje 
pateiktoms paraiškoms ir vienai 
Vilniaus apskrityje pateiktai pa-
raiškai pagal suteiktus atrankos 
balus nepakako skirtos paramos 
sumos. Priemonės įgyvendinimo 
taisyklėse numatyta, kad tuomet, 
kai bendra pateiktų paramos pa-
raiškų prašoma paramos suma 
yra mažesnė nei paramos paraiš-
kų priėmimui skirta lėšų suma, 
papildomas vertinimas pagal 
nustatytus papildomus atrankos 
kriterijus gali būti atliekamas ir 
paramos paraiškoms, kurioms 
pagal suteiktus atrankos krite-
rijų balus nepakako apskričiai 
skirtos paramos sumos.  Todėl 
šioms paraiškoms, kurioms nepa-
kako apskričiai skirtos paramos, 
iš apskritims skirtų lėšų likučių 
buvo suformuotas biudžetas bei 
papildomo vertinimo metu rezer-
vuota trūkstama suma.

Parama skiriama didinti ūkio 
subjektų gyvybingumą ir kon-
kurencingumą, taip pat skatinti 
inovacines ūkių subjektų tech-
nologijas, maisto tiekimo gran-
dinės organizavimą, įskaitant 
žemės ūkio produktų perdirbimą 
ir tiekimą rinkai. 

Užsak. nr. 1006

Daržoves Šakių rajone auginantis ūkininkas, kooperatyvo 
„Suvalkijos daržovės“ vadovas Martynas Laukaitis pastebi: 
parama jo ūkiui bus labai pravarti.

nuotr. iš asmeninio archyvo

Žemės ūkio bendrovė „Delikatesas“ 
paukščių skerdyklai statyti sulaukė 4 mln. 
eurų paramos.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!!!
Anykščių rajono savivaldybės administracija laikinai gyventojus aptarnaus nuotoliniu būdu – el. paštu info@anyksciai.lt  ir telefonu (8 381) 50648.
Gyventojai, kuriems neįmanomas nuotolinis paslaugos suteikimas, gali atvykti į Savivaldybę. Budintis darbuotojas priims rašytinius 

dokumentus bei, esant reikalui, iškvies reikiamą specialistą.
Prašoma visuomenės sąmoningumo ir lankytis savivaldybės administracijoje bei seniūnijose tik ypatingai svarbiais ir skubiais klausimais, teikiant 

pirmenybę konsultacijoms telefonu, užsakant elektronines paslaugas portale: https://www.epaslaugos.lt arba elektroniniu paštu.
Prašome gerbti ir saugoti vienas kito sveikatą!
Savivaldybės kontaktai https://www.anyksciai.lt/struktura-ir-kontaktai/administracija/51
Užsisakykite el. paslaugas 
El. paslaugų portalas (Anykščių  rajono savivaldybės administracijos teikiamos el. paslaugos) https://www.epaslaugos.lt/ 
Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“ http://www.spis.lt/

Anykščių r. savivaldybės informacija
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(Nukelta į 11 psl.)

Už mokesčių mokėtojų pinigus pirko politinės 
komunikacijos patarimus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė liepos pradžioje už 9 tūkst. 999 Eur įsigijo paslaugą „Komuni-
kacijos veiklų „Anykščiai. Čia gera“ įgyvendinimas“. Savivaldybės komunikacijos partneriai 
VšĮ ,,We love Lithuania“ už šiuos pinigus sukūrė savivaldybės sumanyto šūkio  ,,Anykščiai. Čia 
gera“ grafinį įgyvendinimą, taip pat sukurs vaizdo siužetus apie Anykščių miesto šventes bei 
lankytinus krašto objektus.

Tai jau nebe pirmas Anykščių rajono savivaldybės viešasis pirkimas, kurio metu įsigyjamos 
komunikacijos paslaugos. Pernai savivaldybė MB ,,Komunikuok LT“ už komunikacijos stra-
tegijos socialiniuose tinkluose  parengimą iš rajono biudžeto sumokėjo 9 tūkst. 300 Eur. Beje, 
šiame prieš savivaldos rinkimus nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio komandos 
už mokesčių mokėtojų pinigus užsakytame ir  parengtame dokumente buvo mokoma ir politi-
nės komunikacijos.

Skleidžia žinias apie 
„visumą, energiją ir kryptį“

Per pokalbį su ,,Anykšta“ Anykš-
čių rajono savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja Audronė Pajarskienė pir-
miausia paaiškino, kaip komuni-
kaciją supranta Anykščių rajono 
savivaldybė.

,,Mes komunikaciją suprantame 
kaip žinios apie Anykščių rajono 
savivaldybės darbą arba apskritai 
apie Anykščių rajoną skleidimą. Tų 
sklaidos būdų yra pačių įvairiausių.
Tai ir vietos žiniasklaida, per kurią 
teikiame informaciją vietos gyven-
tojams. Kitų kanalų vartotojai yra 
galimi arba potencialūs mūsų in-
vestuotojai, turistai iš Lietuvos ir 
užsienio. Mūsų prioritetinis tikslas 
yra kultūrinis turizmas“, - aiškino 
A.Pajarskienė.

Pasak pašnekovės, anksčiau apie 
turizmą žinias skleisdavo Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centras, tačiau dabar  apie Anykš-
čių rajoną siekiama skleisti kon-
centruotą informaciją.

,,Anykščių visumos, energi-
jos, mūsų krypties“, - kalbėjo 
A.Pajarskienė.

Filmų trukmė - iki 2 minučių

Savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė prisipažino nenorin-
ti laužyti liežuvio tardama angliš-
kus pavadinimus, todėl naujuosius 
Anykščių rajono savivaldybės ko-
munikacijos partnerius VšĮ ,,We 
love Lithuania“ vadinanti ,,širdu-
kais“.

,,Ta firma už 9 tūkst.999 eurų 
sukuria kelis filmus. Sukuria visą 
sistemą, kaip pačių sukurtus teks-
tus viešinti. Ne savivaldybės admi-
nistracijos darbas rašyti  tekstus, 
rūpintis kanalais - tą darbą dirba 
specialistai“, - sakė A.Pajarskienė.

VšĮ ,,We Love Lithuania“ pernai 
teikė paslaugas Anykščių turiz-

mo ir verslo informacijos centrui. 
Kaip informavo Anykščių rajono 
savivaldybė, Kalėdų rezidencijos 
laikotarpiu buvo sukurtas anon-
sas Anykščių Kalėdų rezidencijai, 
surengta tiesioginė transliacija 
Kalėdų rezidencijos atidarymui, 
parengtas Kalėdų rezidencijos 
įrašo montažas, sukurtas  Kalėdų 
rezidencijos atidarymo klipas (pa-
gal Jazzu dainą „Apie tave“).Taip 
pat sukurtas trumpas vaizdo klipas 
„Viena diena Anykščiuose“.

Visas sukurtas turinys buvo 
transliuojamas naujienų portaluo-
se www.15min.lt, www.delfi.lt , 
socialiniame tinkle www.youtube.
com VšĮ „We love Lithuania“ so-
cialinių tinklų profiliuose ir pus-
lapyje  www.welovelithuania.com 
bei Anykščių TVIC ir savivaldybės 
administracijos socialinių tinklų 
profiliuose.

,,Anykštai“ atsiųstame elektro-
niniame laiške Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė nurodė, kad VšĮ 
,,We love Lithuania“ specialistai 
Anykščių rajono savivaldybei taip 
pat šiemet sukurs du  1 minutės 
trukmės vaizdo siužetus-anonsus 
apie ,,Obuolinių“ šventę bei Ka-
lėdų rezidenciją ir apie šiuos ren-
ginius parengs du iki 2 minučių 
trukmės vaizdo klipus. Sutartyje su 
partneriais taip pat numatyta, kad 
bus kuriamas vaizdo klipas apie tu-
rizmo objektus, jau minėtiems ren-
giniams rengiamas komunikacijos 
bei vizualiojo apipavidalinimo tu-
rinys. Parengtus tekstus bei vaizdo 
siužetus VšĮ ,,We love Lithuania“ 
įpareigota platinti ne mažiau kaip 
per penkis respublikinius žinias-
klaidos kanalus.

Partneriai, ,,jaučiantys ir 
matantys kaip dauguma“

Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
naujiesiems savivaldybės komuni-
kacijos partneriams negailėjo pa-

gyrų.
,,Tai labai patikimi partneriai.Tai 

turizmo ,,BNS'as“ (BNS yra viena 
iš  Lietuvos naujienų agentūrų, - 
red.pastaba).Tai  žmonės, kurie 
mato ir jaučia kaip dauguma mūsų. 
Jie ne formalūs, o tikri partneriai. 
Jie įsimylėjo Anykščius“, - kalbėjo 
A.Pajarskienė.

VšĮ ,,We love Lithuania“ Anykš-
čių rajono savivaldybės partneriais 
tapo paskelbus viešąjį pirkimą. 
Šiame viešajame pirkime dalyvavo 
vienintelė minėta viešoji įstaiga. 

Dirba net už dyka

Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
pasakojo, kad su VšĮ ,,We love Li-
thuania“ savivaldybė bei jai paval-
dus Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras bendradarbiavo 
ir anksčiau.

,,Gal ne kiekvienam supranta-
mas dalykas, kas yra pasitikėji-
mas. Ir kai matai, kad žmonės iš 
šalies pasitiki mumis ir žvilgsniu 
mums parodo, kokią mes turime 
jėgą, klausia, kodėl mes nedaro-
me vieno ar kito dalyko, gal dėl 
kapeikų trūkumo. Ir jie ( VšĮ ,,We 
love Lithuania“ komanda, red.pas-
taba) sako mums: ,,Mes už dyka 
padarysime““, - apie komunika-
cijos partnerių altruizmą kalbėjo 
A.Pajarskienė.

Apie buvusius partnerius 
net nenori kalbėti

Prakalbus apie pernai savival-
dybės iš MB ,,Komunikuok LT“ 
įsigytą komunikacijos strategiją 
socialiniuose tinkluose, Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja A.Pajarskienė kažkodėl 
tapo nekalbi.

,,Jokia ne paslaptis, kad šios pa-
slaugos pirkimo iniciatoriai buvo 
tuometiniai Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai ( nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstučio 

Tubio komanda, - red.pastaba), 
todėl nenoriu prie šios temos nei 
grįžti, nei jos komentuoti“, - sakė 
A.Pajarskienė.

Dokumentą paviešino tik 
po ilgų atsikalbinėjimų

Pernai ,,Anykšta“ bent keletą 
kartų iš Anykščių rajono savival-
dybės bandė gauti MB ,,Komuni-
kuok LT“ parengtą komunikacijos 
strategiją socialiniuose tinkluo-
se, tačiau nesėkmingai. Ta pati 
A.Pajarskienė tuomet aiškino, kad 
tai yra autorinis darbas ir esą jo 
platinti be autoriaus sutikimo ne-
galima. 

Šių metų pavasarį, kai Lietuvoje 
dėl koronaviruso pandemijos buvo 

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė naujiesiems komuni-
kacijos partneriams negailėjo pagyrų ir teigė, kad šie pasiryžę 
savivaldybei dirbti net už dyka.Prieš savivaldos rinkimus Anykščių rajono sa-

vivaldybės ir asmeninė tuometinio Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio komunikacija so-
cialiniuose tinkluose pastebimai suvienodėjo.

paskelbtas karantinas, ,,Anykšta“ 
dar kartą sugrįžo prie šios temos 
ir dar kartą paprašė supažindinti su 
parengta komunikacijos strategija 
socialiniuose tinkluose. Nors per 
karantiną buvo apribotas intere-
santų patekimas į Anykščių rajono 
savivaldybės pastatą, savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuomene 
Silvija Sakevičiūtė aiškino, kad su 
dokumentu galima susipažinti tik 
atėjus į savivaldybę. Tik paaiški-
nus karantino taisykles, kurios įpa-
reigoja vengti kontaktų, redakcijai 
galų gale pavyko gauti MB ,,Ko-
munikuok LT“ parengtą komu-
nikacijos strategiją socialiniuose 
tinkluose.

