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Anykščiuose bus statomas dar vienas prekybos centras
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Naujojo prekybos centro statyboms numatytas šis žemės sklypas 
Troškūnų gatvėje, esantis priešais Anykščių priešgaisrinę gelbė-
jimo tarnybą.

Anykščiuose turėtų iškilti dar vienas didžiulis prekybos centras. Jo statyboms jau numatyta vieta 
Troškūnų gatvėje. 

Teigiama, kad konkurencija tarp pasiruošusių žengti į mūsų miestą prekybos tinklų  milžiniška.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
prasitarė, kad didžiųjų prekybos 
tinklų savininkai labai domisi 
Anykščiais.

„Prekybos centrą Anykščiuo-
se norėtų statytis visų šiuo metų 
Lietuvoje veikiančių didžiųjų pre-
kybos tinklų  savininkai“, - sakė 
vicemeras.

D.Žiogelis taip pat atskleidė, 
kurioje vietoje iškils jau penktasis 
didelis prekybos centras. 

Jam numatyta vieta yra Troš-
kūnų gatvėje, priešais Anykščių 
priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

Nuo koronaviruso mirė anykštėnė
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Koronavirusas Anykščiuose 

nusinešė pirmąją gyvybę. Šią 
savaitę nuo šios ligos mirė gar-
baus amžiaus Anykščių miesto 
gyventoja.

Susirgimai koronavirusu šią 
savaitę diagnozuoti ir žino-
miems anykštėnams - rajono 
tarybos nariui, verslininkui Vy-
gantui Šližiui bei UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direkto-
riui Kaziui Šapokai.   

Vakar, lapkričio 20-ąją, ko-
ronavirusu sirgo 63 Anykščių 
rajono gyventojai.

Šią savaitę pradėję veikti mobilusis koronaviruso patikros punktas patenkina visų norinčių pasiti-
krinti sveikatą anykštėnų poreikius. Į jį patenkama iš anksto užsiregistravus telefonu 1808, o prie 
įvažiavimo pasitinka skafandrais vilkintys medikai.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad savivaldybė užklau-
sų dėl naujos parduotuvės 
statybų Anykščiuose yra su-
laukusi iš visų didžiųjų šalies 
prekybos tinklų.

Anykštėnas – 
„Metų 
atradimo“ 
nominacijoje

A. Baranausko 
premija – 
Nacionalinės 
kultūros ir meno 
premijos laureatui

Startas šventėms 
bus duotas 
internete

Savivaldybė 
skyrė paramą 
konservatorių 
lyderio šeimos 
stovyklai

Asfaltas. VĮ Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcija pranešė, 
kad žvyrkelių asfaltavimo darbai  
Anykščių rajone vyks šiuose ke-
lių ruožuose: Nr. 1212 Troškūnai 
– Latavėnai – Didžiuliškiai ruožas 
nuo 0,000 iki 4,196 km; Nr. 1215 
Janušava – Dabužiai – Troškūnai 
ruožas nuo 7,467 iki 7,688 km; 
•Nr. 1243 Daujočiai – Krašteliai 
ruožas nuo 0,285 iki 1,202 km. Su 
rangovais jau pasirašytos darbų su-
tartys.

Nelaimė. Nuo vagių nukentėjo 
Panevėžyje gyvenanti anykštėnė 
aktorė Toma Razmislavičiūtė – 
Juodė. Feisbuke ji paviešino žinią, 
kad apvogtas  kieme stovėjęs jos 
automobilis „Toyota”. Aktorė skel-
bia, kad jos automobilis ilgapirščių 
buvo praktiškai išardytas. Policija 
pranešė, kad pavogtas automobilio 
katalizatorius ir duslintuvas. Nuos-
tolis - 800 eurų.

Kūdikis. Anykščių rajono mero 
patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Pa-
tumsienė tapo mama. Lapkričio 19 
dieną, ketvirtadienį, jos vyras Po-
vilas Patumsis feisbuke paviešino, 
kad jiems gimė sūnus. Patumsiai 
atžalai suteikė Teodoro vardą. 

Medicina. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre dar-
bą pradeda šeimos gydytoja Rasa 
Norkūnaitė- Tervydienė. Šio cen-
tro direktorė Sonata Steniulienė 
džiaugėsi, kad pavyko į įstaigą 
pritraukti jauną, neseniai studijas 
baigusią, jau darbinės praktikos tu-
rinčią specialistę. 

Pasiūlymas. Anykščių rajono 
tarybos narys, liberalas Mindau-
gas Sargūnas teigia, kad vietinio 
susisiekimo autobusuose galima 
įdiegti saugesnes atsiskaitymo už 
kelionę priemones, kurioms ne-
reikalingos didžiulės investicijos. 
Autobusuose galėtų veikti banko 
kortelių skaitytuvai. 

Ženklai. Pasak Anykščių rajono 
savivaldybės Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vyriausiojo  specialisto Simo 
Aštrausko, savivaldybė turi tris 
specialiais ženklais nepažymėtus 
tarnybinius autobusiukus, nors to 
reikalauja taisyklės. Juos pažymėti 
žadama artimiausiu metu.
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Startas šventėms bus duotas internete Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė Kalėdų rezidencijos atidarymo 
renginį ruošiasi transliuoti internetu.

„Tiesioginę transliaciją įgyven-
dins ta pati kūrybinė komanda, 
kuri tiesiogiai transliavo ir praėju-
sių metų eglės įžiebimo renginį – 
UAB INTEMA. Planuojama 2 val. 
transliacija, kaina – iki 1500 Eur.“, 
- „Anykštą“ informavo Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė 
ryšiams su visuomene Silvija Sa-
kevičiūtė.

Anot  S. Sakevičiūtės, tiesiogi-
nę transliaciją bus galima stebėti 
Anykščių rajono savivaldybės, 
Anykščių kultūros centro, VšĮ 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro, Anykščių rajono 
savivaldybės viešosios bibliote-

kos, informacinio partnerio „We 
love Lithuania“, didžiųjų Lietuvos 
naujienų portalų bei naujoje soci-
alinio tinklo „Facebook“ „Kalėdų 
rezidencija Anykščiai“ paskyrose.

Kalėdų rezidencijos atidarymo 
renginį Anykščių rajono savival-
dybė planuoja gruodžio 5 dieną.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja Audronė Pajarskie-
nė „Anykštai“ sakė, kad gruodžio 
5 dieną, per Kalėdų rezidencijos 
atidarymą, žmonės susitelkti nebus 
kviečiami.

„Eglė bus įžiebta, bus švenčia-
mas Kalėdų rezidencijos atida-

rymas. Dabar tai garantuojame. 
Viskas yra apgalvota visiems 
įmanomiems variantams. Juk gy-
venimas nesustoja. Kalėdos nie-
kur nedings - šventė bus”, - sakė 
A.Pajarskienė.

Priminsime, kad šalyje įvedus 
karantiną draudžiami visi tiek atvi-
rose, tiek uždarose erdvėse organi-
zuojami komerciniai ir nekomer-
ciniai kultūros, pramogų, sporto 
renginiai, kiti susibūrimai.

Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga yra patikinęs, 
kad Vyriausybei bus siūloma pra-
tęsti karantino visoje šalyje režimo 
terminą.

„Planuoju siūlyti ir nėra jokių 
abejonių, kad jis bus pratęsiamas“, 
– sakė A. Veryga.

Savivaldybės Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja Audronė Pajarskienė 
tikino, kad kalėdiniuose ren-
giniuose žmonės susitelkti 
nebus kviečiami.

Vagystė. Lapkričio 18 die-
ną  apie 9.00 val. pastebėta, jog 
įsibrauta į Kavarsko seniūnijos 
Pienionių kaimo sodybos ūkinį 
pastatą, iš kurio pagrobtas turtas: 
kompresorius, benzininis pjūklas, 
akumuliatorinis suktuvas, aliu-
mininis karutis ir kt.. Patirta žala 
- 1144,50 eurų. Pradėtas ikiteismi-

nis tyrimas.
Plėšimas. Lapkričio 18 dieną  

gautas pranešimas, kad lapkričio 
17 dieną apie 17–18 val. Anykš-
čiuose, Liudiškių g., trys jaunuoliai 
užpuolė vyriškį (g.1951) ir parei-
kalavo atiduoti pinigus, o šiam at-
sisakius, vienas užpuolikų sudavė 
jam ranka bei aštriu daiktu sužalo-
jo veidą. Nukentėjusysis, suteikus 
medicininę pagalbą ligoninėje, 

išleistas gydytis ambulatoriškai. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Lapkričio 19 dieną 
apie 5 val.30 min. gautas praneši-
mas, kad Kurklių seniūnijos Staš-
kūniškio kaime, S. Ylos  g., gaisras 
kilo bute. Atvykus ugniagesiams,  
viename daugiabučio namo bute 
degė sandėliukas Gaisro metu jis 
visiškai išdegė.

Pažeidimai. Vykdydami akciją 

„Garažiukas“, Aplinkos apsau-
gos departamento Utenos valdy-
bos  Anykščių aplinkos apsaugos 
inspekcijos pareigūnai kartu su 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
pareigūnais patikrino 7 asmenis ir 
nustatė 9 pažeidimus. 5 asmenys 
nepateikė atliekų susidarymo ar 
tvarkymo ataskaitų, 4 asmenys ne-
vedė arba netinkamai vedė atliekų 
susidarymo ar tvarkymo apskaitą.

Anykštėnas – „Metų atradimo“ nominacijoje
Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) rengiamuose Metų apdo-

vanojimuose anykštėnas Audrius Alkauskas nominuotas „Metų 
atradimo“nominacijoje. 

„Fizikos mokslų daktaras Au-
drius Alkauskas, studijavęs ir 
dirbęs užsienyje, grįžęs į Lietuvą 
dirba su kvantinėmis technologijo-
mis. Audrius Alkauskas su koman-
da apdovanojimui nominuojamas 
už kvantinių emiterių prigimties 
nustatymą dvimačiuose puslaidi-
ninkiuose. Tai išskirtinis darbas, 
pasaulinės reikšmės mokslinis at-
radimas, patekęs ant vieno pačių 
įtakingiausių pasaulio taikomosios 
fizikos žurnalų - „Applied Physics 
Letters“ - viršelių. Jau vien tai lai-
koma didžiuliu mokslo bendruo-
menės įvertinimu“, - skelbiama 
nominacijos pristatyme.

2006–2010 m. A.Alkauskas gy-
veno ir dirbo Lozanoje (Šveicari-
ja), beveik penkerius metus buvo 

Lozanos Federalinės politechnikos 
mokyklos mokslo darbuotojas. Jis 
dirbo mokslinį darbą Teorinės fizi-
kos ir Kietojo kūno fizikos institu-
tuose.

2011–2014 m. A. Alkauskas 
buvo Kalifornijos universiteto 
Santa Barbaroje (JAV) mokslo 
darbuotojas.

Nuo 2014 m. A.Alkauskas gy-
vena ir dirba Vilniuje. 2014–2016 
m. jis buvo Valstybinio mokslinių 
tyrimų instituto Fizinių ir tech-
nologijos mokslų centro Optoe-
lektronikos skyriaus Terahercinės 
fotonikos laboratorijos vyresnysis 
mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. 
yra vyriausiasis mokslo darbuoto-
jas, vadovauja elektroninės struk-
tūros teorijos mokslinei grupei 

„Puntukas“. 
Nuo 2015 m. jis yra Kauno tech-

nologijos universiteto Matematikos 
ir gamtos mokslų fakulteto dėsty-
tojas, Fizikos katedros profesorius, 

dėsto kietojo kūno fizikos kursą.
Laisvalaikiu fizikos mokslų dak-

taras A.Alkauskas komponuoja 
roko muziką. 

-AnYkŠTA

Fizikos mokslų daktaras Audrius Alkauskas yra pasaulinės 
reikšmės mokslinio atradimo autorius.

A. Baranausko premija – Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatui
Anykščių rajono savivaldybės įsteigtą Antano Baranausko li-

teratūrinę premiją šiemet pasiūlyta teikti profesoriui, žymiam 
prozininkui, meno filosofui, literatūrologui, Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatui Vytautui Martinkui.

Akademiko V.Martinkaus kan-
didatūrą premijai pasiūlė Lietuvos 
mokslų akademija. Premiją jam siū-
loma skirti už 2018 metais išleistą 
romaną „Tavo bažnyčios rūsys“.

Už pasiūlytą kandidatūrą vien-
balsiai balsavo Antano Baranaus-
ko  literatūrinės premijos skyrimo 
komisija. Sprendimą dėl premijos 
skyrimo dar turės priimti Anykščių 
rajono taryba.

 Lietuvos mokslų akademijos tei-
kime taip pristatomas V. Martinkaus 
kūrinys: „<...> Kritikai vieningai 
pažymi, kad naujausias V. Martin-
kaus romanas sakmė „Tavo bažny-
čios rūsys“ yra naujas kūrinys dau-
geliu požiūrių, – jis buvo įtrauktas į 

kūrybiškiausių 2018 metais išleistų 
lietuvių autorių  knygų dvyliktuką. 
Gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, 
apie kurį minima Antano Bara-
nausko premijos nuostatuose, šitoje 
knygoje taip pat išskirtinai gilus ir 
unikalus. Romane įdomiai ir origi-
naliai aprašytas Lietuvos gamtos is-
torinis (užsitęsęs kelis šimtus metų) 
poveikis seniesiems tikėjimams ir 
šalies politikai. Iš esmės šis kūrinys 
– tai šeimos saga arba pasakojimas 
apie subtilius ryšius su istorinėmis 
giminės relikvijomis <...>“.  

Antano Baranausko literatūrinės 
premijos dydis yra 3 tūkst. Eur.

Prof. V. Martinkus šiemet buvo 
vienintelis pasiūlytas kandidatas 

gauti šią premiją.
Nuo 2010 metų Antano Bara-

nausko premijos laureatais yra 
tapę devyni kūrėjai, tarp jų - ir šios 
literatūrinės premijos skyrimo ko-

misijos narys, rašytojas Rimantas 
Vanagas.

Pernai Antano Baranausko litera-
tūrinė premija atiteko rašytojui Val-
dui Papieviui už romaną „Brydė“.

Prof.Vytautas Martinkus pretenduoja tapti dešimtuoju Antano 
Baranausko literatūrinės premijos laureatu.              Bns nuotr.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nuotaikos. Prancūzijos pre-
zidentas Emmanuelis Macronas 
penktadienį paskelbtame interviu 
apkaltino Rusiją ir Turkiją kurs-
tant antiprancūziškas nuotaikas 
Afrikoje per finansavimą asmenų, 
kurie pasinaudodami žiniasklaida 
sėja nepasitenkinimą Prancūzija. 
„Neturime būti naivūs šiuo klau-
simu: daugumą tų, kurie kalba, 
kurie daro vaizdo įrašus, kurie 
kalba žiniasklaidoje prancūzų 
kalba, yra finansuojami Rusijos 
arba Turkijos“, – sakė prezidentas 
žurnalui „Jeune Afrique“, kaltin-
damas Maskvą ir Ankarą siekiant 
pasinaudoti „postkolonijiniu ne-
pasitenkinimu“ Afrikoje.