MB „Komunikuok LT“  paslaugos buvo nupirktos tuometinio 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio laikais.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Centro dešinės jėgų pergale 
seimo rinkimuose nesidžiaugiu, 
o dėl konservatoriaus serge-
jaus jovaišos pralaimėjimo 
Deltuvos šiaurinėje vienman-
datėje apygardoje nesikremtu. 
Mes, vienmandatininku išrinkę 
„valstietį“ Tomą Tomiliną, duris 
į seimą atvėrėme paskutiniam 
prieš brūkšnį likusiam jo partijos 
sąrašo nariui Dainiui kepeniui. 
Būtume išrinkę s.jovaišą - seime 
turėtume vienu konservatoriumi 
daugiau. Būtų Angelė jakavonytė 
įkritus, o D.kepenis atsidūręs 
jau kitoje brūkšnio pusėje... Bet 
globaliai žiūrint, anot vieno 
ministro, tai yra „jerunda“. 

Valdančiąja tapsianti laisvės 
partija gins homoseksualų ir 
žolės rūkytojų teises. ingridos 
Šimonytės Vyriausybė kovos su 
koronavirusu ir su prekybos al-
koholiu ribojimais. Tai džiugina. 
kol naujoji valdžia spręs minėtas 
problemas, tikėtina, neturės laiko 
ką nors iš mūsų atimti. 

Trykšti džiugesiu, jog nuvers-
tas tironas Ramūnas karbauskis, 
neturiu pagrindo. na, Gretą 
jis į seimą atsivedė, kelis savo 
bendražygius nuskriaudė, soc-
demus suskaldė, lenkus mylėjo 
ir t.t.  R.Karbauskio darbo etika 
( o gal viešieji ryšiai) nebuvo 
aukšta. Tačiau, ačiū partijai ir 
Vyriausybei, pirmąją koronos 
karantino bangą išgyvenome. 
Mus, regioninių leidinių leidė-
jus, „valstiečiai“ per „koroną“ 
galėjo lengvai pribaigti, bet leido 
(ir net padėjo) išlikti. 

ieškodamas, už ką dėl ekono-
minių sprendimų keikti nuo val-
džios nueinančius „valstiečius“, 
galiu rasti tik urėdijų reformą. 
Mokyklos liko, ligoninės išsau-
gotos, socialinių išmokų gavėjai 
nebuvo skriaudžiami... sutikim, 
jog dėl prekybos alkoholiu ribo-
jimų ir didžiausi alaus mėgėjai 
išgyveno. Sunkiai, neoriai, bet 
išgyveno. 

i.Šimonytės aš bijau. ne todėl, 
kad ja nepasitikiu. Pasitikiu. Bet 
žinau, jog naujai valdžiai reiks 
pademonstruoti, jog „valstie-
čiai“ šalį nuvarė, lėšas iššvaistė. 
o kai labai garsiai pradedi 
šaukti, jog prasidėjo krizė, krizė 
neišvengiamai prasideda.

Be isterijos politikos nepada-
rysi. Rėk -  ir būsi teisus. Arba 
bent jau girdimas. Prieš Vėlines 
buvusi Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Teisės, 
personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vedėja sigita 
Mačytė-Šulskienė „Facebook“-e 
paskelbė, jog savivaldybės 
administracijos direktorė 
ligita kuliešaitė su ja susido-
rojo. „Deja, kai kurie valstybės 
tarnautojai, būdami absoliu-
tūs savo srities specialistai 
bei profesionalai, nusileidžia, 
nenorėdami stoti į konfrontaciją 
su galią ir valdžią demonstruo-
jančiais asmenimis bei leidžiasi 
pažeminami, tiksliau, „savo 
noru“ pasirenka „žemesnes par-
eigas“,  - „Facebook“-e parašė 
teisininkė. s.Mačytė-Šulskienė 
po to, kai iš skyriaus vedėjos 
buvo pažeminta iki specialisto, 
kreipėsi į teismą skųsdama savo 
darbdavį. O „Facebook“-e 
įrašas atsirado po to, kai šalys 

teismą baigė taikos sutartimi, 
pagal kurią teisininkei savival-
dybė išmokėjo piniginę kompen-
saciją, o ši (teisininkė, teisininkė 
- ne kompensacija...) pasitraukė 
iš darbo administracijoje.

Akivaizdu, jog „absoliučios 
specialistės“ l.kuliešaitė nesu-
gebėjo deramai atleisti iš darbo, 
kitaip nebūtų buvę teismų. ir 
dėl to administracijos direktorei 
minusas.  Tačiau teisininkės 
rašinys apie raganų medžioklę 
savivaldybėje yra pribloškia-
mas. Ji teigia, kad tarp „ab-
soliučių specialistų“ k.Tubio 
žmonių nėra, bet nors jų ir nėra, 
specialistai vis tiek ujami. 

Yra k.Tubio žmonių savi-
valdybėje ir su jais iš tiesų 
susidorojama. „nubettačiau 
soriukas“... Vienas dalykas - 
prisikabinti prie UAB„Anykščių 
vandenys“ (dabar jau buvusio) 
direktoriaus Alvydo Gervinsko 
ir visai kiti reikalai, kai kalbama 
apie savivaldybės teisininkę. na, 
neužnuodys „vandenų“ direkto-
rius vandens, net jei jis būtų ir 
iš hitlerjugendo. O savivaldybės 
teisininkas, nors ir yra toks pats 
valstybės tarnautojas, kaip ir 
Švietimo skyriaus specialistas, 
tačiau realiai tai yra asmeniniu 
pasitikėjimu grįsta pareigybė. 

Darbo metu K.Tubio kabinete 
kūrus strategijas, kaip pasta-
rajam laimėti rinkimus (drau-
ge - kaip  sigutį Obelevičių ir 
Dainių Žiogelį  palikti ant ledo), 
vėliau stebimasi, iš kur atsirado 
neva mistinis k.Tubio sąrašas. 
s.Mačytės-Šulskienės atveju, pa-
čiai tuoj pat po rinkimų reikėjo 
garbingai susirinkti žaislus ir 
keliauti į kitą smėlio dėžę. Bet 
ne. smagiau rėkti, jog mūsiškius 
muša, nors aš ir „nepažįstu tų 
draugų“.   

Tik kare gali būti skirtingos 
tiesos. nors ir kare yra tabu 
laikomų dalykų. Pavyzdžiui, šauti 
į besituštinantį priešą. Čia todėl, 
kad mirtis žmogaus gyvenime 
nėra labai dažnas ir įprastas 
reiškinys...

Valstybės, juolab savivaldy-
bės, valdyme viena tiesa, regis, 
lengvai prieinama. Bet, kaip 
prieinama, taip ir praeinama. 
Absoliutiems „tubiečiams“, kurių 
kaip ir nėra, visi l.kuliešaitės 
sprendimai yra ir bus blogi, 
kokie jie teisingi bebūtų.

Taigi, lygiai taip pat ir 
centro dešinės Vyriausybei 
R.Karbauskio valdymas dar ir 
2024-ųjų rudenį tebebus didis 
siaubas, po kurio Lietuva vis dar 
bus neatsigavusi.

Svėdasų centre raginama neįrenginėti 
dar vienų kapinių

(Atkelta iš 1 psl.)

Pastabų dėl šio klausimo turė-
jo Socialinių reikalų, sveikatos ir 
aplinkos apsaugos komitetui pri-
klausantys Anykščių rajono tary-
bos nariai.

Liberalas Kęstutis Indriūnas pa-
stebėjo, kad vasario mėnesio susiti-
kime, kuriame dalyvavo  Anykščių 
rajono savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius, savivaldybės admi-
nistracijos specialistai bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro Memorialinio de-
partamento  atstovai ir  projekto 
architektai Algis Vyšniūnas ir Vy-
tenis Rudokas, buvo ne tik aptartos 
preliminarios bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymo sąlygos, bet 
ir pasiūlytas Svėdasų krašto par-
tizanų atminimui skirto atminimo 
ženklo projektas, tačiau jis nebuvo 
aptartas su visuomene.

„Pats projektas padaro dar vienas 
kapines, tik dabar jau miesto cen-
tre. Esamas paminklas yra skirtas 
partizanams įamžinti, tačiau kokiu 
būdu Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras tai 
daro? Akmeninės plokštės yra „du 
metrai iš septyniasdešimt”, tokie 
akmenys iš esmės suguldyti kaip 
karstai. Ir ta aikštė iš viso bus ne-
lankoma bent jau vietinių žmonių. 
Kiek girdėjau, pastačius pirmąjį 
paminklą, bendruomenė ten vengė 
net daryti šventes, nors iš tikrųjų 
aikštė turėtų tarnauti žmonėms”, - 
kalbėjo K.Indriūnas.

Partizanų atminimą Anykščių 
rajono tarybos narys K.Indriūnas 
pasiūlė įamžinti pasitelkiant šiuo-
laikines technologijas.

„Anykščių miesto centre įrengė-
me išmanųjį ekraną. Tokiame ekra-
ne galima sudėti informaciją apie 
visus partizanus su aprašymais, 
nuotraukomis. Reikalui esant, in-
formacija ekrane galėtų būti atnau-
jinama. Atėjusiam mokiniui gal 

Anykščių rajono tarybos narys Kęstutis In-
driūnas sake norintis Svėdasų miesto centre 
esančią aikštę sugrąžinti žmonėms.

Anykščių rajono tarybos narys Gediminas Kut-
ka teigė, kad dauguma svėdasiškių apie partiza-
nų įamžinimo projektą nėra nieko negirdėję.

bus įdomu - jis ekraną pasispaus, 
paskaitys”, - dėstė K.Indriūnas.

Jis kalbėjo, kad B.Buivydaitės 
aikštę Svėdasuose norintis sugrą-
žinti žmonėms.

„Kiek žinau, naktį aikštė neap-
šviesta. Visur Europoje žmonės 
nevengia prie tokių paminklų bur-
tis, pramogauti. Gal reikėtų keisti 
tą aikštę, jos struktūrą, daugiau ją 
pritaikyti žmonėms, kad jie ten pra-
dėtų lankytis. Jei mes padarysime 
aikštėje tas akmenines plokštes - tai 
viskas. Atsiras kažkoks partizanas, 
juo buvęs ar nebuvęs, pamatys, kad 
kažkas sėdi ant suoliuko, ir pradės 
žmones vaikyti, sakys - čia partiza-
nų vieta”, - kalbėjo K.Indriūnas.

Anykščių rajono tarybos narys, 
Kęstučio Tubio visuomeninio rin-
kimų komiteto narys Gediminas 
Kutka sakė, kad dauguma svėda-
siškių ženklo Svėdasų krašto par-
tizanams nematė.

„Gali būti po to labai daug at-
garsių, nes viskas dar nesuderin-
ta. Pirma projektą reikia pristatyti 
bendruomenei, sutarti, žiūrėti, kas 
ką gali pasiūlyti, ir išrinkti geriau-
sią variantą”, - dėstė jis.

Anykščių rajono taryba pritarė 
Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro ir Anykš-
čių rajono savivaldybės bendra-
darbiavimo sutarčiai dėl Svėdasų 
krašto partizanų atminimo įamži-
nimo B. Buivydaitės aikštėje pa-
sirašymui. Partizanų įamžinimui 
savivaldybė įsipareigoja skirti 15 
tūkst. Eur.

Po posėdžio Svėdasų seniūnijos 
feisbuko paskyroje buvo paviešinti 
B.Buivydaitės aukštėje planuojamo 
paminklo sprendiniai. Svėdasiškiai 
šia tema parašė aibę komentarų.

„Parkas turėtų būti laisvalaikio 
praleidimo zona, o čia - visai ne į 
tą pusę... geriau vaikams žaidimų 
aikštelę įrenkite, miestelis „pagy-
vėtų”, - siūlė Aušra.

„Manau, kad yra svarbesnių dar-
bų, kurie labai reikalingi miesteliui, 
tokie kaip saugi aikštelė vaikams, 
šaligatvių tvarkymas, vandentiekio 
sistemos įvedimas J.T.Vaižganto g. 
ir pan.”, - dėstė Ramunė.

„Labai liūdnai atrodo viskas. Ne 
vieta čia tiems „kapeliams“, - nuo-
monę išsakė Andrius.

2009 metais B. Buivydaitės aikštės centre pastatytas paminklas – akmeninė skulptūrinė kompozicija 
už Lietuvos laisvę žuvusiems Svėdasų krašto kovotojams (aut. skulptorius Jonas Jagėla).
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pirmadienis 2020 11 09

sekmadienis 2020 11 08

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dici ja (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Užkeiktas princas.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 
12:55 Siautulingoji 
Argentina.
13:50 Mis Marpl 2007 m. 
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori jos detektyvai. 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Langas į valdžią. 
Aktuali jų programa. 
22:00 Gimtinė N-14.
23:35 Broliai Bliuzai 
(kart.).
01:45 Veidai kaimai N-14. 
(kart.).

06:30 St ivenas Visata.

07:15 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:45 Ogis  i r  tarakonai .
08:05 Padūkėl ių  lenkty -
nės.
08:35 Tomo i r  Džer io 
šou.
09:05 Šaunusis  Skūbis-
Dū.
09:35 Dingęs Drakonas. 
11:30 Kempin iukas 
Plač iakeln is  2 .
13:15 Laiko va ldovas 
N-7. 
15:25 Kaukės sūnus.
17:20 Tele lo to. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i . 
19:30 Kaukės. 
22:00 Pakele iv ia i  N-7. 
00:20 Baimės ka ina N14. 

06:00 Sveikatos medis .
07:00 Vėžl iuka i  n indzės 
N-7.
07:30 Supermergai tės.
08:00 Kempin iukas 
Plač iakeln is”  (kar t . )  N-7.
08:30 Svajonių ūk is .
09:00 Sveikata. l t
09:30 La Mais tas.
10:00 Pasaul is  pagal 
moter is .
11:00 Svajonių sodai .
12:00 Žal io j i  by la .
12:20 Kenoloto.
12:22 Žal io j i  by la .
12:30 Aldabra.
13:55 Mažasis  vampyras 
N-7.
15:40 16 norų N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 16 norų N-7.
17:25 Tai  –  mes N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i .

19:30 X Faktor ius N-7.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 X Faktor ius N-7.
22:30 Paskut inė tv i r tovė 
N-14.
00:40 Daktaras 
Stre indžas N-14 (kar t . ) .

06:00 Pr ič iupom! (k) .
06:30 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato I  e tapas. 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Tauro ragas.  N-7. 
09:00 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato I I  e tapas. 
10:05 Kvai l ia i  šė ls ta N-7. 
10:35 Afr ika.  Mir t ina i 
pavoj ing i .
11:40 Veln išk i  St ivo 
Ost ino išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
v i r tuvės košmarai . 
13:50 Pragaro v i r tuvė 
N-7. 
14:50 Vani ty  Fai r  N-7. 
15:50 Nusika l t imų tyrė ja i 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas.  Š iau l ia i  - 
Neptūnas. 
19:30 Jūrų pėst in inkai 
N-7. 
20:30 Snaiper is  N-7. 
21:30 Legendų b iuras 
N14. 
22:40 Sūnus pak lydėl is 
N14. 
23:40 Pabėgimas (k) 
N14. 
01:20 Nindzė žudikas (k) 
N14. 

06 :10  Ak lo j i  ( k ) .

07 :40  Anthon is 
Bourda inas  N-7 . 
08 :40  Dak ta ras  Ozas 
N-7 . 
09 :40  Tėvas  Mot ie jus 
N-7 . 
11 :00  Dže imio  O l i ver io 
daržov ių  pa t ieka la i .
12 :00  Šv iež ias  ma is tas . 
13 :00  Sve ik in ima i . 
15 :45  Š i rde le  mano N-7 . 
17 :45  Ve lve t  ko lekc i ja 
N-7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Kūd ik is  N14. 
23 :15  Ko l ib r io  p ro jek tas 
N14. 
01 :30  For t i tudas  (k ) 
N14. 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo ! 
(kar t . ) .
07 :30  Kr ikšč ion io  žod is . 
07 :45  Pr is ikė l imo l iudy -
to ja i . 
08 :00  Ke l ias . 
08 :30  Menora . 
09 :00  Pasau l io  L ie tuva . 
09 :55  Pasako j ima i  i š 
Japon i jos .
10 :00  A tsp indž ia i . 
10 :30  L i te ra tū ros  pėd -
sekys . 
11 :00  S top  juos ta . 
11 :30  7  Kauno d ienos . 
12 :00  Moks lo  s r iuba . 
12 :30  Šv.  M iš ios  i š 
Vi ln iaus  a rk ika tedros 
baz i l i kos . 
13 :45  Šventad ien io  min -
t ys . 
14 :15  K laus imė l i s . 

14 :35  Pasako j ima i  i š 
Japon i jos .
14 :40  Rabarbaras 
(kar t . ) .
15 :55  Europos  rank in io 
čempionato  a t ranka . 
L ie tuva  –  Por tuga l i ja . 
17 :30  Ku l tū r inga i  su 
Nomeda
18:30  S tambiu  p lanu . 
19 :30  Ku l tū ros  d iena . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  I I  ta rp tau t in io 
Vi rg i l i j aus  Nore ikos  da i -
n in inkų  konkurso  f ina las .
22 :50  Bunker is  (kar t . ) .
00 :15  G imt inėN-14 
(kar t . ) .

06 :00  Žve jybos  nuotyk ių 
ieško to jas  (kar t . ) .
07 :00  Jukono vy ra i 
(kar t . )  N-7 .
08 :00  Žve jybos  nuotyk ių 
ieško to jas .
09 :00  Gyvūnų man i ja .
09 :30  Vienam ga le  ka -
b lys .
10 :00  Prae i t ies  žva lgas 
N-7 .
10 :30  A tga l  į  gamtą  N-7 .
11 :30  Krov in ių  kara i  N-7 .
12 :55  Žyg is  per 
Amer ikas .
14 :00  Iš l i k imas  N-7 .
15 :00  Pragaro  ke l ias 
N-7 .
16 :00  Jukono vy ra i  N-7 .
17 :00  Sandė l ių  kara i 
N-7 .
18 :00  Vienas  N-7 .
19 :00  Kaukės .
20 :00  Kobra  11  N-7 .
21 :00  Ž in ios .

21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  Ka ra l i aus 
Sa l i amono  kasyk los 
N -7 .
23 :55  Nesuna i k i nam i  3 
N -14  ( ka r t . ) .

06 .59  Programa.
07 .00  Moter iškas  ap ip lė -
š imas N-7 .
08 .00  Vantos  lapas  N-7 .
08 .30  Ka imo akademi ja . 
09 .00  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
09 .30  Moks lo  r i tmu. 
10 .00  Krepš in io  pasau ly -
j e  su  V.Mač iu l iu . 
10 .30  Gre i t i s . 
11 .00  Par t i zanų ke l ia is . 
11 .30  Mūsų gyvūna i . 
12 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
15 .55  D ide l i  maž i  ek ra -
na i . 
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  „24 /7 “ . 
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Mūsų gyvūna i . 
19 .00  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu  N-7 .
21 .30  „24 /7 “ . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.).
13:30 Langas į valdžią 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 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 Babilonas Berlynas 
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.).

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 Nuo... Iki.. . . 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loteri ja 
1634.
22:30 Laiko ribos N14. 
00:20 I l iuzi ja N-7. 
01:20 Pakeleiviai (k) N-7. 

06:25 Galingiej i  reindže-
r iai N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai 
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Sužeisti  paukščiai 
N-7.
12:00 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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Vaikštant tarp ant-
kapių N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Vaikštant tarp ant-
kapių N-14.
00:25 Rezidentas N-14.
01:25 CSI kriminalistai 
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 Vanity Fair (k).
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 Žmogus be praeit ies 
N14. 
22:50 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7..
00:50 Legendų biuras (k) 
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. 
15:20 Naujokai (k) N-7. 
16:15 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:20 Mano vienintelė 
N-7. 
18:50 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Kaip atsikratyti 
boso 2 N14. 
23:15 Paskolinta meilė.
01:15 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
07:00 Gustavo 
enciklopedija(kart.).
07:30 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:55 Mija ir aš (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs 
(kart.).
08:45 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo l iudyto-
jai (kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).

14:05 Muzikos talentų 
lyga 2020 (kart.).
15:35 Po pamokų.
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Išpažinimai. (kart.).
19:35 Mūsų miestel iai. 
Trakai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Petras Vaičiūnas. 
Patriotai. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:20 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Autopilotas (kart.).
09:00 Būk profesionalas.
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 Paskutinė riba 

N-14.
23:00 Pjūklas 2 S.
00:55 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 
N-7.
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.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.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 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 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 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 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Zodiako sugrįžimas 
N14. 
00:40 Iliuzija N-7. 
01:40 Laiko ribos (k) N14. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
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 Belvilio policininkas 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Belvilio policininkas 
N-14.
00:25 Rezidentas N-14.
01:25 CSI kriminalistai 

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 geriau-
sia.
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 Blyksnis N14. 
22:50 Žmogus be praeities 
(k) N14. 
00:40 Karo vilkai N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Mentalistas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:30 Mano vienintelė N-7. 
18:30 Tėvas Motiejus 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.).
06:50 Šoka Lietuva.
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-
liai 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 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 

18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Atranka į UEFA 
Europos futbolo čempio-
natą.
19:35 Vindzorai. 
20:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vokietija 86 N-14. 
23:05 Istorijos detektyvai. 
23:50 Šoka Lietuva (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:25 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija 
(kart.).
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 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
21:30 TIESIOGIAI FIBA 
čempionų lygos rungtynės. 

Strasbūro SIG – Vilniaus 
Rytas.
22:10 Juodai balti raudoni.
22:20 TIESIOGIAI FIBA 
čempionų lygos rungtynės. 
Strasbūro SIG – Vilniaus 
Rytas.
23:30 Bibliotekininkai N-7.
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 Lietuvos miestai. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.

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. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 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 Rožės vardas N-14. 
24:00 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:45 Klausimėlis. 

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 Išl ikimas N14. 
00:25 I l iuzi ja N-7. 
01:25 Zodiako sugrįžimas 
(k) N14. 

06:25 Galingiej i  reindže-
r iai N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Sužeisti  paukščiai 
N-7.
11:00 Sužeisti  paukščiai 
N-7.
12:00 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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
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 7 dienos Entebėje 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 7 dienos Entebėje 
N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 7 dienos Entebėje 
N-14.
00:20 Kaulai N-14.
01:15 CSI kriminalistai 
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 Meksikietis N-7. 
23:30 Blyksnis (k) N14. 
01:20 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 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:30 Mano vienintelė 
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 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 XXVI Klaipėdos 
pil ies džiazo festivalis. 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:55 Mija ir aš (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Mūšio laukas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Vilniečiai (kart.).
14:55 Vindzorai (kart.).
15:40 Pasakojimai iš 

Japonijos (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:45 Tarptautinės futbolo 
rungtynės. Lietuva – 
Farerų salos. 
21:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
21:30 Van Goghas. 
23:00 Atspindžiai (kart.).
23:30 Kelias į namus 
(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 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 Nepageidaujami 
genai N-14.
23:10 Bibl iotekininkai N-7.
01:10 Pragaro ke l ias 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Pagaliau savaitga-
l is. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
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 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:35 Tarnaut i  i r  g int i 
N-7. 
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią die-
ną (kart . ) .
13:00 Pasaul io puodai 
(kart . ) .
14:00 Žinios. Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Klauski te daktaro. 
19:30 Daiktų istor i jos. 
20:30 Panorama.
20:45 Sportas. Orai .
20:50 Tel Avivo „Maccabi“ 
– Kauno „Žalgir is“  . 
23:10 Degant is pasaul is 
N-14. 
00:15 Alpių detektyvai 
N-7. (kart . ) .
01:00 LRT radi jo ž inios.