Protestas. Policija atidžiai ste-
bi planuojančius šeštadienį reng-
ti protestą dėl privalomo kaukių 
dėvėjimo ir žada, jog nesilaikant 
nustatytų karantino taisyklių bus 
taikoma atsakomybė. Vilniaus 
savivaldybė BNS patvirtino elek-
troniniu paštu gavusi informaciją 
apie ketinamą organizuoti akci-
ją–mitingą „Prieš priverstinį kau-
kių dėvėjimą mokyklose ir kitose 
ugdymo įstaigose“, kurioje ketina 
dalyvauti iki 15 žmonių. „Pagal 
nustatytą tvarką, akcijos organi-
zatoriai turėjo pateikti vardą, pa-
vardę, kontaktinį telefono numerį, 
bet negavome šios informacijos. 
Perdavėme turimą informaciją 
Vilniaus apskrities vyriausiajam 
policijos komisariatui“, – BNS nu-
rodė savivaldybė. Pagal Lietuvoje 
įvesto karantino taisykles, viešo-
se vietose privaloma dėti veidą 
dengiančias kaukes, draudžiama 
būti didesnėmis nei penkių as-
menų grupėmis, išskyrus šeimos 
narius, o tarp grupių būtina išlai-
kyti 2 metrų atstumą. Didesni, iki 
10 asmenų susibūrimai, leidžiami 
tik laidotuvėse. Policijos departa-
mento atstovas spaudai Ramūnas 
Matonis BNS teigė, kad policija 
stebi socialiniuose tinkluose pla-
tinamą kvietimą atvykti į piketą 
Vilniuje ir kituose miestuose – ak-
cija žadama protestuoti prieš kau-
kių dėvėjimą jas nusimetant. 

Uostas. Klaipėdos uostas pa-
gal krovą išlieka lyderis Baltijos 
valstybėse, yra ketvirtas Baltijos 
jūros rytinėje pakrantėje, rodo jo 
direkcijos paskelbti duomenys. 
Per 10 šių metų mėnesių Klaipė-
dos uoste perkrauta 39,225 mln. 
tonų krovinių – 0,7 proc. daugiau 
nei tuo pat metu pernai. Krova 
Rygos uoste sunyko 27,5 proc. 
iki 19,816 mln. tonų, Ventspi-
lio – 40,8 proc. iki 10,723 mln. 
tonų, Liepojos – 10,5 proc. iki 
5,304 mln. tonų. Būtingės termi-
nale naftos sausio-spalio mėne-
siais perpilta 17 proc. mažiau nei 
prieš metus – 6,692 mln. tonų. 
Talino jungtinis uostas krovos 
per 10 šių metų mėnesių duome-
nų nepaskelbė. Anksčiau penkis 
uostus valdanti bendrovė „Tal-
linna Sadam“ skelbė, jog per tris 
metų ketvirčius ji buvo 8,8 proc. 
didesnė nei prieš metus ir siekė 
apytikriai 15,5 mln. tonų. Balti-
jos jūros rytinėje pakrantinė pa-
gal krovos apimtis pirmauja trys 
Rusijos uostai. Krova Ust Lugos 
uoste sausį-spalį sumenko 2,8 
proc. iki 85,039 mln. tonų, Sankt 
Peterburgo – 1,3 proc. iki 49,352 
mln. tonų, Primorsko – 19,4 proc. 
iki 41,792 mln. tonų. Krova Ka-
liningrado uoste šiemet sumažėjo 
5,8 proc. iki 8,796 mln. tonų.

-Bns



 
IŠ ARTI

???

2020 m. lapkričio 21 d.

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

Smulkiems ir vidutiniams ūkiams 
atiteko didžioji paramos dalis
Šiais metais ypatingas dė-

mesys skirtas smulkiems šei-
mos ir vidutiniams ūkiams 
bei jauniesiems ūkininkams 
paremti. Daugeliui tai tapo 
galimybe modernizuoti ar net 
išsaugoti savo ūkius.

Daugeliui ūkininkų parama tampa paspirtimi plėsti ir modernizuo-
ti savo ūkį.

Flickr.com/sylvia sassen nuotr. 

PARAMA 
UŽAUGiNo ūKį

Norintieji modernizuoti 
ūkius šiemet aktyviai naudo-
jasi Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Investici-
jos į materialųjį turtą“ veiklos 
sritimi „Parama investicijoms 
į žemės ūkio valdas“. Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM) in-
formuoja, kad iki spalio 1 d. 
paramos gavėjais patvirtinti 
4865 pareiškėjai, kuriems nu-
matyta skirti 375,8 mln. Eur 
paramos lėšų.

Šilalės r. ūkininkaujantis 
Aivaras Tamošaitis sako, kad 
dėl paramos užaugo jo gyvu-
lininkystės ūkis. Pateikęs pa-
raišką pagal veiklos sritį ,,Pa-
rama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“, A. Tamošaitis 
savo ūkiui modernizuoti gavo 
beveik 138 tūkst. Eur. 

„Bankas tiek pinigų tikrai 
nebūtų skyręs, ūkio rodikliai 
tokios sumos tuo metu irgi 
nebūtų pavežę. Projektas pa-
sibaigė, belikę įsipareigoji-
mų metai. Nusipirkome du 
traktorius, grūdų džiovyklas 
ir valomąsias, įvairių ūkio 
padargų. Darbus atliekame 
daug lengviau ir greičiau, o 
produkcijos su tais pačiais 
žmogiškaisiais ištekliais pa-
gaminame žymiai daugiau“, 
– pasakoja ūkininkas ir pri-
duria: parama privertė pasi-
tempti, pasukti galvą ir nu-
matyti strategiją. 

Beje, iki gruodžio 30 d. 
Nacionalinėje mokėjimo 
agentūroje prie Žemės ūkio 
ministerijos (NMA) praside-
da antrasis paraiškų rinkimo 
etapas pagal veiklos sritį „Pa-
rama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“.

Pagal priemonės veiklos 
sritį remiama žemės ūkio pro-
duktų gamyba, taip pat preki-
nių žemės ūkio produktų, pa-
gamintų ar išaugintų valdoje, 
apdorojimas (rūšiavimas, 
pakavimas, surinkimas ir t. 
t.), perdirbimas ir tiekimas 
rinkai arba pripažinto žemės 
ūkio kooperatyvo tik iš savo 

narių jų valdose pagamintų ar 
išaugintų žemės ūkio produktų 
supirkimas ir realizavimas, su-
pirktų iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės 
ūkio produktų perdirbimas ir 
iš jų pagamintų maisto ir ne 
maisto produktų realizavimas.

Dėl paramos kreiptis gali 
pilnametystės sulaukę fiziniai 
asmenys, savo vardu įregis-
travę ūkininko ūkį ir valdą, ir 
juridiniai asmenys, užsiiman-
tys žemės ūkio veikla ir savo 
vardu įregistravę valdą. Rei-
kalavimas turėti savo vardu 
įregistruotą valdą netaikomas 
pripažintiems žemės ūkio ko-
operatyvams, kurie superka 
ir realizuoja iš savo narių jų 
valdose pagamintus ar išaugin-
tus žemės ūkio produktus arba 
supirktus iš savo narių jų val-
dose pagamintus ar išaugintus 
žemės ūkio produktus perdirba 
ir realizuoja iš jų pagamintus 
maisto ir ne maisto produktus. 

BiTiNiNKAS: 
NeNUSAKoMAi 
GeRAi

Šiais metais išaugo finansa-
vimas smulkiems ūkiams pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklos sritį ,,Parama 
smulkiesiems ūkiams“. 

Pagal priemonės veiklos sritį 
birželį pateiktų paraiškų priori-
tetinėje eilėje atsidūrė 951 pa-
raiška. Paraiškų rinkimo etapui 
skirtos paramos pakako finan-
suoti 728 projektams, surinku-
siems 65–90 prioritetinių balų. 
Net 117 pareiškėjų surinko vie-
nodą 60 atrankos balų skaičių 
– paramos lėšų jiems pakako 
tik iš dalies. Laimė, ūkininkai 
galės įgyvendinti savo planuo-
jamus projektus, mat ŽŪM pri-

ėmė sprendimą skirti trūksta-
mas paramos lėšas. Papildomai 
smulkiųjų ūkininkų projektams 
skirta 169 967 Eur paramos, iš 
viso projektus turės galimybę 
įgyvendinti 845 pareiškėjai.

Parama smulkiesiems ūkiams 
pasinaudojęs bitininkas Algir-
das Šimanauskas sako, kad be 
jos vargu ar būtų pajėgęs išlai-
kyti savo bičių ūkį. 

„Kuo daugiau šeimų, kuo 
pats vyresnis, tuo mažiau pa-
jėgi apžioti. O su ta įranga, 
kurią įsigijau už paramą (me-
daus sukimo technika, vaško 
lydymo technika, žiedadulkių, 
bičių duonelės džiovinimo 
technika), – nenusakomai ge-
rai. Galiu visus darbus atlikti 
pats praktiškai be niekieno pa-
galbos“, – džiaugsmo neslepia 
bitininkas. 

A. Šimanauskas Radviliškio 
rajone, septyniuose skirtinguo-
se taškuose augina ir prižiūri 
net 138 bičių šeimynas. Jo bi-
tininkystės ūkio plėtrai buvo 
skirta maksimali 15 tūkst. Eur 
parama. 

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiama žemės ūkio produktų 
gamyba bei žemės ūkio pro-
duktų (pagamintų (išaugintų) 
valdoje) perdirbimas ir tieki-
mas rinkai. Pareiškėjais gali 
būti  ne jaunesni kaip 18 metų 
amžiaus fiziniai asmenys, už-
siimantys žemės ūkio veikla 
ir iki paramos paraiškos patei-
kimo dienos įregistravę savo 
vardu valdą (kaip valdos val-
dytojai) ir ūkininko ūkį teisės 
aktų nustatyta tvarka.

Rugpjūtį–rugsėjį buvo prii-
mamos pienine galvijininkyste 

užsiimančių ūkininkų paraiš-
kos pagal veiklos sritį „Parama 
smulkiesiems ūkiams“. Lėšų 
pakaks visoms privalomą at-
rankos balų skaičių surinku-
sioms paraiškoms finansuoti. 

PAPiLDoMAS 
fiNANSAViMAS – 
iR JAUNieSieMS 
ūKiNiNKAMS

ŽŪM papildomų lėšų skyrė 
ir jauniesiems ūkininkams, 
pateikusiems paraiškas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklos sritį „Parama 
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 
šių metų birželio–liepos mė-
nesiais. 

Iš viso šią vasarą buvo pa-
teiktos 549 paraiškos. Atli-
kus jų atrankos vertinimą, 
paaiškėjo, jog paraiškų teiki-
mo laikotarpiui skirtų 16,86 
mln. Eur pakanka finansuo-
ti tik 75–50,5 atrankos balų 
surinkusias paraiškas ir dalį 
50 balų surinkusių paraiškų. 
ŽŪM nusprendė skirti trūks-
tamą lėšų sumą – 1,87 mln. 
Eur – visoms paraiškoms, su-
rinkusioms 50 atrankos balų, 
o tai reiškia, kad lėšų pakaks 
finansuoti visas birželio–lie-
pos mėnesiais pateiktas jau-
nųjų ūkininkų paraiškas, su-
rinkusias nustatytą privalomą 
atrankos balų skaičių.  

Pagal priemonės veiklos 
sritį remiama žemės ūkio pro-
duktų gamyba bei prekinių 
žemės ūkio produktų (paga-
mintų (išaugintų) valdoje) 
apdorojimas (rūšiavimas, pa-
kavimas ir t. t.), perdirbimas 
ir tiekimas rinkai. Pareiškė-
jais gali būti ūkininkai, kurie 
paramos paraiškos pateikimo 
metu yra ne vyresni kaip 40 
metų amžiaus ir turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei kom-
petencijos. T. y. turi profesinį 
žemės ūkio srities arba aukš-
tąjį žemės ūkio ir (arba) vete-
rinarijos srities išsilavinimą, 
yra baigę Jaunųjų ūkininkų 
kompetencijos ugdymo pro-
gramą arba įsipareigoja įgyti 
įgūdžių ir kompetencijos iki 
verslo plano įgyvendinimo 
pabaigos.
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užjaučia

Skaudžią netekties valandą, į Amžinybę išėjus Antanui Puodžiukui, nuoširdžiai 
užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Ar Anykščių 
miesto gatvėse 
tamsiuoju 
paros metu 
pakankamai 
pasirūpinta 
gatvių 
apšvietimu?

Alma ČePUKieNĖ:

- Apšvietimo trūksta, tačiau bėda 
ne tik apšvietime, bet ir neatsakin-
gų vairuotojų galvose, kurie tiesiog 
palieka mašinas vos ne ant perėjų.

Danguolė ČeReŠKieNĖ:

- Belieka laukti tik tragedijos 
tamsiais vakarais, o temsta anks-
ti...

Sigita BAKŠieNĖ:

- Blogai labai apšviestos gatvės, 
jei oro sąlygos blogos, tai visai nie-
ko nesimato.

Robertas PeLeGRiMAS:

- Ypač prie pėsčiųjų perėjų trūks-
ta apšvietimo, kai kur yra apšvies-
tos perėjos su led šviestuvais, o 
centre išvis nesimato, ar yra žmo-
gus prie perėjos, ar ne. Reikia visur 
papildomai apšviesti perėjas su led 
sviestuvais.
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„Vitaminų ūkis“ orientuojasi į didelį asortimentą
Anykščių rajono ūkininkai 

Rūta ir Rolandas Lančickai 
„Vitaminų ūkį“ pradėjo kurti 
prieš aštuonerius metus. Rū-
tos mamos dovanotoje žemėje 
jie augina šilauoges, gervuo-
ges, avietes, trešnes, slyvas, 
vyšnias ir kitokias uogas. 
orientuojasi į didelį asorti-
mentą, nes kasmet gamtos są-
lygos yra labai permainingos, 
tad jei vienoms uogoms orai 
nėra palankūs, užderi kitos. 

Pasak Rolando Lančicko, savo šeimos ūkiui modernizuoti jis gavo 
beveik 15 tūkst. eurų paramos.              karolinos Baltmiškės nuotr.

NUo DARBo PAieŠKoS – 
PRie ūKiNiNKAViMo

2013 metais baigęs ekolo-
gijos ir aplinkotyros studijas 
Šiaulių universitete, R. Lančic-
kas sugrįžo į gimtinę. 