06:15 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 Bučiuoju.  Rūta. 
21:00 Rimti  reikalai  3 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai . 
22:30 Pagir ios Tai lande 
N14. 
00:40 I l iuzi ja N-7..
01:40 Iš l ik imas (k) N14..

06:25 Gal ingiej i  reindže-
r ia i  N-7.
06:55 Ančiukų istor i jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart . )  N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje 
N-7.
10:00 Sužeist i  paukščiai 
N-7.
12:00 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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja 
ger iau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai .

22:00 Sabotažas N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Sabotažas N-14.
00:15 Kaulai  N-14.
01:15 CSI kr iminal istai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k).
08:20 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo pol ic i-
ja (k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:25 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 Strėlė N-7
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Prič iupom! 
21:00 Šalut in is efektas 
N14. 
23:05 Meksikiet is (k) N-7. 
01:30 Okupuot i  N14. 

06:55 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mental istas N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 

N-7. 
15:30 Naujokai  (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:30 Mano vienintelė 
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14. 
23:00 Paskol inta mei lė.
01:00 Mano l ik imas N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos 
pi l ies džiazo fest ival is 
(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 Ekologiška (kart . ) .
08:45 Tėčio reikalai 
(kart . ) .
11:45 Klausimėl is. 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Trembita.  (kart . ) .
12:40 Li teratūros pėdse-
kys (kart . ) .
13:10 Kultūr ingai su 
Nomeda (kart . ) .
14:30 Į  sveikatą! (kart . ) .
14:55 Kel ias į  namus 
(kart . ) .
15:20 Ekologiška (kart . ) .
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai.
16:15 Mi ja i r  aš.

16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kost iumuot iej i  N-7. 
18:50 Klausimėl is (kart . ) .
19:05 Veranda (kart . ) .
19:35 Devintasis dešim-
tmet is.
20:20 Pasakoj imai iš 
Japoni jos.
20:30 Panorama.
20:50 Kultūra. 
21:00 Vi ln iečiai .  (kart . ) .
21:30 3 minutės ik i  k ino. 
21:33 Jei  matytum jo širdį 
N-14. 
23:00 Čia – kinas (kart . ) .
23:30 Euromaxx (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 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 i r  tur i  vaikų 
(kart . )  N-7.
12:30 Skorpionas N-7.
13:30 Topmodel iai  N-7.
14:30 Mei lė – tai . . .  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai !  Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 

N-7.
20:00 Nuogi i r  įbaugint i 
N-7.
21:00 Paskut inis kr ikšta-
tėvis Džonas Got is N-14.
23:10 Bibl iotekininkai  
N-7.
01:10 Pragaro kel ias N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
09.00 Kel iautojo dieno-
rašt is. 
09.30 Kaimo akademija. 
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 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika N-7.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai . 
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.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Oponentai . 
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai . 
00.30 Real i  mist ika 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  Da i k tų  i s t o r i j os 
( ka r t . ) .
14 :00  Ž in ios .  O ra i .
14 :20  Laba  d iena , 
L i e tuva .
15 :45  Į dom ios ios  pamo -
kos . 
16 :40  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  Nemi r t i ngas i s 
N -14 .
00 :50  Led i  Makbe t  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  Apsaug in i s  N14 . 
22 :50  M i r t i es  ange las 
N14 . .
00 :30  P jūk las  3D .  S . 

06 :25  Ga l i ng ie j i  r e i n -
dže r i a i  N -7 .
06 :55  Anč iukų  i s to r i j os 
N -7 .
07 :25  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s  N -7 .
07 :55  Fa ra i  ( ka r t . )  N -7 .
08 :55  Me i l ės  sūku ry je 
N -7 .
10 :00  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 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  TV  Paga lba .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  Tro l i a i  N -7 .
21 :15  To ras  N -14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  To ras  N -14 .
00 :10  Un i ve rsa lus  ka rys 
N -14 .

06 :00  S t rė lė  ( k )  N -7 . 

07 :00  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia  ( k ) . 
08 :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  Pas i t i kė j imas 
N14 . 
23 :20  Ša lu t i n i s  e fek tas 
( k )  N14 . 
01 :25  Okupuo t i  N14 . 

06 :50  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  Tėvas  Mo t i e j us 
( k )  N -7 . 
15 :30  Nau joka i  ( k )  N -7 . 
16 :30  B jau rus i s  anč iu -
kas  N iu jo r ke  N -7 . 
17 :30  Mano  v ien in te lė 
N -7 . 
19 :00  Ma l j o r kos  by los 
N -7 . 
20 :05  Nau joka i  N -7 . 
21 :00  De tek t yvė  Du ran t 

N14 . 
22 :55  Tabu la  Rasa  N14 . 
01 :15  Mano  l i k imas  N-7 .

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  XXVI  K la ipėdos 
p i l i es  dž iazo  f es t i va l i s 
( ka r t . ) .
06 :55  Pasako j ima i  i š 
Japon i j os  ( 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 :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 . l t .
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  Pasako j ima i  i š 
Japon i j os  ( ka r t . ) .
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 :05  Dvynukės .
18 :05  Kos t i umuo t i e j i 
N -7 . 
18 :50  K laus imė l i s . l t . 
( ka r t . ) .
19 :05  UEFA „Tau tų  l y -
gos “  f u tbo lo  t u rny ro 
apžva lga .
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  ap ie  Va rda 
N-14 .
23 :25  Konce r tuo ja  g ru -
pė  „Sau lės  k l i ošas “ .
00 :45  DW nau j i enos 
rusų  ka lba .
01 :00  Daba r  pasau l y j e . 

06 :30  CS I  k r im ina l i s t a i 
( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Kob ra  11  ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  Un i ve ras  ( ka r t . ) 
N -7 .
09 :00  S ta t ybų  g idas 
( ka r t . ) .
09 :30  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  Jauna t i s  N -14 .
00 :40  P jūk las  2  S 
( ka r t . ) .

05 .29  P rog rama .
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l f a  t aškas . 
07 .00  La i kyk i t ės  t en . 
08 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
09 .00  Gre i t i s . 
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 . 
12 .30  A l f a  t aškas . 
13 .00  Nau ja  d iena . 
14 .00  Oponen ta i . 
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 . 
00 .30  Rea l i  m i s t i ka  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 11 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Daik tų is tor i jos 
(kar t . ) .
06:55 Išpažin imai . 
07:25 Mik is  Matsonas i r 
s laptas sąmokslas.
09:30 Ž in ios.  Ora i .
09:35 Labas ry tas, 
L ie tuva.
12:00 Paveldas.
12:55 Jaguarų kraštas.
13:45 Klaus imėl is  (kar t . ) .
14:00 Frenki  Dre ik  pa -
s laptys N-7. 
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Sveik in imų kon -
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kel ia i .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Vasaros la ikas 
N-7. 
00:50 Nemir t ingasis 
N-14.  (kar t . ) .

06:20 St ivenas Visata.
07:05 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:30 Ogis  i r  tarakonai .
07:50 Padūkėl ių  lenkty -
nės.
08:20 Tomo i r  Džer io 
šou.
08:50 Šaunusis  Skūbis-
Dū.
09:20 Saugokis  meškinų.

09:50 Sėkmės tandemas. 
10:20 Tomas i r  Džer is . 
11:20 L inksmosios pė -
dutės.
13:20 Piko va landa N-7. 
15:15 Mis Slapto j i  agentė 
N-7. 
17:25 XXI  amžiaus la ida. 
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i . 
19:30 Ant  bangos 2.
21:15 Viskas t ik  pras ide -
da N14. 
23:05 Mano tobulas 
gangster is  N14. 
00:55 Apsaugin is  (k) 
N14. 

06:30 Kempin iukas 
Plač iakeln is  (kar t . )  N-7.
07:00 Vėžl iuka i  n indzės 
N-7.
07:30 Supermergai tės.
08:00 Kempin iukas 
Plač iakeln is  (kar t . )  N-7.
08:30 Vi r tuvės is tor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darže l is .
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Kalnai . 
12:20 Kenoloto.
12:22 Kalnai . 
12:45 Kara l ius 
St razdabarzdis  N-7.
14:45 Urmu p ig iau N-7.
16:45 Ekst rasensų mūšis 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekst rasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i .

19:30 galvOK.
19:35 Euro jackpot .
19:40 galvOK.
21:00 Gaujų kara i  N-14.
22:05 Apgaulės meis t ra i 
N-7.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Apgaulės meis t ra i 
N-7.
00:30 Persek io jama dak -
taro N-14.

06:00 Kvai l ia i  šė ls ta (k) 
N-7. 
07:00 Pričiupom!(k).
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Pričiupom!(k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:05 Kvail iai šėlsta N-7. 
10:35 Afrika. 
11:40 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai. 
13:50 Pragaro virtuvė N-7. 
14:50 Vanity Fair N-7. 
15:50 Nusikalt imų tyrėjai 
N-7. 
17:00 Juventus - Rytas. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Snaiperis N-7. 
21:30 Gynybos kodas 
N14. 
23:20 Įkalinta N14. 
01:10 Pasit ikėj imas (k) 
N14. 
02:45 Programos pabaiga. 
2020 m.

06:30 Aklo j i  (k) .

08:00 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:55 Daktaras Ozas 
N-7. 
09:50 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
11:00 Klas ik in ia i  kepi -
nia i . 
12:00 Džino v iešnagė 
I ta l i jo je .
13:00 Aklo j i  (k) .
14:45 Šviež ias mais tas. 
15:45 Ši rde le mano N-7. 
17:45 Velvet  ko lekc i ja 
N-7. 
18:50 Aklo j i .
19:50 Būrė ja (k) .
21:00 Nepamirš ta N14. 
23:00 Vi lkų žemė N14. 
00:55 Tabula Rasa (k) 
N14. .

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Auksin is  protas. 
07:20 Kul tūra (kar t . ) .
07:30 Vi ln ieč ia i . 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sve ikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – k inas. 
10:30 Tarp dal ių  (ne)
p lo jama. 
11:00 Kas geresnio,  ka i -
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąs iuv in is . 
12:00 Trembi ta . 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažin imai . 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarė ja“  su 
Martynu Starkumi . 
16:00 Kel ias į  namus. 

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. 
20:25 Kauno Šv. 
Mika lo jaus (Benedik t in ių) 
bažnyč ia.
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Paskut inė atostogų 
d iena. 
22:05 Domanto Razausko 
i r  Saul iaus Petre ik io  kon -
cer tas.
23:50 Vi ln ieč ia i  (kar t . ) .
00:20 Dabar  pasauly je . 

06:00 Kietuol ia i  N-7.
06:30 Žvejybos nuotyk ių 
ieškoto jas (kar t . ) .
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 Žygis  per 
Amer ikas.
11:30 Krov in ių  kara i  N-7.
12:55 Žygis  per 
Amer ikas.
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 Pi rmas nužudymas 
N-14.
00:05 Paskut in is  kr ikš ta -
tėv is  Džonas Got is  N-14 
(kar t . )

06.59 Programa.
07.00 Skonio re ika las. 
07.20 Vyrų šešėly je . 
Mar i ja  Pečkauskai tė-
Šatr i jos Ragana. 
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 #NeSpaudai . 
21.30 Oponenta i . 
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.

Seimas - neužtarnauto 
poilsio vieta!

Nuotrauka iš Tomo Tomilino „Facebook“-o.

Prieš rinkimų antrąjį turą „vals-
tietis“ Tomas Tomilinas skelbė 
šūkį: „Seimas - ne užtarnauto 
poilsio vieta“. Šio šūkio poteks-
tė- nebalsuokit už T.Tomilino kon-
kurentą Sergejų Jovaišą, kuris jau 
užsitarnavo poilsį.

Tačiau T.Tomilino plakatuose 
„ne“ yra labai arti „užtarnauto“. 

Atrodo, tarsi tai yra vienas žodis, 
todėl frazė įgauna kitą reikšmę.

„Seimas - neužtarnauto poil-
sio vieta“...  Šalia šūkio plakate - 
T.Tomilino nuotrauka. 

O politiko „Facebook“-e šalia  
plakato stovi ir pats T.Tomilinas. 
Štai kas neužtarnautai gavo poilsio 
vietą! 



 
2020 m. lapkričio 7 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 5 psl.)

Grėsmė galutinai neišvengta, tačiau prislopinta
Praėjusių metų pabaigoje 

pasirodžiusios pirmosios ži-
nios apie Kinijoje pradėjusį 
sklisti virusą pamažu pasėjo 
nerimo daigą kone kiekvie-
no pasaulio piliečio širdyse. 
Vasario mėnesio pabaigoje 
koronavirusas pasiekė ir Lie-
tuvą ir iki šiol joje siaučia.

Apie tai, kaip sekėsi ir se-
kasi Lietuvai, lyginant su 
kitomis šalimis, ir kokie pa-
grindiniai veiksmai lėmė tai, 
kad didžioji pasaulinės pan-
demijos grėsmės banga mus 
aplenkė, pasakoja Pasau-
lio sveikatos organizacijos 
(PSO) atstovybės Lietuvoje 
vadovė Ingrida Zurlytė.

Karantino privalumai, 
kovojant su virusu

Kovo 16 dieną Lietuvoje 
buvo paskelbtas karantinas, su-
stabdytos pramogos, o darbas ir 
švietimas perorientuotas veiklai 
nuotoliniu būdu. „Karantino pa-
skelbimas, be abejo, gerokai pri-
sidėjo prie COVID-19 epidemijos 
suvaldymo Lietuvoje ir užkirto 
kelią nevaldomam viruso pliti-
mui visuomenėje, todėl Lietuvo-
je, palyginus su kitomis šalimis, 
fiksuotas mažesnis sergamumas 

ir mažiau netekčių, 
susijusių su COVID-
19. Karantinas sutei-
kė galimybę sutelkti 
visus pajėgumus, 
priemones ir persi-
tvarkyti visuomenės 
ir asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms. 
Nepaprastai svarbus 
buvo ir visuomenės 
susitelkimas, supra-
timas ir pagrindinių 
apsisaugojimo prie-
monių ir keliamų 
reikalavimų laiky-
masis“, – karantino 
privalumus vardija 
PSO atstovybės Lie-
tuvoje vadovė Ingri-
da Zurlytė.

Pavasarį, kai ži-
niasklaida nesu-
stabdomai pildėsi 
žiniomis apie koro-
navirusą, Lietuva ga-
lėjo džiaugtis pakan-
kamai gera padėtimi 
šalyje. Pasak Ingri-
dos, tai lėmė veiksnių 
visuma: Lietuvoje 
buvo gana anksti su-
reaguota į pirmuosius 
pranešimus apie CO-
VID-19 infekcijos plitimą Kinijoje, 
o vėliau ir už jos ribų; visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos buvo 
mobilizuotos atvejams nustatyti, 
kontaktams išaiškinti ir stebėti; vi-
suomenė buvo nuosekliai ir akty-

viai informuojama; anksti pradėtos 
patikros ir informacijos platinimas 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste; 
pasiaukojantis medikų darbas; ak-
tyvus ne sveikatos priežiūros insti-
tucijų, tokių kaip policija, pasienio 

tarnyba, kariuomenė, visuomenė 
ir kt., įsitraukimas; tarpžinybinis 
palaikymas Vyriausybės lygmeniu 
ir kt.

 
Pandemijos nuovargis – 
papildomas iššūkis

Pandemijos nuovargis – tai 
natūrali ir tikėtina reakcija į už-
sitęsusį ir neišspręstą neigiamą 
reiškinį. 27-iose Europos šaly-
se atliktos gyventojų apklausos 
rodo, kad iki 60 proc. gyvento-
jų nesijaučia motyvuoti laikytis 
priemonių, kurios apsaugotų juos 
pačius ir aplinkinius nuo viruso.

I. Zurlytė akcentuoja, kad em-
patija ir bendruomenių įtrauki-
mas yra labai svarbūs dalykai. 
„Rasti efektyvius būdus, kaip 
įveikti šį nuovargį ir paskatin-
ti visuomenės budrumą, yra vis 
didėjantis iššūkis, su kuriuo su-
siduria valdžios institucijos ir 
sveikatos priežiūros įstaigos šios 
ilgalaikės visuomenės sveikatos 
krizės akivaizdoje. Ypač svarbu 
stebėti visuomenės nuomonę, 
rinkti duomenis, atlikti tyrimus ir 
remiantis atliktų tyrimų rezulta-
tais įsitraukti į dialogą su visuo-
mene ir tokiu būdu kartu ieškoti 
sprendimų, kaip įgalinti žmones 
išlaikyti elgesį, kuris leistų ap-
sisaugoti ir apsaugoti kitus nuo 
COVID-19 viruso plitimo“, – 
kaip stengiamasi susidoroti su 
pandemijos nuovargio reiškiniu, 
pasakoja PSO atstovė.

 
Pandemija nepraeis savaime

Skaičiuojama, jog iš viso pasau-
lyje yra užregistruota 40 milijonų 
užsikrėtimų SARS–CoV–2 virusu, 
o Lietuvoje – kiek daugiau nei 7 
tūkstančiai.

Pastarųjų savaičių duomenimis, 
bendras atvejų skaičius 100 000 

gyventojų Lietuvoje yra 644,27, 
o mirčių milijonui gyventojų – 
65. Palyginimui: Estijoje atvejų 
skaičius yra 386,25/100 000 gy-
ventojų, Latvijoje – 342,7/100 
000 gyventojų, Lenkijoje – 
1096,53/100 000 gyventojų, o 
mirčių, atitinkamai 55, 42 ir 161 
milijonui gyventojų (lapkričio 4 
d. duomenimis).

Mokslininkai prognozuoja, 
kad jei nebus imamasi tam tikrų 
ribojimų, 2021 metų pradžioje 
dienos mirtingumas nuo COVID-
19 gali būti 4–5 kartus didesnis 
nei balandžio mėnesį, virusui tik 
įsibėgėjus.

„Šiandien jau daugiau žinome 
apie COVID-19 ir apie tai, kaip 
suvaldyti infekcijos plitimą. Tai 
yra žingsnis po žingsnio griežti-
namos proporcingos, tikslingos 
ir apribotos erdvėje ir laike prie-
monės. Gali prireikti ir karantino, 
bet tai būtų paskutinė priemonė, 
jei kitos nepakankamai suveik-
tų, ir galimai šis karantinas būtų 
kitoks nei pavasarį“, – teigia I. 
Zurlytė.

Pandemija nepraeis savaime, 
bet mes galime pakeisti jos eigą, 
todėl pašnekovė ragina laikytis 
atstumo, vengti didelių susibū-
rimų, laikytis rankų higienos, 
čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, 
nuolat vėdinti patalpas ir dėvėti 
nosį ir burną dengiančias veido 
kaukes.

Užsak. nr. 1008

Ingridos Zurlytės teigimu, svarbu įsi-
traukti į dialogą su visuomene ir ieškoti 
sprendimų, kurie skatintų  žmones išlai-
kyti elgesį, leidžiantį apsisaugoti ir ap-
saugoti kitus nuo koronaviruso plitimo.

nuotrauka iš asmeninio archyvo

Už mokesčių mokėtojų pinigus pirko politinės 
komunikacijos patarimus

Strategijoje rašoma ir apie 
politinę komunikaciją

 ,,Anykšta“ gavo 63 puslapių 
apimties dokumentą, kuris labiau 
primena skaidrių rinkinį. Jame 
pateikiami praktiniai patarimai, 
taip pat apžvelgiama savivaldy-
bės komunikacija.

,,Suvaldyti rajono informaci-
ją gana sudėtinga: daug įstaigų, 
objektų, ne visos savivaldybės įs-
taigos vykdo bendrą komunikaci-
ją ir savo komunikacijos įrankiais 
labiau komunikuojama tik sava 
informacija.Tai ne visada daroma 
profesionaliai ir efektyviai.

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centrui tenka didžiau-
sias krūvis ir pareiga už teigiamo 
įvaizdžio kūrimą, kultūrinio ir 
poilsio turizmo viešinimą, svečių 
srauto didinimą. Ši įstaiga negali 
kontroliuoti kitų įstaigų komuni-
kacijos.

Anykščių TIC negali kontro-
liuoti kito informacijos srauto, 
kuris susijęs su politiniais įvy-
kiais, politine konkurencija, savi-
valdybės administracine veikla, 
informacija apie savivaldybę. O 
tokia informacija, norime ar ne-
norime, taip pat yra rajono įvaiz-
džio dalis.

Rajono komunikacijoje akty-
vesnio vaidmens turėtų imtis ir 
pati savivaldybės administracija.
Tiek kalbant apie turizmo ir poil-
sio komunikaciją, tiek apie politi-
nę-administracinę komunikaciją.

Komunikacija turėtų tapti ben-
dru reikalu auginti rajoną, svečių 
skaičių (nes dėl to laimi visi), ta-
čiau šiuo metu to nėra.

Komunikacija vykdoma ne vi-
suose populiariuose tinkluose, 
dėl to prarandama dalis potenci-
alo pasiekti reikiamas auditori-
jas“, - rašoma esamos situacijos 
analizėje.

Beje, MB ,,Komunikuok LT“, 
ko gero, komunikacijos socia-
liniuose tinkluose ne be reikalo 

mini su politika susijusius daly-
kus. ,,Anykšta“ jau anksčiau yra 
pastebėjusi, kad šia Anykščių ra-
jono savivaldybei parengta strate-
gija per savivaldos rinkimų kam-
paniją pasinaudojo nušalintasis 
Anykščių rajono meras K.Tubis. 
Anykščių rajono savivaldybės 
ir K.Tubio asmeninėje feisbu-
ko paskyrose identiškai sutapo 
skelbiamų iliustruotų pranešimų 
spalvinės gamos…

Buvo postūmis ,,susėsti“...

Pasiteiravus, ar MB ,,Komuni-
kuok LT“ parengta komunikacijos 
strategija socialiniuose tinkluose 
atnešė realios naudos, Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja A.Pajarskienė kalbėjo: 
,,Labai stiprus mums buvo postū-
mis kartu susėsti. Dokumente ga-
lutinius rezultatus gal ir sunku pa-
rodyti, bet procesas, susitikimai, 
postūmis, konsultacijos su speci-
alistais... Ten buvo daug pateikta 
paslapčių ir specifinių žinių.“

Socialiniai tinklai - ne 
,,28 amžiaus išganymas“

Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
vardijo komunikacijos partne-
rių kuriamų vaizdo siužetų apie 
Anykščius svarbą.

,,Tai - savivertė, pasitikėjimas, 
pasididžiavimas savo kraštu. Tai 
natūralus miesto pristatymas. 
Tiesiog pasirenki kampą, kaip 
kalbi apie savo miestą“, - sakė 
A.Pajarskienė.