„Tuomet Anykščiuose buvo 
ganėtinai sunku gauti darbą, tad 
pradėjau domėtis uogininkyste. 
,,Ant bangos“ buvo šilauogės. 
Tada jos nebuvo dažnos ant 
vartotojų stalo, o jų auginimas 
skambėjo gana patraukliai ir eg-
zotiškai. Šia idėja pasidalijau su 
tėvais. Jie tam pritarė, o Rūtos 
mama ir savo žemę padovano-
jo. Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę, Rūtos močiutė buvo 
gavusi tris hektarus žemės. Ją 
perpus padalijo abiem savo 
vaikams. Tad žmonos mamos 
dalyje ir kuriame savo ūkį. Tė-
vai padėjo įsigyti ir pirmuosius 
šilauogių krūmelius. Tada nusi-
pirkome šimtą sodinukų, – apie 
ūkininkavimo pradžią pasakoja 
Rolandas ir priduria, kad nors 
jis užaugo Anykščiuose, bet 
vaikystė ir paauglystė prabėgo 
dirbant ūkiškus darbus. – Mo-
čiutė net dalgiu pjauti išmokė. 
Visai neseniai, kai per vieną 
renginį sušneko, kad jaunimas 

nebežino, kas yra dalgis, sakau, 
duokite man. Pasipusčiau ir iš-
pjoviau pradalgę.“

ūKį MoDeRNizAVo 
PASiNAUDoDAMAS 
PARAMA

2014 metais R. ir R. Lančickai 
įregistravo ūkį. Uogyną papildė 
gervuogėmis, trešnėmis, avietė-
mis, vyšniomis, slyvomis. Šiais 
metais atnaujino ir dalį šilauo-
gyno. „Dalį anuomet pasodintų 
ir nelabai derlingų krūmų teko 
keisti. Tada, kai pirkome sodi-
nukus, per mažai buvo informa-
cijos apie šilauogių veisles. Ir 
veislių tiek nebuvo, kiek dabar. 
Be to, anuometinės veislės mūsų 
klimato sąlygoms nelabai buvo ir 
pritaikytos. O pasirodo, jei viena 
veislė puikiai auga Žemaitijoje 
ar Dzūkijoje, nereiškia, kad jai 
bus tinkama Aukštaitijos žemė ir 
klimatas“, – pastebėjimais dali-
jasi pašnekovas. 

Šiuo metu Lančickų uogynai 
užima apie 1,2 ha. „Pernai apsi-
sprendžiau kreiptis paramos ūkiui 

modernizuoti. Nors pažįstami 
man patarė naudotis konsultantų 
paslaugomis, bet nutariau pats 
pildyti paraišką. Išsikėliau sau iš-
šūkį: jei jie gali surašyti, negi aš 
negaliu? Juk apie savo ūkį tikrai 
geriau už pačius profesionaliau-
sius konsultantus žinau. Žinau, 
ko ūkiui reikia, kokius tikslus 
puoselėju. Tad ėmiausi darbo. 
Išsiaiškinau, kad man geriausiai 
tinka Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos prie-
monės „Ūkio ir verslo plėtra“ vei-
klos sritis „Parama smulkiesiems 
ūkiams“. Išstudijavau įstatymus, 
paramos teikimo taisykles, pasi-
konsultavau su paramą gavusiais 
ūkininkais ir užpildžiau paraiš-
ką. Po kurio laiko sužinojau, kad 
man skiriama parama. 

Ūkiui modernizuoti gavau 
beveik 15 tūkst. eurų paramą. 
Pasinaudodamas ja nusipirkau 
traktoriuką, žoliapjovę, frezą, 
uogų vėsinimo ir sodo priežiūros 
įrangą. Technika labai pasparti-
na darbus. Ypač šiemet, kai žo-
lei augti ir drėgmės, ir šilumos 
buvo užtektinai, – paramos 

nauda pasidžiaugia ūkininkas. – 
Vėsinimo įranga prailgina uogų 
realizavimo laiką. Jos neturint, 
kad ir kaip sparčiai suktumeisi, 
dalies derliaus netenki. Šviežios 
uogos, ypač avietės, labai greitai 
praranda savo išvaizdą. Jos su-
krinta, išskiria sultis. Visuomet 
klientus perspėju, kad avietės 
nemėgsta laukti, kol bus suval-
gytos ar paruoštos žiemai. Būna 
atvejų, kai žmogus nusiperka 
uogų, parsivežęs palieka per 
naktį mašinoje, o ryte pamatęs 
apgedusias puola priekaištauti. 
Kiekvienam savo pirkėjui pa-
aiškinu: jei iškart neturi laiko jų 
sutvarkyti, geriau nepirk.“

UoGyNe DiRBA TiK
ŠeiMA

„Kadangi „Vitaminų ūkis“ 
yra šeimos ūkis, jame šeima ir 
dirbame. Žmonių nesamdome 
nei uogynams prižiūrėti, nei uo-
goms skinti, nei joms realizuoti. 
Viską darome patys. Pirmiau-
sia taip patikimiau. Pavyzdžiui, 
reikia mokėti atpažinti prisirpu-
sias šilauoges. Jei uoga mėlyna, 
dar nereiškia, kad ji išsirpusi. 
Nemokėdamas atskirti žmogus 
priskina neišsirpusių uogų, o 
paskui priekaištauja, kad jos per 
rūgščios. 

Ir derlių patogiau patiems re-
alizuoti. Dalį derliaus parduo-
dame pasinaudodami internetu. 
Surenkame užsakymus ir nuve-
žame į namus. Dalį šviežių uogų 
parduodame kavinėms ir restora-
nams. Praėjusiais metais uogas 

pradėjome tiekti vaikų darže-
liams, prisiimdami labai didelę 
atsakomybę, skatinančią ypač 
pasitempti dėl uogų kokybės, 
– patirtimi dalijasi ūkininkas. – 
Mūsų vizija – plėtoti tausojantį 
ūkininkavimą.“

Ir nors „Vitaminų ūkis“ nėra 
sertifikuotas kaip ekologinis, 
bet, kaip teigia ūkininkas, che-
mikalų uogynų priežiūrai jie 
nenaudoja. „Žinoma, dėl to pa-
prastai derlius būna mažesnis, 
bet man svarbu, kad tiek aš, 
tiek mano klientai valgytų be 
chemikalų užaugintas uogas“, 
– pabrėžia Rolandas. 

Derlingumui didinti ūkinin-
kas ieško kitų būdų. „Prieš 
dvidešimt metų niekas nė ne-
galvojo apie laistymo sistemų 
uogynuose įrengimą ar plėvelių 
tiesimą, o dabar be viso to uo-
gininkystės ūkis nebeįsivaiz-
duojamas. Ir savo šilauogyne 
esu įsirengęs laistymo sistemą. 
Visus darbus paspartina moder-
ni technika ir įranga. Per pas-
taruosius metus labai stipriai 
pasikeitė žmonių požiūris į 
ūkininkavimą“, – pokyčius api-
būdina R. Lančickas.

Kaip teigia pašnekovas, mo-
dernėjantis ūkininkavimas 
padeda ūkio darbus suderinti 
su darbu valstybės tarnyboje. 
Rolandas dirba Anykščių rajo-
no savivaldybės Andrioniškio 
seniūnijos seniūnu, Rūta – Ute-
nos apylinkės teismo Anykščių 
rūmuose. 
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Rytis KULBOKAS

jau senokai praėjusių seimo 
rinkimų rezultatas: išrinktos nau-
jos politinės jėgos perėjo į kitą 
etapą – Vyriausybės formavimą. 

nors situacija, kol šios „Rie-
vės“ pasirodys laikraštyje, gali 
persiversti neatpažįstamai, kai 
kurios būsimosios Premjerės 
ingridos Šimonytės pristatytos 
kandidatų į ministrus kandidatū-
ros – labai jau spalvingos, apie 
tai reikia kalbėti. 

Bene labiausiai į akis krenta 
kandidatės į Teisingumo mi-
nistres Evelinos Dobrovolskos 
kompetencijos. Trisdešimt dvejų 
metų laisvės partijos atstovė, 
pretenduojanti vadovauti itin 
reikšmingai ir jautriai teisingu-
mo sistemai, neturi net magistro 

laipsnio išsilavinimo. Viskas, 
kuo gali pasigirti galima minis-
trė – bakalauro laipsnis Mykolo 
Riomerio universitete. na, gal 
dar ir demonstravimas tatuiruo-
čių ant krūtinės ir ištatuiruoto 
veido ant rankos. Tiesa, kandi-
datė dirbo ir advokato padėjėja, 
nors pagal dabar galiojančius 
reikalavimus, anot teisininkų, ji 
jau nebegalėtų padėti advoka-
tams. E.Dobrovolska giriasi pa-
tirtimi, įgyta dirbant su bylomis 
dėl dabar labai madingų žmo-
gaus teisių. jei atvirai, manau, 
kad ir savivaldybėje dirbti tokio 
išsilavinimo sunkiai užtektų, 
juolab kad daugelio tarnautojų 
toje pačioje Anykščių savivaldy-
bėje kompetencijos turėtų būti 
kur kas aukštesnės. 

Tačiau jei prezidentas 
Gitanas nausėda pritars, kad 
tokių kompetencijų Teisingu-
mo ministrei užtenka, galimai 
ministrei visuomenės dėmesio 
netrūks. Gal jau net iki kito 
šviežių bulvių derliaus (o gal 
net iki naujos sėjos) sulauksime 
vardų dokumentuose su x,w, q ir 
kitokiomis raidėmis, kokių mano 
kompiuterio klaviatūroje gal net 
nėra. ir tai tik pradžia. 

stulbinamai atrodo ir pre-
tendentės į Finansų ministres, 
konservatorės Gintarės skaistės 

kandidatūra. Trisdešimt devy-
nerių metų kandidatės išsilavi-
nimas lyg ir atlaiko minimalius 
reikalavimus ministro krėslui 
(net daugiau nei minimalius), 
tačiau biografijoje – automobi-
lio vairavimas esant neblaiviai 
2013 metais (0,8 promilės girtu-
mas). O dar ir valstybinės žemės 
prie ežero neteisėto naudojimo 
istorija... kaip ministrei – labai 
prasta pradžia. koks gali būti 
autoritetas, jei jau yra šleifas 
„jaunystės klaidų“ (jei jaunys-
tės klaidomis galima vadinti 
veiksmus po trisdešimtmečio)? 
keista, kad tokia didelė partija 
kaip konservatoriai nerado 
mažiau „kabliukų“ biografi-
joje turinčios kandidatės. su 
tokiomis dėmėmis kandidatūra 
net neturėjo būti keliama, kad 
dar labiau negriautų valdžios 
autoriteto visuomenės akyse.

Gana keistai atrodo ir į ener-
getikos ministrus keliamo kon-
servatoriaus Dainiaus kreivio 
kandidatūra. Šis penkiasdešim-
tmetį pasiekęs politikas, panašu, 
pakankamai kompetentingas 
būti ministru, juo labiau, kad 
juo jau buvo, bet stop – juk iš 
posto buvo priverstas pasitrauk-
ti po to, kai Vyriausioji tarny-
binės etikos komisija pripažino 
jį supainiojus interesus (ech, 

tos paramos verslui...). ir vėl – 
paskui dar nepradėjusį dirbti 
ministrą jau velkasi šleifas.

liberalų kandidatas į 
Aplinkos ministrus, trisdešimt 
šešerių metų simonas Gentvilas 
(vieno iš įtakingiausių liberalų 
eugenijaus Gentvilo sūnus) taip 
pat kelia abejonių dėl patirčių. 
jau nekalbant, kad pati partija 
po „Masiulio alkoholio dėžutės“ 
skandalo dar pasitikėjimo nesu-
sigrąžino. Dar net nepradėjus 
jam dirbti, jau skamba ketinimai 
vos ne pavyti ir aplenkti europą. 
Prabilta apie ketinimus apmo-
kestinti teršimus (dėmesio – jei 
nevažinėjate nauju automobiliu, 
o jei dar ir dyzeliniu, panašu, 
kad ruoškitės reguliariai už jį 
susimokėti – tokios intencijos 
skamba ir iš bent vieno interviu 
su i.Šimonyte), „skatinant“ 
gyventojus persėsti į viešąjį 
transportą arba rinktis mažiau 
taršias alternatyvas (taip, taip 
- valdininkiškas, iki pykinimo 
politiškai korektiškai suformu-
luotas šablonas, kuriuo privalu 
daugiau nutylėti nei pasakyti). 
Rajonų, kuriuose su autobusų 
eismu yra tiesiog tragedija, 
gyventojų atžvilgiu tai skamba 
ciniškai. Akivaizdu, kad lindi-
mas į žmonių pinigines prisi-
dengiant ekologija, nusimato 

ne eilinis. Gal net ir traktorius 
taršos mokesčiu apmokestins, 
gal net kūrenti malkomis už-
draus – „ekologams“ fantazijos 
netrūksta. 

Akivaizdu, kad nuobodu ne-
bus, o jei šalyje esama prakti-
kuojančių vudu magiją - jie gali 
neištverti ir pasigaminti ministro 
lėlytę ritualams išbandyti.  

krašto apsaugos ministro 
kandidatūra – penkiasdešimt 
septynerių metų konservato-
rius Arvydas Anušauskas. lyg 
ir viskas galėtų būti gerai, 
bet, manau, įtampa ir baimė 
visuomenėje tik didės. Bent tai, 
kas vadinama „informaciniu 
karu“, turėtų vėl stiprėti, tad ne 
vienam iš baimės, kad „tuoj tuoj 
bus karas“, prireiks bent jau 
valerijono lašų.  

Paminėjau tik keletą iš kan-
didatų, kurie potencialiai turėtų 
didinti įtampą visuomenėje, 
kurie turėtų ryškiai žibėti žinias-
klaidos pranešimuose. Bijau pa-
galvoti, kaip tokį kabinetą būtų 
įvertinę tie patys, kurie jį teikia, 
jei juos keltų jau pasitraukęs 
seimas. nuo Vyriausybės vairo 
nueinantis premjeras saulius 
skvernelis rėžė sparnuotą frazę, 
kad su tokia komanda bijotų 
plaukti audringu vandenynu net 
kaip keleivis.
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Kiaušagalyje ruošiamasi šimtmečiui
Raimondas GUOBIS

Šiemet sukanka 100 metų, kai 1920 metų rudenį, vykstant lemtingoms kovoms dėl Vilniaus, kau-
tynėse su į šalies gilumą įsiveržusiais lenkų raiteliais Troškūnuose žuvo penki vietinio būrio šauliai 
- partizanai. Trys karžygiai buvo kilę iš valsčiaus pakraštėlio, netoli Andrioniškio besiglaudžiančio 
Kiaušagalio kaimo. Jų pasiaukojimas sodžiuje buvo įamžintas daugiau nei prieš dešimtmetį atmini-
mo lenta bei Dievo Motinos Sopulingosios skulptūra. 

Šiemet nuo laiko pajuodęs, grožio netekęs informacinis stendas atnaujintas, šalia jo buvo numaty-
ta įžanginė lapkričio 22 dienos paminėjimo dalis.

Daugiau nei du dešimtmečius 
Kijeve gyvenantis ir dirbantis 
verslininkas, leidyklos „Baltija 
Druk“ vyriausiasis redaktorius 
Virginijus Strolia pasiekė profe-
sines aukštumas - jo su komanda 
parengti istoriniai, informaciniai, 
meniniai leidiniai ne kartą įver-
tinti aukščiausiu lygiu, o gausiai 
iliustruota studija „Ukraina: Lie-
tuvos epocha 1320 – 1569“ buvo 
pripažinta meniškiausia knyga 
Ukrainoje. Už Lietuvos ir Ukrai-
nos kultūrinių ryšių puoselėjimą 
V. Strolia mūsų šalies vyriausy-
bės buvo apdovanotas išskirti-
niu ženklu „Lietuvos diploma-

tijos žvaigždė“, jam patikėtos ir 
Anykščių garbės ambasadoriaus 
Ukrainoje pareigos. Meliorato-
riaus ir istoriko aukštąjį išsila-
vinimą įgijęs, didžia patirtimi 
apdovanotas, save Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės piliečiu 
laikantis V. Strolia savo gimtojo  
krašto istorijos atmintį pradėjo 
gaivinti dar 2003 metais, kuomet 
jo lėšomis tėviškės sodžiaus se-
nųjų Pienagalio kapinaičių kal-
nelyje iškilo ąžuolinis kryžius 
su liūdinčios Motinos skulptūra. 
Per kelerius metus jis įrengė La-
tavos pakrančių stogastulpių ke-
lią - Šv. Pranciškus Latavėnuose, 

Amžinybės vartai - Kiaušagalyje, 
Jėzus Nazarietis Karčiose, Šv. 
Jonas Nepomukas. Tai tikėjimą 
bei istoriją jungiančių paminklų 
grandinė, kuri patraukli keliauti 
mėgstantiems maldininkams bei 
krašto istorija besidomintiems, 
piligrimystės keliones besiren-
kantiems. Viena iš stočių - seno-
sios Kiaušagalio kaimo ulyčios 
pradžioje, senų storakamienių 
liepų ūksmėje iškilusi Sopulin-
gosios Dievo Motinos skulptūra 
bei informacinis stendas su iš 
šio kaimo kilusių šaulių : Jono 
Budrevičiaus, Antano Miške-
liūno ir Antano Žarskaus bei jų 

bendražygių Petro Tunkevičiaus 
ir Petro Liktoro žygio bei aukos 
už tėvynės laisvę, - aprašymu. 
Atminties stendas buvo įrengtas 
2007 metais, po poros metų iški-
lo ir meistro Valentino Survilos 
sukurta ąžuolinė skulptūra. Liau-
diškų formų, gruboka, atspindin-
ti tautoje priimtą Sopulingosios 
Motinos tradiciją - karūnuota, 
sielvarto palenkta galva moteris, 
septyniais kalavijais perverta šir-
dimi ant rankų laiko savo Sūnų - 
mūsų Išganytoją. 

Troškūnų šaulių susidūrimas 
su įsiveržusiais į šalį lenkų armi-
jos raiteliais vėlyvą 1920 metų 
rudenį, nedidelio būrio drąsa 
pasipriešinant keliems šimtams 
gerai ginkluotų profesionalių 
karių metams bėgant apaugo le-
gendomis. Atsirasdavo vis naujų 
faktų, naujų šaltinių, liudijančių 
apie nepaprastą įvykį, vis naujų 
iš lūpų į lūpas perduodamų is-
torijų. Žinoma, lemtingi mūšiai 
dėl Vilniaus, dėl visos Lietuvos 
laisvės vyko ties Širvintomis, 
Giedraičiais, tačiau troškūniečių 
narsa ryškiai atspindi to meto 
visuomenės nuotaikas, jaunų so-
džiaus vyrų nusiteikimą, nė kiek 
ne menkesnę už kunigaikščių 
epochos karių narsą. Ypatinga 
aplinkybė ta, kad net trys iš Troš-
kūnuose žuvusių lietuvių buvo 
jaunuoliai iš Kiaušagalio kaimo. 
Todėl sodžius su savo paminklais 
tapo lankoma ir minima istorine 
vieta. Kartu su Šaulių sodeliu 
bei kapais Troškūnuose, kapais 
Andrioniškyje į bekeliaujančių 
laisvės kovų keliais Anykščių 
jaunųjų šaulių, mokinių bei kitų 

Šaulių atminimo kampelis Kiaušagalio kaime ir Virginijus Strolia su savo bičiuliu bei pagalbininku 
Kęstučiu Kruopiu.

Šaulių Kiaušagalyje atminimu besirūpinantis Virginijus Stro-
lia nuolat pabrėžia, kad save laiko legendinės LDK valstybės 
piliečiu.

piliečių maršrutus labai dažnai 
įtraukiamas ir Kiaušagalys.

Artėjant Troškūnų šaulių žyg-
darbio 100 metų jubiliejui, buvo 
parengta plati programa - pa-
maldos, konferencija, garbingi 
svečiai, vėliavos, senovinės pa-
trankos salvės, brandaus jauni-
mo grupės „Malmaža“ dainos, 
„Baltų varnų“ koncertas. Tačiau, 
užplūdus antrajai Covid 19 ban-
gai, renginys atidėtas ateinančiai 
vasarai, o Anykščių rajono savi-
valdybei parėmus, atnaujinta in-
formacinė lenta Kiaušagalyje. Ti-
kėtina, kad greitai panaši istorinė 
- informacinė lenta bus įrengta ir 
Troškūnuose.

Troškūnų šaulių paminėjimo šventėse dayvauja ir jauni, ir seni... 

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9- osios rinktinės jaunieji šauliai 
prie atminimo lentos 1920 metų lapkričio 22 - ąją žuvusiems 
Troškūnų šauliams.

Autoriaus nuotr.
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Svarbiausi kontaktai karantino metu 
Anykščiuose

Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos, nuolat šalyje didėjančio susirgimų skaičiaus, raginame 
atsisakyti bet kokių kontaktų ir išvykimų iš namų. 

Žemiau pateikiame svarbiausius kontaktus karantino metu Anykščiuose.
koronaviruso karštoji linija visais klausimais 1808.
saviizoliacijos klausimais kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės mero patarėją Donatą Sabaliauskaitę, 

tel. (8 381) 46 525, mob. 8 695 65 496.
Dėl pavėžėjimo į mobilųjį punktą Anykščių rajono savivaldybės gyventojai, neturintys galimybės į 

mobilųjį punktą nuvykti savo transportu, gali kreiptis į savivaldybės gydytoją Vaivą Daugelavičienę, 
tel. (8 381) 54316, mob. 8 620 63827.

Maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo klausimais kreiptis į Anykščių rajono socia-
linių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją Liną Repečkienę mob. 8 611 14 294.

esant poreikiui, pritrūkus būtiniausių prekių, maisto produktų, vaistų ir kt. galite kreiptis į Gynybos 
paramos fondo savanorius Anykščiuose, kurie nupirks reikalingus ir būtinus maisto produktus ir pristatys 
juos nemokamai. Dominykas Puzinas mob. 8 606 91144, Šarūnas Grigonis mob. 8 610 40224.

Spręskite tik neatidėliotinus klausimus!
Likite namuose.
Saugokite savo sveikatą ir artimuosius.

Anykščių r. savivaldybės informacija

(Atkelta iš 1 psl.)

Mirusioji buvo sunki ligonė

Anykščių rajono Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo komisijos Ope-
racijų vadovas, rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
jog mirusi moteris priklausė 80-
85 metų amžiaus grupei. 

Anykščių ligoninės laikina-
sis direktorius Dalis Vaiginas 
„Anykštai“ dėstė, jog neturįs in-
formacijos apie mirusią anykš-
tėnę. Tačiau panašu, jog garbaus 
amžiaus anykštėnė pirmiausia pa-
teko į Anykščių ligoninę, o paskui 
buvo pervežta į kitą ligoninę, ku-
rioje ir mirė.

Redakcijos duomenimis, mirusi 
moteris buvo slaugomas ligonis.

Anykščių rajono ligoninėje 
įrengtos atskiros patalpos sergan-
tiems koronavirusu. Šią savaitę 
patalpos naudotos tik kaip tran-
zitinė stotelė. Pasak D.Vaigino, 
Anykščių ligoninėje kol kas 
žmonės gydyti tik iki koronavi-
ruso diagnozės patvirtinimo arba 
neigiamo testo atsakymo gavimo. 
Gavus testo atsakymą, pacientai iš 
Anykščių arba siųsti į aukštesnio 
lygio ligonines, arba buvo išlei-
džiami į namus. 

Saugojimasis nepadėjo

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovas rajono taryboje, 
UAB„Anykščių ratas“ savininkas 
V.Šližys, kuris praėjusį trečia-
dienį, lapkričio 18-ąją, sužinojo, 
kad serga koronavirusu, gydosi 
namuose.  Ši liga diagnozuota ir 
dar vienam „Anykščių rato“ dar-
buotojui.

V.Šližys „Anykštai“ sakė, kad 
sekmadienį šiek tiek pakilo tem-
peratūra, perštėjo gerklę, todėl 
nusprendė pasidaryti mokamą tes-
tą. Atsakymas buvęs teigiamas.

„Saugojausi. Visur ėjau tik su 
kauke, dezinfekavau paviršius... 
O susirgęs kolega apskritai preci-
ziškai prisižiūrėjo, net batų padus 
dezinfekuodavo. Nuolat dėvė-
jo pirštines“, - „Anykštai“ sakė 
V.Šližys.

Skonį ir kvapus V.Šližys jaučia, 
apetitas nedingo. „Vakar vakare 
temperatūra buvo 37,1, ryte -tem-

Nuo koronaviruso mirė anykštėnė

peratūros nėra. Naktį šiek tiek 
nugarą padiegė“, - apie savijau-
tą „Anykštai“ ketvirtadienį sakė 
V.Šližys.

UAB„Anykščių ratas“ - toli-
mųjų pervežimų įmonė. Pasak 
V.Šližio, iš reisų grįžusiems vai-
ruotojams yra skirta atskira pa-
talpa, jie „nesimaišo“ su kontoros 
darbuotojais, tačiau jis mano, jog 
vis tiek greičiausiai virusą atvežė 
vairuotojai.

Visa V.Šližio šeima bei viena 
UAB „Anykščių ratas“ kontoros 
pamaina yra izoliacijoje. Įmonė 
prieš kurį laiką prevenciškai pra-
dėjo dirbti pamainomis. Verslinin-
kas sako, jog nurodęs ir nemažą 
ratą kontaktinių asmenų. „Daug 
kam suteikiau atostogas“, - ironi-
zavo verslininkas.  

Testą pasidarė „dėl visa 
pikta“

Koronavirusu užsikrėtęs UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direk-
torius K.Šapoka „Anykštai“ sakė, 
jog jokių ligos simptomų nejau-
čia.

„Testą pasidariau dėl šventos 
ramybės, nes vieną dieną buvo 
pakilusi temperatūra“, - aiškino 
K.Šapoka.

Pasak UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis direktoriaus, įmonėje 
jis nebuvo nuo lapkričio 10-osios, 
nes turėjo nedarbingumo pažymė-
jimą, todėl pastarosiomis dieno-
mis artimų kontaktų su darbuoto-
jais neturėjo. K.Šapoka taip pat, 
kaip ir V.Šližys, izoliuojasi savo 
namuose.

Šią savaitę nemažai UAB 
Anykščių komunalinis ūkis dar-
buotojų darėsi koronaviruso tes-
tus. Susirgimas koronavirusu 
diagnozuotas dar vienam įmonės 
darbuotojui. 

Liga apima vis platesnį ratą

Anksčiau skelbta, kad koro-
naviruso židiniais laikytinos dvi 
Anykščių rajono įmonės - UAB 
„Kargrus“ bei UAB „Granulita“. 
Pirmojoje susirgo 4, antrojoje - 2 
darbuotojai.

Koronavirusas nustatytas 
dviem skirtingose vaikų šeimy-
nose dirbantiems Anykščių vai-
kų gerovės centro darbuotojams, 
keturiems Anykščių savivaldybės 
administracijos  Socialinės para-
mos skyriaus socialiniams dar-
buotojams, dirbantiems skirtin-
gose seniūnijose. Koronavirusu 
serga dvi UAB „Jara Jums" par-

davėjos, dirbančios skirtingose 
parduotuvėse.

Saviizoliacijoje yra  per 120 
anykštėnų. 

Laiptinės dezinfekcija 
kainuoja per 300 eurų

Nuo praėjusio pirmadienio, 
lapkričio 16-osios, Anykščiuose 
veikia mobilusis patikros punktas. 
4 valandas per dieną veikiantis 
punktas nėra perkrautas. Pasak 
D.Žiogelio, per dieną punktas gali 
paimti apie 40 mėginių, paprastai 
norinčių priduoti mėginius būna 
kiek mažiau nei leidžia patikros 
punkto galimybės.

Į mobilųjį patikros punktą rei-
kia registruotis bendruoju telefo-
nu 1808. D.Žiogelis sakė jau žinąs 
atvejų, kai į Anykščius pasitikrin-
ti sveikatos nukreipiami ir kitų 
miestų gyventojai.

Samdyta įmonė UAB„Dezinfa“ 
dezinfekuoja daugiabučių namų 
laiptines, kuriose gyvena korona-
virusu užsikrėtę žmonės, bei įs-
taigas, kuriose sergantys žmonės 
dirba.

Vienos laiptinės dezinfekavimo 
paslauga Anykščių rajono savi-
valdybei kainuoja per 300 eurų. 
Jeigu darbas atliekamas savaitga-
lį, pasak D.Žiogelio, įkainis yra 
30 proc. didesnis.  

Sergamumas Anykščių 
rajone sąlyginai mažas

Penktadienį, lapkričio 20-ąją, 
Lietuvoje koronavirusu sirgo 30 
tūkst. žmonių. 100 tūkst. gyvento-
jų teko 787,7 sergantys.

 Didžiausias sergamumas buvo 
Šilalės rajono (100 tūkst. gyven-
tojų - 1685 sergantys), Šiaulių 
miesto (1330) ir Skuodo rajono 
(1300) savivaldybėse. Anykščių 
rajone sirgo 63 žmonės, 100 tūks-
tančių gyventojų teko  278 atvejai. 
Sergamumas koronavirusu lieka 
vienas mažiausių šalyje. Mažesnis 
sergamumas yra 6 iš 60-ies savi-
valdybių.

Daugiausia Lietuvoje sergančių 
yra 50-59 metų amžiaus grupėje 
- 7989. Šioje ir daugumoje kitų 
amžiaus grupių daugiau sergančių 
yra moterų nei vyrų. 50-59 metų 
amžiaus grupėje serga 4983 mote-
rys ir 3006 vyrai. 40-49 metų am-
žiaus grupėje serga 4219 moterų ir  
3026 vyrai.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius 
Kazys Šapoka sakė jau kurį laiką sirguliavęs, 
tačiau nemanė, kad serga koronavirusu.

Verslininkas ir politikas Vygantas Šližys 
„Anykštai“ sakė, jog koronaviruso skrupulin-
gai saugojosi, tačiau ligos neišvengė.

Bet vieta rezervuota 
„Biedronkai“?

Dainius ŽioGeLiS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie prekybos 
centrų savininkų ketinimus: 

„Prekybos centrą Anykščiuose 
norėtų statytis visų šiuo metu Lie-
tuvoje veikiančių didžiųjų preky-
bos centrų savininkai“.

 
Kažin ar Jums dabar ramiau?

Kazys ŠAPoKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis vadovas, 
apie tai, kodėl pasidarė korona-
viruso testą: 

„Testą pasidariau dėl šventos ra-
mybės, nes vieną dieną buvo paki-
lusi temperatūra“.

Kai kas atostogaus šiltai....

Vygantas ŠLiŽyS, korona-
virusu susirgęs verslininkas ir 
politikas, apie kontaktinius as-
menis: 

„Daug kam suteikiau atosto-
gas“.

ypač kai virvės nutrūksta...

Daiva GASiūNieNĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji archi-
tektė, apie sūpynių įrengimą 
A.Baranausko aikštėje: 

„Sūpynės yra laisvės simbolis“. 

ir apskritai mano šuo - 
veganas...

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnas, apie kaimynų aiškini-
mąsi dėl šioje seniūnijoje išpjau-
tų avių: 

„Sako, ne mano šuo pjovė, anas 
tik atėjo pagraužti“.