Kalbėdama apie socialinius 
tinklus, A.Pajarskienė dėstė, kad 
jie šiuo metu populiarūs ne tik 
tarp jaunimo, tad juose viešinama 
Anykščių rajono savivaldybės in-
formacija esą pasiekianti plačią 
auditoriją.

,,Pensininkai atranda internetą. 
Ir nepaleidžia, ir neišeina. Savo 
asmeninėje feisbuko paskyroje 
dalijuosi bendrąja informacija ir 
visos mano pagrindinės sekėjos 
ir ,,laikintojos“ yra damos ir vy-
rai, kurie išėjo į gražų užtarnautą 

poilsį. Nereikia galvoti, kad soci-
aliniai tinklai yra 28 amžiaus išga-
nymas. Tai  kasdienybė“, - kalbėjo 
A.Pajarskienė ( 28 amžius šioje ci-
tatoje - ne klaida, taip iš tiesų kal-
bėjo pašnekovė,- red.pastaba).

Teigia, kad savivaldybių 
paskyros feisbuke - labai 
retas reiškinys

Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
taip pat akcentavo, kad Anykščių 
rajono savivaldybė yra viena iš ne-
daugelio Lietuvoje, kuri turi savo 
paskyrą feisbuke.

,,Tai labai retas dalykas. Ne kie-
kviena savivaldybė tai turi. Ir kiek 
žinau iš kolegų, nepraktikuoja ir 
nerekomenduoja turėti feisbuko 
paskyros kai kurių savivaldybių 
vadovai“, - sakė A.Pajarskienė.

Anykščių rajono savivaldybė 
feisbuke turi 5 tūkst. 424 sekėjus, 
,,Instagram‘-e“ savivaldybę stebi 787 
internautai, o ,,Youtube“ platformoje 
įstaiga turi 45 prenumeratorius.
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Rubrika „Džiaugiuosi ir dalinuosi” įgauna pagreitį - paskutinį kartą iš skaitytojų sulaukėme dau-
giau nei pusšimčio nuotraukų.

Šį kartą skatytojai dalijosi Anykščių krašto lankytinose vietose užfiksuotais vaizdais.
Kitą kartą lauksime Jūsų fotografuotų nuotraukų, kuriose užfiksuoti Jūsų mėgstamiausi patieka-

lai. Nepamirškite šalia skanėstais nukrauto stalo įamžinti ir savo artimųjų veidų.
Nuotraukas kelkite „Anykštos” feisbuko paskyroje, po kvietimu dalytis ir džiaugtis.

Gyvenimas - graži kelionė...

Aldona Žvirblienė. Burbiškio dvare. Mantas Sedelskiukas. Prie Puntuko akmens.

Robertas Pelegrimas. Mikierių atodanga.

Sigitas Juodelis. Anykščių miesto šventės vakaras.

Aušra Strazevičiūtė. Lajų take labai smagu su 
dukrele.

Gintarė Petrauskaitė. Anykščių šv.Mato bažny-
čios apžvalgos aikštelė.

Linas Vildžiūnas. Inkilų ekspozicija prie Medžių lajų tako.

Gaiva Di. Bijeikių apžvalgos bokštas. Asta ir Dainius Smalsčiai. Basų kojų takas.

Vladas Banys. Siurojo geležinkelio stotis Anykščiuose.

Valdas Ušackas. Medžių lajų takas žiemą.
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„Korona“: Anykščiuose ne taip baisu, bet baisu...

šiupinys

(Atkelta iš 1 psl.)

Nauji pranešimai apie 
susirgusius - kiekvieną dieną

Penktadienį, lapkričio 6 -ąją, pa-
skelbta, jog  susirgimai koronavi-
rusu nustatyti trims anykštėnams. 
Pasak Anykščių rajono vicemero, 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovo Dai-
niaus Žiogelio, vienas iš susirgu-
sių - Anykščiuose registruotas, bet 
Kaune gyvenantis studentas, o kiti 
du – „tikri anykštėnai“. D.Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, jog iš pastarųjų 
asmenų tik vienas nurodė, kad tu-
rėjo kontaktą su kitu žmogumi.

Ketvirtadienį pranešta, jog su-
sirgimas koronavirusu nustatytas 
Katlėriuose veikiančios įmonės 
„Baltic sofa“ darbuotojui bei Vil-
niuje, Santaros klinikose, besigy-
dančiam anykštėnui.

 Susirgęs „Baltic sofa“ darbuo-
tojas gyvena Utenoje, todėl pagal 
oficialią statistiką ligos atvejis 
Anykščiams nėra priskirtas. D. 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog 
„Baltic sofa“ patalpos dezinfekuo-
tos, o įmonė tęsia darbą. „Nurodo-
ma, kad susirgęs asmuo gamykloje 
kontaktavo tik su vienu žmogumi, 
kuris yra izoliuotas“, - „Anykštai“ 
sakė D.Žiogelis.

Anykštėnas, kuriam Santaros 
klinikose nustatytas susirgimas ko-
ronavirusu, buvo išleistas gydytis į 
namus.   

Savaitės pradžioje visas Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro (TVIC) kolektyvas buvo 
izoliuotas po to, kai susirgimas ko-
ronavirusu nustatytas šios įstaigos 
darbuotojui.

Pasak D.Žiogelio, kitų Anykščių 
TVIC darbuotojų mėginiai dėl ko-
ronaviruso iš karto nebuvo paimti. 
D.Žiogelio teigimu, mėginių imti 
nebuvo prasmės, paisant inkubaci-
nio koronaviruso laikotarpio.

Regis, koronavirusas grėsmingai 
įsisuko ir į mūsų savivaldybę, tačiau 
Anykščių rajone sergamumas šia 
liga išlieka vienas mažiausių šalyje. 
Penktadienį Lietuvoje koronavirusu 
sirgo 19 tūkst. 91 žmogus. Serga-
mumas 100 tūkst. gyventojų buvo 
416,4. Didžiausias sergamumas 
100 tūkst. gyventojų buvo Plungės 

rajone - 1303,5 (arba 489 atvejai), 
Šiaulių mieste - 805,8 (1158 atve-
jai), Šilalės rajone - 740,2 (169). 
Anykščių rajone sergamumas 100 
tūkst. gyventojų buvo 39,1.   

Nesitikrina, tai ir neserga...

Portale anyksta.lt pasirodžius 
žinutei, jog sergamumas korona-
virusu Anykščių rajone yra žemas, 
gavome Luizos Pocienės laišką, 
kuriame ji klausė, kaip koronavi-
rusu galimai užsikrėtęs žmogus tu-
rėtų pasiekti patikrinimo punktą.

 „Pastebėjome, kad visur yra pa-
brėžiamas žemas Covid -19 serga-
mumas Anykščių rajone. Tačiau ar 
kas nors domėjosi, kokius kryžiaus 
kelius reikia pereiti, norint atlikti 
testą? Dauguma savivaldybių tei-
kia pavėžėjimo paslaugas iki pati-
kros punkto, tačiau Anykščiai šios 
paslaugos neteikia. SERGANTIS 
žmogus iki patikros punkto Ute-
noje turi važiuoti automobiliu pats. 
Ką daryti, jeigu jo neturi? Galima 
paprašyti draugų ar giminių, bet 
kas norės apkrėsti savo draugus 
ar gimines? Be to, paaiškėjus, kad 
sergate Covid -19, jus pavėžėjęs 
draugas ar giminaitis iškart turės 
izoliuotis ilgam laikui. Gal savival-
dybės klerkai galėtų pakomentuoti 
šią situaciją? Gal rajone sergamu-
mas ir yra toks žemas, nes nėra 
sudaroma galimybė pasitikrinti. 
Ar šiais laikais būtų sudėtinga te-
pinėlį paimti Anykščių ligoninėj 
ar kokiame nors specialiai įkurta-
me punkte?“ – „Anykštai“ parašė 
L.Pocienė.

Anykščių rajono vicemeras, 
Esktremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vadovas 
D.Žiogelis, atsakydamas į skaity-
tojos klausimą, sakė, jog Anykščių 
rajono savivaldybė jau teikia pavė-
žėjimo iki patikros punkto paslau-
gą rajono gyventojams. „Nereikia 
tikėtis, kad vos tik užsiregistravai 
ir po 15 minučių būsi nuvežtas“, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

Jis tikino, kad gyventojai, ku-
riems kyla įtarimas, jog galbūt jie 
turėjo kontaktų su užsikrėtusiais 
koronavirusu arba jaučia šiai ligai 
būdingus simptomus, turėtų kreip-
tis į savo šeimos gydytoją, o šis pa-
tars, ką daryti toliau.

Patikros punktas bus 
prie „Anykščių šilumos“

Artimiausiu laiku anykštėnai 
atlikti koronaviruso testus ga-
lės gerokai lengviau. D. Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad gautas šalies 
valdžios nurodymas Anykščiuose 
įsteigti mobilųjį koronaviruso pa-
tikros punktą. Pasak D.Žiogelio, 
rajono vadovai „verčiasi per gal-
vą“, nes tokiam punktui keliamus 
reikalavimus įgyvendinti yra su-
dėtinga - teks sumontuoti didžiulę 
palapinę, į kurią galėtų įvažiuoti 
autobusiukas, įjungti komunikaci-
jas, pasirūpinti šildymu.

Mobilus koronaviruso patikros 
punktas gali būti įrengtas tik ato-
kiau gyvenamųjų kvartalų. Pre-
liminariai jį ketinama įkurdinti 
Vairuotojų gatvės gale, automobi-
lių stovėjimo aikštelėje, esančioje 
šalia UAB„Anykščių šiluma“ kon-
toros.

Neaišku, ar per ateinančią sa-
vaitę Anykščiuose bus įrengtas 
mobilusis koronaviruso patikros 
punktas, bet D.Žiogelis vylėsi, jog 
punktas pradės veikti jei ne kitą, tai 
dar kitą savaitę. 

Šalyje paskelbtas karantinas

Nuo lapkričio 7-osios vidurnak-
čio iki lapkričio 29 dienos 24 va-
landos Lietuvoje paskelbtas karan-
tinas. Karantino metu draudžiama 
viešojo maitinimo įstaigų, restora-
nų, kavinių, barų, naktinių klubų ir 
kitų pasilinksminimo vietų, lošimo 
namų ir lažybų punktų veikla, iš-
skyrus maisto tiekimą išsinešimui. 
Parduotuvės, prekybos centrai, tur-
gavietės ir kitos viešosios prekybos 
vietos gali tęsti veiklą, užtikrinu-
sios ne mažiau kaip 10 kvadratinių 
metrų plotą vienam pirkėjui.

Paslaugų teikimo vietose taip 
pat turės būti užtikrinamas 10 kva-
dratinių metrų plotas klientui arba 
aptarnaujamas ne daugiau kaip 
vienas asmuo.

Draudžiama sveikatinimo pas-
laugų centrų, teikiančių poilsio 
paslaugas, veikla, taip pat kultūros, 
laisvalaikio, pramogų, sporto įstai-
gų lankymas. 

Draudžiami visi atvirose ir už-
darose erdvėse viešose vietose 

Valdantieji pademonstravo 
vienybę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Spalio 30-ąją Anykščių rajoną valdančių partijų skyrių pirmi-
ninkai - konservatorius, rajono meras Sigutis Obelevičius, social-
demokratas, vicemeras Dainius Žiogelis, Seimo narys, „valstietis“ 
Antanas Baura ir liberalas Mindaugas Sargūnas - pasirašė pa-
reiškimą ir juo pademonstravo, kad rajoną valdančioji koaliciją 
yra vieninga.

„Mes, Anykščių rajono valdan-
čiosios koalicijos partijų skyrių 
pirmininkai, pareiškiame, kad rin-
kimų batalijos ir pandemijos sukel-
ti sunkumai nepakeitė koalicijos 
vienybės ir noro siekti užsibrėžtų 
tikslų, įgyvendinant rinkimų pro-
gramos nuostatas.