Reikia galvoti apie pramogas, į 
kurias niekas neitų?

irma SMALSKieNĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, apie ar-
tėjančias šventes: 

„Galbūt reikia pagalvoti apie 
tokias pramogas, kurios neįparei-
gotų būti būriuose, kad jie galėtų 
pasidžiaugti Kalėdomis, bet nesi-
būriuotų“. 

Pernai eglė buvo 
„Paskenduolės“ tema...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie Kalėdinius renginius: 

„Kalėdiniai renginiai juk irgi turi 
turėti  prasmę, derėti prie Anykščių 
krašto unikalios kultūros ir turėti 
išliekamąją vertę“. 



2020 m. lapkričio 21 d.

pirmadienis 2020 11 23

sekmadienis 2020 11 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Pasaul io  puodai 
(kar t . ) .
07:00 Šventadienio min -
tys . 
07:30 Klaus imėl is . 
08:00 Gyvent i  ka ime 
gera. 
08:30 Ryto sukt in is  su 
Z i ta  Kelmickai te . 
09:00 Bro l ių  Gr imų pa -
sakos.
10:00 Gustavo enc ik lo -
pedi ja . 
10:30 L ie tuvos tūkstan -
tmečio va ika i . 
11:30 Gamina va ika i . 
12:00 LMŽ. 
12:30 Mais tas:  t iesa ar 
pramanas? 
12:55 Pasaul io  dokumen -
t ika. 
13:50 Mis Marp l   N-7. 
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Is tor i jos detekty -
vai . 
16:30 Bloga mergai tė . 
17:00 Pin ig inės re ika la i . 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savai tė . 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Savai tė  su 
„Dvi rač io  ž in iomis“ . 
21:30 Langas į  va ldž ią . 
22:00 Nepažinto j i 
Žemai tė . 
22:55 Latv i jos 
Nepr ik lausomybės d ie -
nai .  Grupės „Bra inStorm“ 
koncer tas (kar t . ) .
01:25 Klaus imėl is . 

06:25 St ivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:35 Ogis i r  tarakonai.
07:55 Padūkėl ių lenkty-
nės.
08:25 Tomo ir  Džerio pa-
sakos.
08:55 Sniego karal ienė 3.
10:40 Mano draugas del-
f ina..
12:55 Sugrįžęs iš praei-
t ies N-7. 
15:10 Jis sako „Taip!“ 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Kaukės. 
22:00 Karal ius Artūras 
N-7. 
00:30 Šioje šalyje nėra 
vietos senukams N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Vėžl iukai  nindzės 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata. l t
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaul is pagal 
moter is.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žal io j i  byla.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žal io j i  byla.
12:30 Baltoj i  I l t is .
14:50 Ponia Dautfajė N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ponia Dautfajė N-7.
17:25 Tai – mes N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Nacional in iai  k ino 
apdovanoj imai „Sidabrinė 
gervė“. 
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Nacional in iai  k ino 
apdovanoj imai „Sidabrinė 
gervė“.
22:30 Čia buvo Saša 
N-14.
00:25 Skruzdėl iukas i r 
Vapsva N-14 (kart . ) .

06:00 Pr ič iupom! (k) .
06:30 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato I I I  e tapas 
(k) . 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Tauro ragas.  N-7. 
09:00 Europos taurė 
2020. 
10:05 Kvai l ia i  šė ls ta N-7. 
10:35 Laukinė kara lystė.
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 čem -
pionatas.  L ie tkabel is  - 
Juventus. 
19:30 Aklo j i  zona N-7. 
20:30 Snaiper is  N-7. 
21:30 Legendų b iuras 
N14. 
22:40 Okupuot i  N14. 
23:45 Merg ina t rauk iny 
(k)  N14. 
01:55 Nėra kur  bėgt i  (k) 
N14. 

06:20 Aklo j i  (k) .
07:50 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
11:00 Džeimio Ol iver io 
daržov ių pat iekala i .
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveik in imai . 
15:45 Ši rde le mano N-7. 
17:45 Baudžiauninkė 
N-7. 
18:50 Aklo j i .
19:50 Būrė ja (k) .
21:00 Laiškai  iš  Ivo 
Džimos N14. 
23:55 Kieč iaus i  Spar tos 
vyra i  N14. 
01:35 Vi lkų žemė.  Gi r ios 
g i lumoje (k)  N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
09:55 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart . ) .
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Li teratūros pėdse-
kys. 
11:00 Aušros Vartų at la i-
dai. 
12:30 Stop juosta. 
13:00 7 Kauno dienos. 
13:30 Mokslo sr iuba. 
14:00 Pasaul io dai l io jo 

č iuožimo taurės varžybos. 
16:30 Aukštyn kojom. 
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart . ) .
19:30 Kultūros diena 
(kart . ) .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Latvi jos valsty-
binio akademinio cho-
ro „Latvi ja“ koncertas 
„Mei lės dainos“.
22:05. Rygos kar iai 
Latvi ja.  N-7. 
00:05 Nepažintoj i 
Žemaitė (kart . ) .
01:00 Gražuolė (kart . ) .

06:00 Žvejybos nuotyk ių 
ieškoto jas (kar t . ) .
07:00 “ukono vyra i  (kar t . ) 
N-7.
08:00 Žvejybos nuotyk ių 
ieškoto jas.
09:00 Gyvūnų mani ja .
09:30 Vienam gale ka -
blys.
10:00 Praei t ies žvalgas 
N-7.
10:30 Babuinas N-7.
11:30 Vieniš i  tėva i  N-7.
12:00 Kobra 11 N-7.
13:00 Bal t ie j i  lok ia i  . 
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono vyra i  N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Kaukės.

20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Ž in ios.Ora i . 
22:00 Kryžminė ugnis 
N-14.
23:55 Užtemimas N-14 
(kar t . ) .

 
06.59 Programa.
07.00 L ie tuvos miesta i . 
08.00 Vantos lapas.  N-7.
08.30 Kaimo akademi ja . 
09.00 Pagal iau savai t -
gal is . 
09.30 Mokslo r i tmu. 
10.00 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.30 Gre i t is . 
11.00 Par t izanų ke l ia is 
N-7.
11.30 Mūsų gyvūnai . 
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 .  I
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 „24/7“ . 
17.30 Nauja d iena. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Mūsų gyvūnai . 
19.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu N-7.
21.30 „24/7“ . 
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.

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 Beatos virtuvė 
(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. 
00:05 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Turtuolė varguolė  
N-7. 
13:50 Širdele mano 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 Lošėjas N14. 
00:45 Antrininkas  N14. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
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 Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
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 Nešdintis visu grei-
čiu N-14.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nešdintis visu grei-
čiu N -14.
00:00 Kaulai N-14.
01:00 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
06:50 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Vanity Fair (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Kvapų detektyvas 
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 Komandosai N14. 
23:05 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:05 Akloj i  zona (k) N-7. 

06:55 Tėvas MotiejusN-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas N-7. 
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:20 Maljorkos bylos (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 

16:25 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:20 Mano vienintelė N-7. 
18:50 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Blondinė ieško vyro 
N14. 
23:10 Paskolinta meilė.
01:10 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus. 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:50 Šoka Lietuva (kart.).
09:00 Lietuvos kariuome-
nės pamokėlės diena. 
10:10 Laiko ženklai. 
10:40 Ketvirtasis prezi-
dentas. 
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 liudytojai 
(kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:05 Aukštyn kojom. 
15:10 Kelias į namus 
(kart.).
15:40 Šoka Lietuva (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:45 Šviečiamoji progra-
ma (kart.).
19:00 „Lietuvos karžygys 
2020“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dovana Krzysztofui 
Pendereckiui. 
23:20 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
23:45 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. 
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 Autopilotas (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.
19:05 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:10 Karo kiaulės N-14.

23:00 Pjūklas 4 S.
00:55 Įrodytas nekaltumas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
06.00 Bušido ringas N-7.
06.30 Vantos lapas N-7.
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 „24/7“. 
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais 
N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ri tmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor. (kart.).
14:00 Žinios. 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 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 
N-14. 
23:45 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 

12:45 Turtuolė varguolė  
N-7. 
13:50 Širdele mano  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 Dvasia šarvuose 
N14. 
00:35 Antrininkas  N14. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Galingasis 6 N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas 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 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pabėgimas į 

Galvestoną N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pabėgimas į 
Galvestoną N-14.
00:00 Kaulai N-14.
01:00 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
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 Prezidento patikėti-
nis 2. N-7. 
22:55 Komandosai (k) N14
01:00 Okupuoti  N14.

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas N-7. 
13:20 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 Aš gyvas N14. 
22:35 Paskolinta meilė.
00:35 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Smalsumo genas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus. 
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
14:55 Nepažintoji Žemaitė 
(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.lt (kart.).
19:05 Ekologiška. (kart.).
19:35 Premjera. Vindzorai. 
20:20 Pirmą kartą. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dingę be žinios 
N-14. .
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis. 
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 Tikslo l ink.
21:45 UEFA čempio-
nų lygos rungtynės. 
Manchester United FC – 
İstanbul Basaksehir FK.
23:55 Bibl iotekininkai N-7.
01:45 Įrodytas nekaltumas 
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Lietuvos miestai. 
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 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten.
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dicija (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. 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 dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Rožės vardas N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Turtuolė varguolė  
N-7. 
13:50 Širdele mano  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 Vieša paslaptis N14. 
00:45 Antrininkas  N14. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
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 Sumokėti vaiduokliui 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Sumokėti vaiduokliui 

N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Sumokėti vaiduokliui 
N-14.
00:05 Kaulai N-14.
01:05 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
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 Kapų plėšikė Lara 
Kroft   N14. 
23:00 Prezidento patikėti-
nis 2. Spąstai teroristams 
(k) N-7. 
00:50 Okupuoti N14. 

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas N-7. 
13:20 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 Aš gyvas N14. 
22:35 Paskolinta meilė.
00:35 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 
(kart.).
06:50 Muzikinis intarpas 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
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. 
Aleksandra Jacovskytė. 
(kart.).
14:55 Vindzorai (kart.).
15:40 Pirmą kartą (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.

16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Kylantis potvynis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Klimtas ir Schielė. 
Erotas ir Psichėja N-14.
23:05 Čia – kinas (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 Sara iš ano pasaulio  
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 Tikslo link.

21:45 TIESIOGIAI UEFA 
čempionų lygos rungtynės. 
Club Atlético de Madrid– 
FC Lokomotiv Moskva.
23:55 Bibliotekininkai  N-7.
00:50 Įrodytas nekaltumas 
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 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.
01.30 Paslaptys N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(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 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Sankt Peterburgo „Zenit“. 
21:45 Dviračio žinios. 
22:15 Istorijos detektyvai 
(kart.).
23:00 Degantis pasaulis 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 

14:20 Širdele mano  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 Rizikinga erzinti 
diedukus 2   N14. 
00:45 Antrininkas  N14. 

06:25 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Galingasis 6 N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lialia N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
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 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kietas riešutėlis 
N-14.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kietas riešutėlis 
N-14.
00:05 Kaulai N-14.
01:05 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(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. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Kvapų detektyvas 
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 Šerifo mašina N14. 
22:50 Kapų plėšikė Lara 
Kroft (k) N14. 
00:50 Forti tudas  N14. 

06:55 Tėvas Motiejus N-7.
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Mentalistas N-7. 
13:20 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. 
17:25 Mano vienintelė 
N-7. 
18:55 Tėvas Motiejus N-7. 
20:05 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
01:00 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pi-
l ies džiazo festivalis 
2019(kart.).
06:50 Muzikinis intarpas 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Tėčio reikalai 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. l t .
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Literatūros pėdse-
kys (kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Kylantis potvynis 
(kart.).
15:50 Sardinė kosmose. 
16:00 Bitė Maja. 
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 

17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:50 Klausimėlis. l t 
(kart.).
19:05 Veranda. (kart.).
19:35 Devintasis dešim-
tmetis.
20:20 Pirmą kartą. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Iš niekur N-14. 
23:15 ...formatas. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas  
(kart.) N-7.
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Sara iš ano pasau-
l io  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 Tamsos pakraštys  
N-14.
23:25 Bibl iotekininkai  
N-7.
00:15 Pasit ikėj imas N-14.
01:35 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Keliautojo dieno-
raštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 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 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Dvaro rūmai N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Dvaro rūmai 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  Sep t i n tas i s  sūnus 
N -14 .
00 :35  D raugo  ka i l y j e 
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  Tūks tan t i s  i r  v i e -
na  nak t i s   N -7 . 
12 :45  Bū rė ja .
13 :20  Tu r tuo lė  va rguo lė  

N -7 . 
14 :20  Š i rde le  mano  
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  Kapų  p lėš i kė  La ra 
K ro f t    N -7 . 
23 :20  Rok i s    N -7 . 
01 :40  I šm inuo to jas  N14 . 

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  Ga l i ngas i s  6  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  Eu ropos  vy rų 
k repš in io  čemp iona to 
a t rankos  rung tynės . 
L i e tuva  –  Dan i j a .
21 :30  Ke ršy to ja i  N -14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Ke ršy to ja i  N -14 .
00 :40  Ženk la i  N -14 .

06 :00  S t rė lė  ( k )  N -7 . 
07 :00  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia  ( k ) .
08 :15  Kvapų  de tek t yvas 
( 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 :30  CS I .  Ma jam is  
N -7 . 
13 :25  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia .
14 :55  Kvapų  de tek t yvas  
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  Než inomas  N14 . 
23 :45  Še r i f o  maš ina  ( k ) 
N14 . 
01 :30  Fo r t i t udas   N14 . 

06 :55  Tėvas  Mo t i e j us 
N -7 . 
08 :10  Dv i  š i r dys  N -7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :25  Men ta l i s t as  N -7 . 
13 :20  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  Komisa ras  van 
de r  Va l kas  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  K la ipėdos  p i l i es 
dž iazo  f es t i va l i s  2019 
( ka r t . ) .
06 :50  Muz i k i n i s  i n ta rpas 
( ka r t . ) .
07 :00  M i j a  i r  aš  ( ka r t . ) .
07 :25  Sa rd inė  kosmose 
( ka r t . ) .
07 :35  B i t ė  Ma ja  ( ka r t . ) .
07 :50  LRT pamokė lės .
08 :45  Eko log i ška 
( 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  P i rmą  ka r tą 
( ka r t . ) .
15 :50  Sa rd inė  kosmose .
16 :00  B i t ė  Ma ja .
16 :15  M i j a  i r  aš .
16 :40  Gus tavo  enc i k l o -
ped i j a . 

17 :10  Dvynukės .
18 :05  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  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
19 :35  Ku l t ū ros  d iena . 
20 :30  Pano rama .
21 :00  D ienos  t ema .
21 :20  Spo r tas .  O ra i .
21 :30  La isvės  ka ina  N-7 . 
23 :10  Nak t i s 
Manha tane . 
00 :15  DW nau j i enos 
rusų  ka lba .
00 :30  Daba r  pasau l y j e . 

06 :30  CSI  k r im ina l i s ta i 
(kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11  (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Un iveras  (kar t . ) 
N-7 .
09 :00  S ta tybų  g idas  
(kar t . ) .
09 :30  A tsarg ia i ! 
Merg inos   (kar t . )  N-7 .
10 :30  S impsona i   N-7 .
11 :30  Vedęs  i r  tu r i  va ikų  
(kar t . )  N-7 .
12 :30  Topmode l ia i   N-7 .
14 :30  Sara  i š  ano  pa -
sau l io   N-7 .
15 :00  Kobra  11   N-7 .
16 :00  CSI  k r im ina l i s ta i 
N-7 .
17 :00  Un iveras  N-7 .
18 :00  A tsarg ia i ! 
Merg inos   N-7 .
19 :00  Vedęs  i r  tu r i  va ikų  
N-7 .
20 :00  Fara i   N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .

22 :00  Brėkš tan t i  aušra  
N-14 .
00 :30  Karo  k iau lės  . 
N-14  (kar t . ) . 

05 .29  P rog rama .
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l f a  t aškas . 
07 .00  Oponen ta i . 
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  Dva ro  rūma i  N -7 .
15 .00  Rea l i  m i s t i ka  N -7 .
16 .00  Repo r te r i s . 
16 .20  Spo r tas .
16 .28  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  Dva ro  rūma i  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 .
01 .30  Dva ro  rūma i  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 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Psichologinės gerovės ir psichikos 
sveikatos stiprinimo paslaugų
Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos 

sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų 
(skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmo-
gaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki ar-
timo žmogaus liga ir kita).

Paslaugos gali būti teikiamos 
vaikams bei suaugusiesiems. 
Teikiant Paslaugas vaikui iki 
16 metų, būtinas rašytinis vie-
no iš jo tėvų ar globėjo sutiki-
mas.

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 
Anykščių miesto ir rajono gy-
ventojams – nemokamos indi-
vidualios psichologo konsulta-
cijos nuotoliniu būdu

Pirmadieniais ir penktadie-
niais, 8.00 - 17.00 (Pietų pertrauka 
12.00 - 13.00) - 

Jurgita Šatė, mob. 
862438872

Antradieniais, 8.00 - 17.00 
(Pietų pertrauka 12.00 - 13.00) 

Marina Guptor, 
mob. 861638482 

Trečiadieniais ir ketvirtadie-
niais, 8.00 - 17.00 (Pietų pertrauka 
12.00 - 13.00) 

Karolina Puzinaitė, 
mob. 861114022

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar 
kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Da ik tų  i s to r i jos 
(kar t . ) .
06 :55  Išpaž in ima i . 
07 :25  K laus imė l i s . 
07 :40  Koko N iu jo rke .
09 :00  Ry to  suk t in is  su 
Z i ta  Ke lmicka i te . 
09 :30  Gyvent i  ka ime 
gera . 
09 :55  Veranda. 
10 :25  Beatos  v i r tuvė . 
11 :20  Ky lan t i s  po tvyn is .
12 :15  Pasau l io  doku -
ment ika . 
14 :00  Frenk i  Dre ik  pa -
s lap tys  N-7 .
15 :30  Ž in ios .  Ora i .
15 :45  Sve ik in imų kon -
cer tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Sa ldž ios  Ka lėdos 
Kaune. 
19 :30  S t i l i us . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Šok  su  žva igžde. 
23 :10  Super  Džon is  N-7 .
00 :35  Sept in tas is  sūnus 
N-14 .  (kar t . ) .

06 :25  S t ivenas  Visa ta .
07 :10  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
07 :35  Og is  i r  ta rakona i .
07 :55  Padūkė l ių  lenk ty -
nės .
08 :25  Tomo i r  Džer io 
pasakos .
08 :55  Šaunus is  Skūb is -
Dū.

09 :25  Saugok is  mešk inų .
09 :55  Sėkmės tandemas. 
10 :30  Tomas i r  Džer is . 
11 :35  Ieškok i t  Gudruč io ! 
N-7 . 
13 :45  Džek is  Čanas  
N-7 . 
15 :30  Nau jokė  2  N-7 . 
17 :25  XXI  amž iaus  la ida . 
17 :55  Gyvūnų pasau l i s . 
N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Ave lės  i r  v i l ka i  2 .
21 :05  Sen i  lap ina i    N-7 . 
23 :00  Ka imyna i  S . 
00 :55  Kapų p lėš ikė  Lara 
Kro f t  (k )  N-7 . 

06 :30  Ga l ingas is  6  
(kar t . )  N-7 .
07 :00  Vėž l iuka i  n indzės 
N-7 .
07 :30  Supermerga i tės .
08 :00  Ga l ingas is  6 
(kar t . )  N-7 .
08 :30  Vi r tuvės  i s to r i jos .
09 :00  Gardu  Gardu .
10 :00  Tėvų darže l i s .
10 :30  Būk  sve ikas ! 
11 :00  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :30  Žmogus,  gepar -
das ,  gamta .
12 :20  Lo te r i ja  “Keno lo to .
12 :22  Žmogus,  gepar -
das ,  gamta .
12 :30  Net ik ras  p r incas .
14 :20  Gerumo s tebuk las 
N-7 .
16 :45  Eks t rasensų mūš is 
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  ga lvOK.
19 :35  Euro jackpot .

19 :40  ga lvOK.
21 :30  Gau jų  kara i  N-14 .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  Gau jų  kara i  N-14 .
22 :40  Mumbajaus  v ieš -
but is  N-14 .
01 :15  Nus i le id imas  2  S .

06 :00  Kva i l ia i  šė ls ta  (k ) 
N-7 . 
07 :00  Pr ič iupom!  (k ) .
07 :30  Sna iper is  (k )  N-7 . 
08 :30  Pr ič iupom!  (k ) .
09 :00  Sve ika tos  kodas . 
10 :05  Kva i l ia i  šė ls ta 
N-7 . 
10 :35  Lauk inė  kara lys tė .
11 :45  Ve ln išk i  S t i vo 
Ost ino  i šbandymai   N-7 . 
12 :45  Gordono Ramzio 
v i r tuvės  košmara i .
13 :55  Pragaro  v i r tuvė  
N-7 . 
14 :55  Van i ty  Fa i r. 
Vis iška i  s lap ta i   N-7 . 
15 :55  Nus ika l t imų ty rė ja i  
N-7 . 
17 :10  Dvynys .
19 :30  Ak lo j i  zona  N-7 . 
20 :30  Sna iper is   N-7 . 
21 :30  Bornas . 
Suna ik in ta  tapa tybė  N-7 . 
23 :55  Lauk inės  a is t ros  
N14. 
01 :45  Než inomas (k ) 
N14. 

06 :20  Ak lo j i  ( k ) .
07 :50  Anthon is 
Bourda inas  N-7 . 
08 :45  Dak ta ras  Ozas 
N-7 . 
09 :40  Tėvas  Mot ie jus 

N-7 . 
11 :00  K las ik in ia i  kep i -
n ia i . 
12 :00  Dž ino  v iešnagė 
I ta l i j o je . 
13 :00  Ak lo j i  ( k ) .
14 :45  K las ik in ia i  kep i -
n ia i . 
15 :45  Š i rde le  mano N-7 . 
17 :45  Baudž iaun inkė 
N-7 . 
18 :50  Ak lo j i .
21 :00  Mi r t ies  į ša las  N14. 
23 :05  Vi l kų  žemė N14. 
01 :00  Tabu la  Rasa (k ) 
N14. 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Auks in is  p ro tas . 
07 :15  K laus imė l i s . 
(kar t . ) .
07 :30  Vi ln ieč ia i . 
08 :00  Nepapras tas  žmo -
n ių  i r  gyvūnų ryšys . 
08 :30  Smalsumo genas . 
09 :00  Į  sve ika tą ! 
09 :30  Eko log iška . 
10 :00  Č ia  –  k inas . 
10 :30  Pas iva ikšč io j ima i . 
11 :00  Kas  geresn io ,  ka i -
myne? 
11 :30  Vi ln iaus  sąs iuv i -
n is . 
12 :00  Trembi ta . 
12 :30  Rusų ga tvė . 
13 :00  Išpaž in ima i . 
13 :30  Mūš io  laukas . 
14 :00  Euromaxx . 
14 :30  „Vakarė ja “  su 
Mar tynu  S tarkumi . 
16 :00  Ke l ias  į  namus. 
16 :30  Tėč io  re ika la i . 
17 :00  Veranda. 
17 :30  Skambantys 

pasau l ia i  su  Nomeda 
Kaz laus . 
18 :25  K laus imė l i s 
(kar t . ) .
18 :45  Ten,  kur  namai 
N-7 . 
19 :40  Į  rake tą  sėsč iau . . . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Ve ln io  nuo taka . 
22 :20  Ievos 
Zas imauska i tės  koncer -
tas .
23 :35  . . . fo rmatas .  Poetė 
Da l ia  Te išersky tė . 
23 :45  Vi ln ieč ia i .  ( kar t . ) .
00 :15  Dabar  pasau ly je . 

06 :00  K ie tuo l ia iN-7 .
06 :30  Žve jybos  nuotyk ių 
ieško to jas   (kar t . ) .
07 :30  Jukono vy ra i  
(kar t . )  N-7 .
08 :30  Žve jybos  nuotyk ių 
ieško to jas .
09 :30  S ta tybų  g idas .
10 :00  Autop i lo tas .
10 :30  Ba l t ie j i  l ok ia i  
( kar t . )  N-7 .
11 :30  Vien iš i  tėva i   N-7 .
12 :00  Kobra  11   N-7 
(kar t . ) .
13 :00  P lėšrūna i  pavo ju je  
N-7 .
14 :00  Iš l i k imas   N-7 .
15 :00  Pragaro  ke l ias  
N-7 .
16 :00  Jukono vy ra i   N-7 .
17 :00  Sandė l ių  kara i  
N-7 .
18 :00  Vienas   N-7 .
19 :00  Kaukės .
20 :00  Kobra  11   N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .

22 :00  Bėdos  kuror te  
N-14
23:50  Tamsos pakraš tys  
N-14  (kar t . ) .

06 .59  P rog rama .
07 .00  Skon io  re i ka las . 
07 .20  Vy rų  šešė l y j e . 
E l za  -  žva lgyb in inkė 
Marce lė  Kub i l i ū tė . 
08 .00  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
09 .00  Buš ido  r i ngas 
N -7 .
09 .30  K repš in io  pasau -
l y j e  su  V.Mač iu l i u . 
10 .00  Van tos  l apas  N -7 .
10 .30  Ke l i au to jo  d ieno -
r aš t i s . 
11 .00  Gyven imas . 
12 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
14 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
15 .55  D ide l i  maž i  ek ra -
na i . 
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  L ie tuvos  m ies ta i . 
17 .30  Van tos  l apas  N -7 .
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Paga l i au  sava i t -
ga l i s .
19 .00  L ie tuvos  kū rė ja i . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  #NeSpauda i . 
21 .30  Oponen ta i . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
Poka lb ia i . 
00 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
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Savivaldybė skyrė paramą konservatorių 
lyderio šeimos stovyklai

Stovyklas rengia 
Paandrioniškio kaime

VšĮ „Dominykas atostogauja“ 
rengia kūrybines stovyklas vai-
kams ir paaugliams  Andrioniškio 
seniūnijos Paandrioniškio kaime.

Rekvizitai.lt skelbia, kad VšĮ 
„Dominykas atostogauja“ direk-
torė yra Austėja Dudaitė - Lands-
bergienė. Ši viešoji įstaiga veikia 
jau beveik dvejus metus, ji turi 3 
darbuotojus.

Stovyklos internetinėje svetai-
nėje A.Dudaitė - Landsbergienė 
prisistato stovyklos „Dominykas 
atostogauja“ organizatore. Stovy-
klos vadovas yra Jonas Landsber-
gis, koordinatore dirba Ramunė 
Landsbergienė, o kūrybos vadovu 
- Vytautas V.Landsbergis.

Įdomu tai, kad  režisieriaus 
V.V.Landsbergio marčios - Austėja 
Dudaitė - Landsbergienė ir Austė-
ja Čijauskaitė-Landsbergienė yra 
bendravardės. Abi moteris vienija 
edukologinė veikla, jas sieja gi-
minystės ryšiai su konservatorių 
partijos įkūrėju Vytautu Landsber-
giu, todėl dažnas žmogus tiesiog 
pasiklysta garbingos ir gausios 
Landsbergių šeimos genealoginio 
medžio labirintuose...

Už ką konkrečiai skirta 
parama - neaišku

Anykščių rajono mero patarė-
ja, Smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo komisijos pirmininkė 
Donata Sabaliauskaitė „Anykš-
tai“ sakė, kad VšĮ „Dominykas 
atostogauja“ finansavimas skirtas 
pagal eilutę „Verslo idėjos, plė-
tros projektų įgyvendinimo kom-
pensavimas“.

Paprašyta pakomentuoti pla-
čiau, kuo komisiją įtikino VšĮ 
„Dominykas atostogauja“ paraiš-
ka, D.Sabaliauskaitė sakė: „Jie 
pagrindė tai, ką daro naujai, todėl 
parama skirta per tą eilutę. Jie 
ima kažkokią naują kryptį, to, ko 
anksčiau nedarė, organizavo mo-
kymus, renginius, kurių anksčiau 
neturėjo.Tai yra kūrybinės  rašymo 
dirbtuvės, knygų leidyba. Plačiai 
komentuoti negaliu, nes paraiška 
nėra vieša. Yra svetainė viešosios 
įstaigos internete, ten nurodyta 
visa jų pagrindinė veikla.“

Plačiau komentuoti įvertintos pa-
raiškos Anykščių rajono mero pa-
tarėja, Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisijos pirmininkė D. 
Sabaliauskaitė sakė negalinti dėl 
konfidencialumo dalykų.

Konfidencialu, bet ne slapta 

„Anykšta“ susipažino su 
Anykščių rajono savivaldybės 
Smulkaus ir vidutinio verslo ska-
tinimo finansavimo tvarkos apra-
šu, šių metų gegužę patvirtintu 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės Ligi-
tos Kuliešaitės. Smulkaus ir vidu-

tinio verslo skatinimo komisijos 
nariai privalo pasirašyti konfi-
dencialumo pasižadėjimą, kuria-
me numatyta, kad jie neturi teisės 
aktų nustatytais tikslais naudoti 
informaciją, kuri jiems taps žino-
ma esant šios komisijos nariais. 
Šiame apraše nenumatyta, kad 
visuomenei būtų draudžiama pa-
teikti informaciją, kokiems tiks-
lams leidžiami Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto pinigai, 
todėl „Anykšta“, vadovaudamasi 
Visuomenės informavimo įsta-
tymu,  į Smulkaus ir vidutinio 
verslo skatinimo komisijos pir-
mininkę D.Sabaliauskaitę pakar-
totinai kreipėsi raštu ir paprašė 
konkrečiai išvardyti, kokioms 
konkrečioms priemonėms  buvo 
panaudotos VšĮ „Dominykas 
atostogauja“ patirtos išlaidos, 
kompensuojamos Anykščių ra-
jono savivaldybės Smulkiojo ir 
vidutinio verslo skatinimo pro-
gramos lėšomis.

Gal mokėsi giedoti 
konservatorių himną?

Atsiųstame elektroniniame laiš-
ke Anykščių rajono mero patarė-
ja, Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisijos pirmininkė  
D.Sabaliauskaitė nurodė, kad VšĮ 
„Dominykas atostogauja“ inves-
tavo į edukacinių veiklų įgyven-
dimą. Kokios tai edukacinės vei-
klos, D.Sabaliauskaitė kažkodėl ir 
dar kartą nesiteikė informuoti, tad 
belieka spėlioti - galbūt Landsber-
gių organizauojamoje kūrybinėje 
stovykloje vaikams ir paaugliams 
jaunimas buvo mokomas konser-
vatorių himnu tapusios dainos 
„Žemėj Lietuvos“ posmų?