Pasitikime savivaldybės admi-
nistracijos vadovais bei komanda 
ir nepritariame kiršinimo ir prieši-
nimo politikai, juolab kad pande-
mija ir lėtėjanti ekonomika kelia 
papildomus iššūkius, kuriuos rei-

kia spręsti Anykščių krašto žmonių 
gerovei“, - nurodoma pareiškime. 

Partijų skyrių lyderių paklau-
sėme, kodėl jie, praėjus pusantrų 
metų nuo koalicinės rajono val-
džios veiklos pradžios, nusprendė 
paskelbti esantys vieningi ir kur 
jie įžvelgė koalicijos „kiršinimo ir 
priešinimo politiką“.

Meras, Tėvynės sąjungos - Lie-
tuvos krikščionių demokratų parti-
jos Anykščių skyriaus pirmininkas 
S.Obelevičius kalbėjo, jog viena iš 
priežaščių, kodėl koalicija susirin-

ko pasikalbėti, buvo „K.Tubio ir 
laikraščio „Šilelis“ kiršinimo stra-
tegija“. „Savivaldybės administra-
cijos vadovės  yra puolamos, mes 
pareiškėme, kad jas palaikome“, - 
„Anykštai“ dėstė meras.

Vicemeras, socialdemokratas 
D.Žiogelis atkreipė dėmesį ir į 
kitą niuansą. „Buvo intrigų. Du 
kandidatai į Seimą vienas ant kito 
„pavarė“. Tarp koalicijos partnerių 
santykiai kiek išsibalansavo, nes 
per antrąjį rinkimų turą vieni rėmė 
„valstietį“, kiti - konservatorių. O 
dar ir gudrių straipsnių mūsų, ra-
šytojų, krašte atsirado“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Liberalų lyderis, buvęs parti-
jos kandidatas į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje M.Sargūnas 
„Anykštai“ sakė, jog rimtesnės 
krizės tarp koalicijos partnerių 

nebuvo. „Tik tarp „valstiečių“ ir 
konservatorių per antrąjį Seimo 
rinkimų turą atsirado šiokia tokia 
trintis, bet situacija tikrai nebuvo 
konfliktinė“, - „Anykštai“ sakė 
M.Sargūnas. Pasak jo, koalicinis 
pareiškimas paskelbtas kaip įrody-
mas, kad rajono valdžia yra stabili, 
taip užkertant kelią tolesnėms spe-
kuliacijoms.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, kadenciją baigiantis Seimo 
narys A.Baura tikino, kad apie ko-
alicijos ateitį pasikalbėti atėjo tik 
todėl, kad buvo pakviestas rajono 
vadovų. „Rajono vadovai išdėstė, 
jog porinkiminis laikotarpis yra 
sunkesnis, kad girdisi visokių kal-
bų, jog koalicija gali neišsilaikyti, 
kad gali griūti. Todėl nusprendėme 
paskelbti deklaraciją, jog viskas 
yra tvarkoje“, - „Anykštai“ sakė 
A.Baura.

Anykščių rajoną valdančiojo-
je daugumoje yra 19 narių (iš 25 
Tarybos narių): 6 konservatoriai, 
5 socialdemokratai, po 4 liberalus 
ir „valstiečius“. Opozicijoje yra 5 
K.Tubio sąrašo atstovai bei Darbo 
partijos narys Ričardas Sargūnas.

užjaučia

Skaudžią netekties valan-
dą, mirus Jonui KARVELIUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame 
žmonai Danguolei bei vaikams 
Audrai, Jonui ir Snieguolei.

I. ir J. Lapūnai su šeima

organizuojami komerciniai ir ne-
komerciniai kultūros, pramogų, 
sporto renginiai, šventės, mugės, 
festivaliai bei žmonių susibūrimai 
viešojoje vietoje iš anksto nusta-
tytu laiku, išskyrus aukšto meis-
triškumo sporto varžybas, kai jos 
vyksta be žiūrovų.

Reikalavimas taip pat netaiko-
mas laidotuvėms, kai jose dalyvau-
ja ne daugiau nei 10 asmenų, šei-
mos narių skaičius neribojamas.

Vyriausybės nutarimu nustaty-
ta, kad viešose vietose galima būti 
ne didesnėmis nei penkių asmenų 
grupėmis, išskyrus šeimos narius, 
reikalaujama laikytis ne mažesnio 
kaip dviejų metrų atstumo tarp as-
menų ar asmenų grupių.

Vyresni nei šešerių metų asme-
nys viešose vietose privalės būti su 
kaukėmis. Rekomenduojama ribo-
ti judėjimą dėl nebūtinų priežas-
čių  ir palikti gyvenamąją vietą tik 
vykstant į darbą, prekybos vietą, 
dėl sveikatos priežiūros ir kitų pas-
laugų, nerengti asmeninių švenčių 
privačiose erdvėse arba jas organi-
zuoti dalyvaujant ne daugiau nei 
10 asmenų, visiems dėvint kaukes.

Laikantis saugumo reikalavi-
mų, lieka dirbti vaikų darželiai bei 
pradinės klasės, o ugdymas moky-
klose pagal pagrindinio ir viduri-
nio ugdymo programas vykdomas 
nuotoliniu būdu arba derinant nuo-
tolinį su kasdieniu būdu, išskyrus 
veiklą, vykdomą specialiosiose 
mokyklose.

Paieška. Vėlyvą spalio 31-o-
sios vakarą gautas pranešimas, kad 
Anykščiuose, Ramybės g., tris die-
nas nematyti senyvo amžiaus kai-
mynės. Įtarimų, kad galėjo nutikti 
kažkas negera, žmonėms kilo dėl 
to, kad  bute degė šviesa, tačiau kai-
mynė durų neatidarė. Ugniagesiai 
diskiniu pjūklu ir laužtuvu atidarė 
šarvuotas buto duris, į vidų įleido 
policiją ir medikus. Bute moters 
nebuvo.

Sprendimas. Atlikėjas Kazimie-
ras Jakutis pranešė, kad dėl pan-
demijos nutraukia savo suplanuotą 
koncertinį turą per Lietuvą. „Vis 
blogėjant esamai situacijai ir nesi-
tikint, kad ji, žiemai artėjant, page-
rės, atšaukiu koncertinį turą. Linkiu 
visiems – ir muzikantams, ir garsis-
tams, ir žiūrovams - būti sveikiems 
ir linksmiems. Nenuleisti nosies ir 
tikėti ateitimi. Mes dar jauni ir su-
grosim ne vieną koncertą“, - feisbu-
ke paskelbė muzikantas.

Išlaidos. Anykščių rajone per 
Seimo rinkimus dezinfekuotos pa-
talpos tik tose rinkimų aplylinkėse, 
kurios buvo įsikūrusios mokyklose. 
Tokių Anykščių mieste ir rajone 
buvo po tris. Profilaktinė patalpų 
dezinfekcija dėl COVID - 19 per 
abu Seimo rinkimų turus atsiėjo 3 
tūkst.700 Eur. Dezinfekavimo dar-
bus atliko UAB „Dezinfa“.

Rinkimai. Spalio mėnesį Trau-
pio bendruomenė „Metų traupiete“ 
slaptu balsavimu išrinko  bendruo-
menės slaugytoją Meilutę Minci-
enę, o „Metų jaunuoju traupiečiu“ 
-  bendruomenės valdybos nutarimu 
išrinktas moksleivis Arnas Tolušis.

Parama. Žemės ūkio veiklos 
subjektams, patyrusiems nuostolių, 
nukentėjus sodų ir uogynų derliui 
dėl šalnų 2019 m. pavasarį, bus tei-
kiama parama – numatoma skirti 
1,5 mln. Eur. Valstybės pagalbos 
schemai jau pritarė ir Europos Ko-
misija. 2019 metais nuo pavasarinių 
šalnų nukentėjo ir į Anykščių rajo-
no savivaldybės Žemės ūkio skyrių 
kreipėsi 16 pareiškėjų.

Plėtra. UAB „Renerga-1“ rengia 
vėjo elektrinių parko plėtros tech-
ninį projektą. Bendrovė kreipėsi 
į Anykščių rajono tarybą dėl nu-
matomo  įrengti vietinės reikšmės 
kelio vėjo jėgainėms aptarnauti. 
Keliui įrengti norima panaudoti sa-
vivaldybei priklausančią vandens 
pralaidą Kavarsko seniūnijos Pan-
kėnų kaime.

Klausimas. Lapkričio 5 dieną 
Anykščiuose,  J. Biliūno g., vie-
name iš butų rastas negyvas žmo-
gus. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas pranešė, 
kad  bute rasta moteris be gyvybės 
ženklų. Utenos apskrities policijos 
komisariato pranešime skelbiama, 
kad Anykščiuose, J.Biliūno ga-
tvėje, rastas 1948 metais mirusio 
vyro kūnas. 

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuo-
sius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.
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MOZAIKA

įvairūs

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?

»
»
»

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atveža įvairaus žvyro, komposti-
nės žemės po 2,5 tonos. Skaldytos 
malkos, supjaustytos atraižos, turi 
sausų.

Tel. (8-621) 30354.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-699) 65148.

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.

siūlo darbą

Gamybos įmonei 
reikalingas

ELEKTROS 
INŽINIERIUS.

Atlyginimas nuo 1000 Eur 
po mokesčių

Tel. (8-675) 86514.

UAB „Anykščių Vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 

- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei 

savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
Reikalavimai: 

- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
Atlyginimas 1200-1300 EUR neatskaičius mokesčių. 
Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 

CV prašome siųsti el. paštu a.vosinta@gmail.com. 

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų 

gamybos įmonė, 
plečia savo veiklą ir KViečiA 
pRiSiJunGti prie draugiško 
Anykščių, Ariogalos, Vilniaus 
kolektyvo siuvėjus (-as) ir 

minkštų baldų 
specialistus ar norinčius 

išmokti šį darbą. 
Susisiekite: +370 694 74037, 

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos: 

www.balticsofa.com/lt/karjera/

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Iškalame raides. 
Liejame pamatus. 

Gaminame paminklus.
Tel. (8-648) 81663.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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

JK viena pora šiukšlių 
maišuose rado 400 tūkst. 
svarų vertės „Žvaigždžių 
karų“ žaislų

Viena britų pora galėjo dėkoti 
laimingoms žvaigždėms, kai iš mi-
rusio kaimyno paveldėjusi šiukš-
lių maišų prikrautą garažą jame 
rado „Žvaigždžių karų“ žaislų lobį 
už 400 tūkst. svarų (442,2 tūkst. 
eurų).

Pora iš Stauerbridžo centrinėje 
Anglijoje iš pradžių nežinojo, ką 
daryti su lėlių ir žvaigždėlaivių 
krūva, kurią jų kaimynas kaupė 
dešimtmečius, ketvirtadienį prane-
šė laikraštis „The Times“.

Sutuoktinių sūnus iškvietė auk-
ciono pareigūną, kuris pamatė 
„Žvaigždžių karų“ atmintinų daik-
tų lobį, įskaitant nė neišpakuotas 
veikėjų figūrėles.

„Daug jų dėl to, kaip buvo sau-
gomi, buvo šiek tiek sudrėkę, bet 
iš esmės tai geriausia mano kada 
nors matyta „Žvaigždžių karų“ ko-
lekcija“, – laikraščiui sakė Chrisas 
Astonas iš „Aston's Auctioneers“.

„Sulaukėme didžiulio susidomė-
jimo iš viso pasaulio ir visuomet 
tikėjomės labai gero pardavimo“, 
– apie įvykusį aukcioną sakė Ch. 
Astonas.

„Žvaigždžių naikintojų“ klasės 
žvaigždėlaivio kapitonas, viena iš 
vos dviejų žinomų tokių figūrėlių 
su dar nepažeista originalia pakuo-
te, buvo parduota už 32,5 tūkst. 
svarų (35,9 tūkst. eurų) įskaitant 
mokesčius, rašė „The Times“.