Kitų pareiškėjų išlaidos - 
ne slaptos

Anykščių rajono savivaldybės 
Smulkiojo ir vidutinio verslo ska-
tinimo programos parama taip pat 
skirta dar dviem pareiškėjams. 
Renato Puikio įsteigtai mažajai 
bendrijai „Anykščių sporto turas“ 
jos žinomui didinti iš viso skirti 2 
tūkst.725 Eur. Už šias lėšas, kaip 

nurodė D.Sabaliauskaitė, mažoji 
bendrija padengė VĮ „Registrų 
centras“ registravimo išlaidas, 
antspaudo gamybą, įsigijo kom-
piuterinės įrangos ir sportinio in-
ventoriaus, įsirengė reklaminius 
stendus, susikūrė logotipą ir in-
ternetinę svetainę.

Miglės Raškevičiūtės grožio 
studijos įvaizdžiui formuoti ir 
išorinei reklamai įrengti iš Smul-
kiojo ir vidutinio verslo skatinimo 
programos skirtas 1 tūkst. Eur. Už 
šias lėšas  įrengta lauko reklama ir 
sukurtas prekinis ženklas.

Visuomenė turi teisę žinoti

Anykščių rajono tarybos na-
rys, Biudžeto, ekonomikos ir 
kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninkas, liberalas Lukas Pakeltis 
„Anykštai“ sakė nemanantis, 
kad Anykščių rajono savivaldy-
bė, skirstydama biudžeto paramą 
smulkiajam ir vidutiniam verslui, 
turėtų kažką slėpti nuo visuome-
nės, kaip tai nutiko VšĮ „Domi-
nykas atostogauja“ atveju.

„Nebent pats pareiškėjas prie 
paraiškos nurodė, kad tai kon-
fidenciali informacija ir papra-
šė jos neviešinti.Gal tiesiog yra 
kažkokių komercinių paslapčių? 
Aš tik svarstau. Nemačiau tos 
paraiškos, neturiu teisės nei jos 
matyti, nei vertinti, tam yra ko-
misija“, - kalbėjo L.Pakeltis.

Paklaustas, ar visuomenė turi 
teisę žinoti, kam konkrečiai lei-
džiami Anykščių rajono biudže-
to pinigai, liberalas L.Pakeltis, 
kuris yra vienas iš Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo pro-
gramos aprašo rengėjų, dėstė: 
„Manau, kad  visi turi žinoti, ne 
tik pareiškėjai, bet ir visuomenė. 
Paraiškoje turi būti išvardytos 
konkrečios priemonės, nes kitaip 
to finansavimo negausi.“

„edukacija“ - labai 
neapibrėžta sąvoka

Dar vienas Biudžeto, ekono-
mikos ir kaimo reikalų komiteto 
narys, Darbo partijos atstovas 
Anykščių rajono taryboje Ričar-

das Sargūnas sakė, kad skirstant 
savivaldybės biudžeto pinigus 
smulkiajam ir vidutiniam verslui 
„neturėtų būti jokios paslapties 
skraistės“.

„Manau, kad prie to didesnio 
viešumo prieisime. Taip, kaip yra 
dabar, negali būti“, - situaciją, 
kai savivaldybė slepia, kokioms 
konkrečioms priemonėms pini-
gus leido Landsbergių stovykla, 
komentavo R.Sargūnas.

Pasak R.Sargūno, sąvoka „edu-
kacija“ yra labai plati ir neapi-
brėžta.

„Edukacija - tai, kai gali daryti, 
ką nori, o vieną valandą paskirti, 
pavyzdžiui, mokymo tikslams.Tai 
vadinsis edukacine stovykla. Čia 
kaip pavadinsi, taip nepagadin-
si. Aš už tai, kad reikia konkre-
čiai viską išdėstyti. Kiekvienas 
gyventojas, sugebantis valdyti 
internetą, turi tai matyti, kad po 
to nekiltų visiškai nereikalingos 
intrigos“, - sakė R.Sargūnas.

Viešumo pasigenda net 
patys pareiškėjai

Priminsime, kad Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo komi-
sijai paraišką šiemet buvo patei-
kusi kaimo turizmo sodybos „Ge-
ras“ savininkė Gitana Mileikaitė, 
tačiau jos pateiktai paraiškai ko-
misija finansavimo nusprendė 
neskirti. Savivaldybės atžvilgiu 
kritikos viešai nevengianti išsa-
kyti G.Mileikaitė įtaria, kad bū-
tent tai jai jau nebe pirmus metus 
teikiant paraiškas kiša koją.

„Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisija vadovaujasi 
principu „myliu-nemyliu“. Dau-
gelis verslo subjektų jau dėl to 
nebemato prasmės Anykščių rajo-
no savivaldybei teikti paraiškas“, 
- „Anykštai“ sakė G.Mileikaitė.

Verslininkė taip pat skundėsi, 
kad, jai atvykus į Anykščių ra-
jono savivaldybėje vykusį posė-
dį, Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisija nesiteikė po 
priimto sprendimo atmesti jos 
pateiktą paraišką paaiškinti, ku-
rie paraiškos punktai neatitiko 
reikalavimų.

Anykščių rajono tarybos narys Ričardas 
Sargūnas sakė, kad su savivaldybės in-
formacijos viešinimu taip, kaip yra dabar, 
būti negali.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Seimo rinkimų išvakarėse Anykščių rajono savivaldybė iš smul-
kiojo ir vidutinio verslo skatinimo programos skyrė 1 tūkst. 345 
eur paramą Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio brolio žmonos vie-
šajai įstaigai „Dominykas atostogauja“.

Savivaldybės biudžeto parama skirta ir dar dviem pareiškė-
jams. Kokioms konkrečioms priemonėms jie panaudojo gautus 
pinigus, Anykščių rajono  mero patarėja, savivaldybės Smulkaus 
ir vidutinio verslo skatinimo komisijos pirmininkė Donata Saba-
liauskaitė nurodė, tačiau kokiems konkrečiai tikslams mokesčių 
mokėtojų pinigus leido Landsbergių stovykla, savivaldybė nu-
sprendė nuo visuomenės akių nuslėpti.

Anykščių rajono savivaldybės mero patarėja, Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo komisijos pirmininkė Donata Sa-
baliauskaitė kažkodėl negalėjo konkrečiai nurodyti, kokios 
Landsbergių stovyklos išlaidos bus kompensuojamos už ra-
jono biudžeto lėšas. 

Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis 
pabrėžė, kad Smulkaus ir vidutinio verslo skati-
nimo komisijai teikiamoje paraiškoje verslo at-
stovai turi išvardyti konkrečias priemones, nes 
kitaip negautų savivaldybės finansavimo.
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į pensiją išėjęs miškininkas piešia 
karikatūras Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kaimo gyventojas Albinas Gvoz-
das jau daugelį metų piešia karikatūras, kuriose nevengia pašiep-
ti  tam tikrų visuomenėje tvyrančių negerovių ar tiesiog linksmai 
pažvelgti į kasdieniškas situacijas.

Į „Anykštos“ redakciją A. Gvoz-
das užsuko nešinas pluoštu karika-
tūrų. Vyras svarstė, kad galbūt jos 
bus įdomios ir skaitytojams.

A.Gvozdas pasakojo, kad beveik 
visą savo amžių pradirbo miške. 
Dirbti teko daug ir sunkiai, tad 
spėja, kad sunkus darbas galėjo 
pakenkti jo suprastėjusiai klausai. 
Dvejus metus A.Gvozdas užėmė 
Čepkelių rezervato direktoriaus 

pareigas, tačiau kadangi tiek pats, 
tiek ir jo žmona yra aukštaičiai, nu-
sprendė nesiblaškyti po Lietuvą ir 
sugrįžti į gimtinę. 

Pasiteiravus, kaip atsira-
do pomėgis piešti karikatūras, 
A.Gvozdas pasakojo: „Nuo ma-
žens turėjau potraukį piešimui. 
Kai išėjau tarnauti į kariuomenę, 
dirbau dailininko padėjėju. Išmo-
kau daug darbų, kurių neišmaniau. 

Albinas Gvozdas karikatūras piešia nuo jaunystės.

Studijuojant miškų akademijoje, 
studentams dar būdavo galimybė 
gauti papidomą profesiją - foto-
grafo, žurnalisto, siuvėjo ar dai-
lininko. Trejus metus mokiausi 
dailininko profesijos ir gavau pa-
žymėjimą, kad man suteikta  da-
lininko - apipavidalintojo kvalifi-
kacija. Miškų akademijoje buvo 
leidžiamas savaitinis laikraštis 
„Žemės ūkio specialistas“, į jį dė-
davau savo piešinius.“

Šmaikštusis karikatūrų piešėjas 
iš Vaidlonių kaimo buvo kuklus, 
sakė, kad jo karikatūros yra vai-
kiškos.

„Siekiu jomis priminti viso-
kias  negeroves. Idėjų piešiniams 
semiuosi žiūrėdamas televizorių, 
skaitydamas laikraščius. Parduotu-
vėje įvairių gyvenimiškų situacijų 
nutinka“, - iš kur semiasi kūrybinio 
įkvėpimo, atskleidė A.Gvozdas.

Karikatūrų paišytojas prisipa-
žino, kad kartais nevengiantis ir 
aštresnių temų - piešia politiniais 
motyvais.

„Gerovės Lietuvoje dar ilgai ne-
pasieksime, nes visur klesti korup-
cija. Prezidentui dar daug padirbėti 
reikia“, - dėstė jis.

A.Gvozdas turi net septynis anū-
kus, tad kiekvienam jų gimtadienių 
proga įteikia ypatingą dovaną.

„Kai tik kažkuriam anūkui su-
kanka  10 metų, jam išleidžiu 
knygelę su savo savo piešiniu. Su-
kuriu jiems pasakų, piešinėlių su 
linksmais nutikimais“, - pasakojo 
pašnekovas.

Anūkams knygeles jis klijuoja 
savo rankomis, tačiau iš jų taip pat 
sulaukė labai įdomios dovanos.

„Vaikai man padovanojo at-
spausdintą knygą su nuotraukomis. 
Visai norėčiau ir aš savo karikatū-
ras į tokią knygą sudėti“, - prisipa-

žino A.Gvozdas.
Į gyvenimą su humoru žvelgian-

tis A.Gvozdas prisipažino, kad jam 
taip gyventi linksmiau.

„Ko gero, iš tėvuko būsiu tai pa-
veldėjęs, nes jis mėgo „šposyt“, - 
šypsojosi jis.
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Nemokamai dėl koronaviruso tiriami riziką užsikrėsti turėję asmenys

Pastaruoju metu Lietuvą kaustant koronaviruso (COVID-19) 
pandemijai, kaip niekad reikalingas piliečių budrumas ir atsa-
kingumas.  nVsC nuotr.

Lietuvą kaustant koronavi-
ruso (CoViD-19) pandemi-
jai, kaip niekad reikalingas 
piliečių budrumas ir atsakin-
gumas.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (NVSC) Už-
krečiamųjų ligų valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Daiva Razmuvienė pasakoja 
apie koronaviruso infekcijos 
tyrimus ir primena taisykles, 
kurių reikia laikytis vykstant 
į mobilųjį patikros punktą.

KAS GALi iŠSiTiRTi 
NeMoKAMAi?

Kasdien Lietuvoje atliekama 
tūkstančiai tyrimų dėl korona-
viruso infekcijos. Pirmiausia 
tiriami asmenys, jaučiantys ko-
ronaviruso simptomus ir patyrę 
didžiausią riziką užsikrėsti. Nors 
išsitirti galima ir privačiose la-
boratorijose, didžioji dalis tyri-
mų atliekama valstybės lėšomis.

„Į didelės rizikos grupę pa-
tenka asmenys, buvę prie už-
sikrėtusio asmens be apsaugos 
priemonių, arčiau negu 2 me-
trai. Taip pat ir tie, kurių ben-
dravimo laikas uždaroje patal-
poje buvo ilgesnis negu 15 min. 
Kiekvieno žmogaus situacija 
vertinama individualiai. Regis-
truotis koronaviruso tyrimui ga-
lima karštosios linijos numeriu 
1808 nuo 8 iki 20 val. kasdien 
arba internetu  1808@greitoji-

pagalba.lt“, – teigia NVSC spe-
cialistė.

Asmenys, kurie labiausiai 
rizikuoja užsikrėsti, prioriteto 
tvarka tiriami nemokamai. Visų 
pirma, tai koronaviruso židinyje 
esantys ir sąlytį turėję žmonės 
– šeimos nariai ir kiti, artimai 
bendraujantys su užsikrėtusiai-
siais ar sergančiaisiais. Taip pat 
ir medikai, kurie dažniausiai ti-
riasi prieš pradedant ir baigiant 
savo darbo pamainas, – tikslią 
tyrimų tvarką nustato pačios 
medicinos įstaigos. 

Nemokami koronaviruso tyri-
mai priklauso ir slaugos namų 
gyventojams, kurie dėl vyresnio 
amžiaus ir lėtinių ligų priklauso 
didžiausios rizikos grupėms, ir, 
žinoma, slaugos namus prižiū-
rinčiam personalui bei sveika-
tos priežiūros darbuotojams.  

MoBiLiųJų PUNKTų 
ReiKALAViMAi

Tyrimai dėl koronaviruso in-
fekcijos dažniausiai atliekami 
mobiliuosiuose punktuose – su 
asmeniu susisiekia mobiliojo 
punkto koordinatorius, nurody-
damas tikslų laiką ir adresą, ku-
riuo reikia atvykti. Svarbu, kad 
atvykstantieji tirtis nevėluotų. 

Dėl duomenų apsaugos karš-
tosios linijos 1808 operatoriai 
negali užregistruoti asmens tyri-
mams, jei skambina ne jis pats. 
Tai padaryti galima tik tada, jei 
registruojate nepilnametį arba 
asmenį, kurį globojate, ir ši glo-

ba yra įforminta teisiškai.
Vairuotojams, atvežantiems 

galimai užsikrėtusį asmenį į mo-
bilųjį punktą, nereikia darytis ko-
ronaviruso testo, jei yra laikoma-
si visų reikalavimų: vairuotojas 
ir keleivis dėvi apsaugines veido 
kaukes; keleivis sėdi prie praviro 
lango ant galinės sėdynės – ne už 
vairuotojo, o įstrižai. 

„Nepamirškime, kad automo-
bilis yra uždara patalpa, todėl 
privaloma laikytis visų apsaugos 
priemonių, nes užsikrėtimo rizi-
ka tikrai yra didelė“, – primena 
epidemiologė D. Razmuvienė. 

Grįžę iš mobiliojo punkto, au-
tomobilio savininkai privalo są-
žiningai dezinfekuoti transporto 
priemonę. Jei neturite automo-
bilio ir artimųjų, kurie galėtų pa-
vėžėti, pagalbos reikia kreiptis į 

savo seniūniją.

iŠSiTiRTi SiUNČiA iR 
GyDyToJAi

Išsitirti dėl koronaviruso būti-
na net ir sveikiems ir rizikos už-
sikrėsti nepatyrusiems žmonėms, 
kurie ruošiasi gultis į ligoninę 
prieš planines procedūras, tyri-
mus, operacijas. Tuomet siunti-
mą tyrimui išrašo šeimos gydy-
tojas. Jo siuntimas reikalingas ir 
tada, kai tyrimą dėl koronaviru-
so  reikia atlikti pakartotinai.