Gamintojos „Palitoy“ džavo fi-
gūrėlė – taip pat neatplėšta pakuote 
ir laikoma viena iš 10 dar išlikusių 
tokių figūrėlių – nupirkta už 27 280 
svarų (30,2 tūkst. eurų).

Aštuonios filmo „Džedajaus su-
grįžimas“ veikėjų figūrėlės, kurios 

9-ajame dešimtmetyje buvo pirk-
tos po 1,59 svaro, dabar drauge 
buvo parduotos už 1,4 tūkst. svarų 
(1,55 tūkst. eurų).

Vienos didžiausių pasaulyje kino 
franšizių atmintini daiktai, nuo 
Imperijos šturmo karių šalmų iki 
droido R2-D2 akies, aukcionuose 
gali rinkti įspūdingas sumas.

2015 metais Luko Skaivokerio 
lėlė, 1978-aisiais pasirodžiusi rin-
koje kaip vaikų žaislas, „Sotheby's“ 
ir „eBay“ organizuotame aukcione 
buvo parduota už 25 tūkst. dolerių 
(21 tūkst. eurų).

Ch. Astonas sakė, kad pora iš 
Stauerbridžo nepaprastai apsi-
džiaugs nelaukta sėkme.

„Nežinau, ar jie turi kokių nors 
konkrečių planų, bet jausmas turi 
būti kaip laimėjus loterijoje“, – 
sakė jis.

Indonezija perspėjo dėl 
gresiančio Merapio 
ugnikalnio išsiveržimo

Indonezijos tarnybos ketvirta-
dienį perspėjo apie padidėjusią 
neramaus Merapio ugnikalnio, 
esančio tankiai apgyventoje Javos 
saloje, išsiveržimo grėsmę ir nuro-
dė jo apylinkėse sustabdyti turiz-
mo ir kasybos veiklą.

Indonezijos geologijos agen-
tūra, kurios detektoriai užfiksavo 
padidėjusį ugnikalnio aktyvumą, 
nustatė aukštesnį Merapio keliamo 
pavojaus lygį – iki antrosios kate-
gorijos. Nuo išsiveržimo praeitais 
metais galiojo trečios kategorijos 
parengtis.

„Šios sąlygos gali sukelti ma-
gmos išsiliejimo procesą arba 
sprogstamąjį išsiveržimą“, – sako-
ma Nacionalinės gaivalinių nelai-
mių padarinių mažinimo agentūros 
atstovo Radityos Jati pranešime.

Pasak jo, buvo paliepta sustab-
dyti kopimus ant Merapio šlaitų ir 
kasybos veiklą palei šalimais te-
kančias upes. Draudžiamoje zonoje 
lankytis bus leidžiama ir gaivalinių 
nelaimių agentūros darbuotojams 
ir mokslininkams.

Birželį Merapis išspjovė 6 km 
aukščio pelenų ir įkaitusių dujų 
stulpą, bet žmonės tąsyk nenuken-
tėjo.

Vėliausias didelis išsiveržimas 
įvyko 2010 metais, kai žuvo 347 
žmonės ir iš aplinkinių kaimų teko 
evakuotis apie 20 tūkst. gyvento-
jų.

2 968 metų aukščio kalnas yra 
maždaug už 30 km nuo Džokjakar-
tos miesto centro. Dešimties kilo-
metrų spinduliu aplink ugnikalnį 
gyvena apie 250 tūkst. žmonių, 
rodo aplinkinių rajonų valdžios 
duomenys.

Džokjakartoje įsikūrusio Vul-
kanologijos ir geologinių grėsmių 

mažinimo centro vadovė Hanik 
Humaida sakė, kad ant derlingų 
Merapio šlaitų įsikūrusių kaimų 
gyventojams buvo patarta laikytis 
mažiausiai 5 km atstumo nuo kra-
terio.

Indonezija, daugiau kaip 250 
mln. gyventojų turinti salų valsty-
bė, priklauso vadinamajam Ramio-
jo vandenyno „Ugnies žiedui“, pa-
sižyminčiam dideliu vulkaniniu ir 
seisminiu aktyvumu. Vyriausybės 
duomenimis, šalyje yra daugiau 
kaip 120 veikiančių ugnikalnių.

Prancūzijoje nuteistas jaunas 
vyras, apgaudinėdavęs 
per „Tinder“ surastas moteris

Prancūzijos teismas trečiadienį 
metus kalėti nuteisė 24 metų vyrą už 
daugiau kaip dviejų dešimčių mote-
rų, su kuriomis jis susipažino inter-
neto pažinčių svetainėse, apgavimą.

Šis Prancūzijoje gyvenantis afga-

nas naudojosi tokiomis svetainėmis 
kaip „Tinder“. Jis įtikindavo moteris 
susitikti, o tada atimdavo jų banko 
korteles arba jų duomenis panaudo-
davo apsipirkdamas internetu.

Bylą tyrusios Strasbūro policijos 
„Žigolu 2.0“ pramintas vyras taip pat 
fotografuodavo moterų, pasikvietu-
sių jį pas save, butus ir internete re-
klamuodavo juos kaip nuomojamus.

Kitas jo metodas, kaip rašė vietos 
žiniasklaida, būdavo savaitei išsi-
nuomoti butus per AirBNB, o tada 
apsimesti jų savininku ir ilgam laikui 
išnuomoti juos trečiosioms šalims, 
pasiimti pinigus ir dingti.

Strasbūro teismas sukčiui skyrė 
dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, 
bet pusės jos vykdymą atidėjo.

Kaltinamasis tvirtino bandęs su-
kaupti pinigų ir sumokėti kontraban-
dininkams, kad jie atvežtų į Europą 
jo šeimą.

-Bns
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parduoda

Vyr. redaktorė

Brangiai perkame 
miškus 

visoje Lietuvoje!
Tel. (8-656) 65053.

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
AtSiSKAitOMe iŠ KARtO. 

Tel.: 8 61841283

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.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS. 
JŪSŲ UŽSAKyMUS PRISTATySIME Į NAMUS.

prekiaujame 5,5 – 6,5 mėnesių jaunomis rudomis olandiškomis ir 
Leghornų veislės (pradėjusiomis dėti kiaušinius) raibomis, juodomis, 
dedeklėmis vištaitėmis, lesalais paukščiams. Jūsų užsakymus prista-

tome į namus. tel. užsakymams (8-612) 17831.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIčIO 8 d. (sekmadie-

nį) PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS 
METAIS prekiausime „Kaišiadorių“ 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais (10 
vnt.-1 Eur). Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel . (8-608) 69189.

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

Automobiliai

Geros būklės tOYOtA 
COROLLA, 2002 m. Dyzelinas, 
mechaninė, 2 l, tA iki 2021-09-05.

Tel. (8-687) 39709.

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas kaladėmis ir rąsteliais. 
Atveža (po 10 erd.).

Tel. (8-608) 51317.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

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) 510346.

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.

Sodą ar sodybą, butą mieste ar 
rajone. 

Tel.: (8-657) 52080, 
(8-647) 35121.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys, nurašyti, be tA. 
Išrašo pardavimo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

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.  

Kita

Įvairių išmatavimų 2 arba 3 me-
trų aukščio, naudotus surenkamus 
metalinius garažus. Gali atvežti, 
surinkti.

Tel. (8-687) 73343.

paskerstas ir svilintas įvairaus 
svorio kiaules. Kaina sutartinė. 
Anykščių rajonas. 

Tel. (8-611) 43763.
  
Svilintas kokybiškas kiaulių pu-

seles. Greitai atveža. 
Tel. (8-611) 34567.
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Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 

„PayPost“ kioskuose. 
Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 
skambinkite tel. (8-700) 55400.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIJuTAS,

rašė Antonas FeljeTOnAs

oras

mėnulis
Lapkričio 7 d. - pilnatis,
lapkričio 8 - 9 d. - delčia.

Severijonas, Viktorinas, 
Svirbutas, Domantė, Gotfridas, 
Severinas.

Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina.

šiandien

lapkričio 8 d.

vardadieniai

+7

+12

lapkričio 9 d.
Aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Pagrindinis prenumeratos prizas 
benzopjūklas 

„Husqvarna 135“
Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 

(Šaltupio g. 19, Anykščiai). 
Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos įsteigti prizai – „Gardena“ 

sekatorius, sportinis krepšys, trys kepuraitės.
„Anykštos“ prenumeratoriai gaus ir penkis UAB „Boresa“ parduotuvės 

„Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų čekius, penkis 10 
eurų „Arbatos magijos“ (kioskas A.Baranausko aikštėje) čekius, penkis 
20 eurų parduotuvės „Madinga spinta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai) če-
kius, du 15 eurų vertės siūlų parduotuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko a. 14, 
Anykščiai) čekius, du kvietimus dviem asmenims į Anykščių menų inku-
batoriaus (J.Biliūno g. 53) pramogą „Virtuali realybė” bei 10 kvietimų į 
baseiną „Bangenis“ dviem asmenims. 

Prizų aruodas pildysis...

Skelbiama prenumerata 2021-iesiems metams!

„Anykšta“ - 
laiko patikrintas draugas!

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti paštu arba atnešti į 
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje.

Tetulė su vyru ateina į lombardą:
- Man reikia 10 000 eurų, va, šį 

vyrą jums paliksiu kaip užstatą...
- Ponia, jūs sumaišėte adresus! 

Čia brangenybės, auksas...
- Petrai, išsižiok!

***
Motina moko dukrą:
- Vyrą reikia rinktis labai atidžiai 

ir atsargiai. Štai, pavyzdžiui, tavo 
tėvas - auksinių rankų žmogus. Su-
gedo skalbimo mašina - pataisė. Su-
gedo šaldytuvas - pataisė. Sugedo 
klozetas - pataisė. Tai štai atmink, 
jei surasi gyvenime į jį panašų, bėk 
kuo toliau, nes niekada neturėsi nė 
vieno naujo daikto.

***
- Mieloji, kokios tavo gražios 

akytės!
- Hm... (drovėdamasi).
- O kokia tavo burnytė!
- Hm... (drovėdamasi).
- Kokia nosytė!
- Hm... (drovėdamasi).
- O kokios ausytės?!
- Kvailelis... (užsidengia veidą 

ausimis).

***
- Daktare, aš sergu kažkokia keis-

ta liga: pats sau rašau laiškus.
- Na, ir kada išsiuntėte paskutinį 

laišką?
- Šiandien rytą.
- O ką jame parašėte?
- Kol kas nežinau. Kai gausiu - 

paskaitysiu.

***
Pareina žmona namo ir sako savo 

vyrui:
- Brangusis, tu greitai tapsi tėčiu!
Vyras pabąla ir sušnabžda:
- Tai vis dėlto ji tau viską papa-

sakojo?

***
Kalbasi du draugai:
- Mano brangioji sportuoja sporto 

klube, kad gražiai atrodytų.
- Na, ir kiek numetė? - domisi 

kitas.
- 300 eurų.

Amiliutė studijuoja koalicijos pareiškimą nepasiduoti 
kiršinimui ir siekti tikslų

Keturios pasaulio šalys, 
Evangelijos net dalys -
Lukas, Matas, Morkus, Jonas
Rodo kelią milijonams. 

Anykščių evangelistai
nežada taip pat paslysti: 
susitelkę, apsijungę
Tiesia tiltą per bedugnę. 

Špygą atkiša koronai -
Jie valdys lig švintai onai. 
Tiki jie administracija
Tarsi senas diedas pasija.

Kiršinimui sako ,,ne“. 
Įgyvendins, kas plane.
nei dešra, anei žuvis, -
Bet rajoną jie valdys.

Amiliutė susimąsto -
nėr ribų ant šito krašto.
keturi - galingas skaičius:
Visata ant jo susraičius.