Tyrimą svarbu atlikti ir iš už-
sienio grįžusiems asmenims. 
Jeigu asmuo ne seniau nei prieš 
48 val. prieš grįždamas ar atvyk-
damas į Lietuvą atliko tyrimą ir 
gavo neigiamą atsakymą, jam sa-
viizoliacija netaikoma.

Tyrimą sugrįžtantieji gali atlik-
ti ir Lietuvoje, tačiau izoliacija 
bus nutraukta tik gavus neigiamą 
tyrimo rezultatą. 

Dėl būtinybės ištirti vaikus vi-
sada sprendžia gydytojas. 

KAiP ATLieKAMAS
tyRiMAS?

Virusologinis SARS-CoV-2 
nustatymo tyrimas atliekamas pa-
imant sekreto tepinėlį iš asmens 
nosiaryklės, tačiau galimas ir se-
rologinis tyrimas, kurio tiriamoji 
medžiaga – kapiliarinis kraujas. 
„Ištyrus kraują, sužinoma, ar žmo-
gus jau yra sirgęs, ar koronavirusu 
serga šiuo metu. Jeigu iš kraujo 
nustatoma, kad asmuo serga, bū-
tina atlikti molekulinį tyrimą iš 
nosiaryklės ir įsitikinti“, – sako D. 
Razmuvienė.   

Tyrimo atsakymas dažniausiai 
gaunamas per 2–3 paras. Jį gali-
ma matyti e. sveikatos sistemo-
je, prisijungus per elektroninius 
valdžios vartus. Jeigu atsakymas 
neigiamas, informuojama SMS 
žinute.

Jeigu atsakymas teigiamas, su 
užsikrėtusiu asmeniu telefonu 
susisiekia epidemiologas ir pa-
aiškina tolesnius veiksmus. Jeigu 
žmogus negauna tyrimo atsaky-
mo, reikia kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, o jei atsakymas nepa-
teiktas ir e. sveikatos sistemoje, 
– skambinti 1808.

Kasdien keičiantis epidemiolo-
ginei situacijai, keičiasi rekomen-
dacijos ir nurodymai, todėl aktu-
aliausia informacija pateikiama 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos interneto svetainėse 
nvsc.lt, sam.lt, koronastop.lt 

Užsak.nr. 1053

Anykščiuose bus statomas dar 
vienas prekybos centras

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
„Anykštai“ sakė, kad Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamentas maždaug prieš penkerius 
metus Troškūnų gatvėje buvo susi-
planavęs žemės sklypą priešgaisri-
nėms reikmėms, tačiau nusprendė, 
kad jis nebereikalingas.

„Dabar mes tą sklypą ruošiamės 
perplanuoti. Ruošiu sprendimo 
projektą Anykščių rajono tarybai 
ir šioms reikmėms lėšų prašysiu 
2021 metų rajono biudžete“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Prekybos centro statyboms že-
mės sklypo planavimo darbai bus 
pradėti kitais metais, o visos biu-
rokratinės procedūros užsitęs ne 
vienerius metus.

„Planuosime žemės sklypą  2021 
metais, panaudą žemės sklypui 
Anykščių rajono savivaldybė gaus 
2022 metais ir tik tada bus skelbia-
mas žemės sklypo nuomos aukcio-

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
skaičiavo, kad naujojo pre-
kybos centro statybos galėtų 
prasidėti mažiausiai po trijų 
metų.

nas“, - sakė D.Gasiūnienė.
Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus vedėja D.Gasiūnienė pa-
tvirtino vicemero D.Žiogelio iš-
sakytus žodžius, kad didieji šalies 
prekybos tinklai domisi naujo pre-
kybos centro statybomis Anykš-
čiuose.

„Ne paslaptis, kad ir prekybos 
centras „Iki“ „susikišęs“, ir „Maxi-
moje“ pirkėjams nepatogu. Anks-
čiau prekybos centrai norėjo kurtis 
kuo labiau miesto centre, bet pama-
tė, kad dabar pirkėjai daugiau apsi-
pirkti atvyksta su automobiliais ir 
visi jie dabar žiūri, kaip persitvar-
kyti“, - kalbėjo D.Gasiūnienė.

Ji sakė, kad didesį susidomėjimą 
naujo prekybos centro statybomis 
rodo jau Anykščiuose veikiantys 
prekybos tinklai.

Pasiteiravus, koks likimas lauk-
tų pastato Anykščių miesto centre, 
jei, pavyzdžiui, naują prekybos 
centrą sumanytų statytis „Maxi-
ma“, D.Gasiūnienė prisiminė, ką 
prieš keletą metų yra kalbėję šio 
prekybos centro atstovai.

„Buvo kalba iš pačių „Maxi-
mos“ atstovų, kad toje vietoje, 
kur dabar veikia prekybos cen-
tras, įsikurtų viso Lietuvos šiau-
rės regiono administracija. Pas-
tatas nebūtų paliktas apleistas“,  
- turimomis žiniomis dalijosi 
D.Gasiūnienė.

Šį rudenį Anykščiuose sureng-
tose kūrybinėse dirbtuvėse taip 

pat  buvo kalbama apie Anykščių 
prekybos centrus. Architektas Ju-
lius Biliūnas pasiūlė  iš Anykščių 
miesto centro iškeldinti prekybos 
centrą „Iki“.

Jis dėstė, kad pastate, kuriame 
dabar veikia prekybos centras, 
ateityje būtų galima  atidaryti uni-
versalią salę, kurioje vyktų filma-
vimai ar menininkų pasirodymai.

Architektas J.Biliūnas sakė pre-
kybos centrą matantis Anykščių 
autobusų stoties vietoje.

Šiuo metu Anykščiuose veikia 
keturios didžiųjų prekybos tinklų 
parduotuvės. „Norfa“ turi dvi par-
duotuves, „Maxima“ ir „Iki“ - po 
vieną.

Tautos balsas „Anykštos“ feisbuko paskyroje:

Borgar: „ ne ne ir dar kartą ne, kategoriškai prieš dar vieną prekybcentrį 
Anykščiuose! Prekybcentriai išvis turi būti miesto pakraštyje, o ne vidury 
Anykščių centro, ir tų monopolinių prekybcentrių per akis jau yra, leiskit ma-
žoms privačioms parduotuvėlėms plėtoti verslą ir uždirbti!”

Ignas: „ Po XXX maksimą kiekvienam mikrorajone! O vietoje parko - 
Akropolį.”

Minde: „ Papildomo tikrai nereikia, bet Maxima is miesto centro reik-
tu iskelti ir padaryti ja labiau pritaikyta zmonems, nes tas laipiojimas per 
aukstus su pirkiniais.... nei vezimu vezti, nei krepsiais nesti, o ir masinos ner 
kur pasistatyti. jau nekalbu apie tevus su mazais vaikais. Yra teke mieganti 
pypli palikti apacioje. Tada budavo toks extremalus apsipirkinejimas. Tegu 
Maxima paima buvusios ligonines vietą, uz baznycios, ten tas monstras stovi, 
BOMŽ - ai bujoja, geriau jau prekybcentris su alejomis ir geru parkingu.”
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Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.
El.p. reklama@anyksta.lt

siūlo darbą

MOZAIKA

įvairūs

iškalame raides. 
Liejame pamatus. 

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Žemės kasimo darbai mini (3 t) 
ekskavatoriumi, valymo nuotekų 
įrenginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Atveža įvairaus žvyro, kom-
postinės 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.

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

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

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

Tel. (8-699) 65148.

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.

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. 

LEGALUS DARBAS VOKIETIJOJE
Kalbos mokėjimas yra neprivalomas. Nėra darbo patirties - 

mokysimės vietoje.
Vokietijos įmonė ieško:

1. Konditerijos fabriko (saldūs pyragai ir pyragaičiai) darbuotojų 
(vyrai, moterys, poros).

2. Internetinės parduotuvės, drabužių sandėlio aptarnavimo 
darbuotojų (vyrai, moterys, poros).

MB „T Personal“, el.paštas: info@tpersonal.lt, 
tel.: +370 616 98091, +370 671 43103.

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų 

gamybos įmonė, 
plečia savo veiklą ir KViečiA 
PRiSiJUNGTi prie draugiško 

Anykščių kolektyvo 
siuvėjas ir minkštų baldų 

darbuotojus (-as): 
apmušėjams, stalius, 

pakuotojus ir kt.
BRUTO atlyginimas 

607-2500 eUR
Susisiekite: +370 694 74037, 

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos: 

www.balticsofa.com/lt/karjera/

ieškome eLeKTRiKo/eLeKTRoMoNTUoToJo
Darbo pobūdis: kabelinių linijų klojimas, elektros skydų 

montavimas, transformatorinių statyba, elektros instaliacijos darbai.
Privalumai:

darbo patirtis ESO tinkle;
apsaugos nuo elektros kategorija (PK, VK, AK)

vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
Atlyginimas nuo 900-1200 eur į  rankas

Tel .  + 370 698 75452

2020 gruodžio 01 d. 11.00 val. bus atliekamas žemės sklypo kadast. 
Nr. 3428/0002:56, esančio Mackeliškių k., Kavarsko sen., Anykščių r. 
sav. ribų ženklinimas, prašome atvykti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
3428/0002:35 išvykusios į užsienį savininkės A. A. atstovus ir gretimo 
žemės sklypo kad. Nr. 3428/0002:32 mirusios bendrasavininkės pavel-
dėtojus ar atstovus į žemes sklypo ribų ženklinimą. 

GeoDeziNiAi 
MATAViMAi.

HENRIKAS KONONOVAS
+37064501711

henrikas.kononovas@gmail.com

Nuoširdžiai dėkojame nelaimėje padėjusiam Jonui 
Kaseliui, giminėms, draugams, bendradarbiams, laiptinės 
kaimynams, šarvojimo salės vedėjai Virginijai - visiems, bu-
vusiems šalia sunkią netekties valandą, užjautusiems ir pa-
dėjusiems palydėti į paskutinę kelionę brangų vyrą, tėvelį, 
senelį Amosą SARMALOTOVĄ.

Žmona, dukros su šeimomis

2020 m. lapkričio 26 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos 21-asis posėdis.

TARyBoS PoSĖDiS VyKS  NUoToLiNiU BūDU ReALiUoJU LAiKU 
eLeKTRoNiNių RyŠių PRieMoNĖMiS.
Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. lapkričio 24 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 

elektroninių ryšių priemonėmis:
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.
Užsak. nr. 1066

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

Tel. (8-617) 00616.

Britanijos karalienė 
elizabeth ii ir princas 
Philipas šventė 
73-iąsias 
vestuvių metines

Jungtinės Karalystės monarchė 
Elizabeth II ir jos vyras princas 
Philipas penktadienį minėjo 73-
iąsias santuokos metines. 

Šia proga pora paviešino ben-
drą nuotrauką, kurioje jie matomi 
skaitantys sveikinimo atviruką 
nuo trijų savo provaikaičių. 

Tam tikra prasme tai buvo mei-
lė iš pirmo žvilgsnio.

Elizabeth nusižiūrėjo savo 
būsimą vyrą, tuo metu išvaizdų 
18-metį blondiną karininką Phi-
lipą Mountbatteną, būdama vos 
13-metė, tačiau jų pasaką prime-
nančios vestuvės garsiojoje Ves-
tminsterio abatijoje įvyko tik po 
aštuonerių metų – 1947-ųjų lap-
kričio 20 dieną.

Rožėmis išsiuvinėtą, 10 tūkst. 
perlų ir krištolų išpuoštą atlasinę 
suknelę vilkėjusi princesė tą die-
ną spindėte spindėjo.

Garsusis britų politikas Wins-
tonas Churchillis, kurio vado-
vaujama Konservatorių partija 
tuo metu buvo opozicijoje, pava-
dino šias nelengvu pokario metu 
surengtas prašmatnias vestuves 
„spalvų blykstelėjimu sunkiame 
kelyje, kuriuo einame“.

Dar neišblėsus prisiminimams 
apie neseniai pasibaigusį karą 

ir nuogąstaujant dėl antivokiškų 
nuotaikų, keli princo Philipo gi-
minaičiai vokiečiai, tarp jų – trys 
jo seserys – į iškilmes pakviesti 
nebuvo.

Prieš vestuves Didžiosios Bri-
tanijos karalienė motina paklausė 
būsimojo žento, ar jis brangins 
jos dukterį.

„Ar branginsiu Lilibet? Kažin 
ar tas žodis išreiškia,  kas yra ma-
nyje,“ – atsakė jis, pavadindamas 
būsimą monarchę vardu, kuriuo 
ją vaikystėje vadino šeimos na-
riai.

Jis pridūrė, kad „besąlygiškai 
įsimylėjo“ būsimąją žmoną.

Elizabeth II sostą užima nuo 
1952 metų ir yra ilgiausiai val-
dantis dabartinis monarchas pa-
saulyje. 

Karalienė vis dar vykdo savo 
pareigas, o princas Philipas 2017-
ųjų vasarą pasitraukė iš aktyvaus 
visuomeninio gyvenimo ir leidžia 
atsiradusį laisvalaikį skaitydamas 
bei tapydamas.

Šalyje siaučiant koronaviruso 
pandemijai, 94 metų monarchė ir 
99 metų Edinburgo kunigaikštis 
dėl savo garbaus amžiaus ir di-
desnės rizikos saugumo sumeti-
mais izoliavosi Vindzoro pilyje.

eTT generalinė advokatė: 
paukščių gaudymas klijais 
gali būti pateisinamas 
„kultūriškai“

Viena Europos Sąjungos pa-
tarėja teisiniais klausimais ke-
tvirtadienį pareiškė, kad Prancū-
zijoje pasitaikanti praktika, kai 
paukščiai giesmininkai yra gau-
domi sutepant šakas klijais, gali 
būti teisėtas, įrodžius jo „kultūri-
nę svarbą“.

Generalinės advokatės vokietės 
Juliane Kokott išaiškinimas nėra 
galutinis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimas. Prieš teis-
mui pateikiant galutinį atsakymą 
į Prancūzijos pateiktą užklausą, 
jį dar atidžiai peržiūrės teismo 
teisėjai.

Gyvūnų teisių gynėjai tvirtina, 
kad medžių šakų tepimas klijais, 
gaudant strazdus – tradicinis jų 
gaudymo metodas Pietų Prancū-
zijoje – yra žiaurus, be to į tokius 
spąstus gali patekti ir kiti paukš-
čiai.

Tačiau savo išvadose J. Ko-
kott nurodė, kad tokia paukščių 
gaudymo praktika neprieštarau-
tų Europos Sąjungos paukščių 

apsaugos direktyvoms, „jeigu 
kompetentingos Prancūzijos or-
ganizacijos padarytų įtikinamą 
išvadą, kad šis regione paplitęs 
tradicinis medžioklės metodas 
rekreaciniais tikslais turi didelę 
kultūrinę svarbą“.

Pietryčių Prancūzijoje klijų 
spąstais naudojasi ir medžioto-
jai, taip prisiviliojantys paukščių, 

kad šie taptų masalu kitiems jų 
medžiojamiems gyvūnams.

Prancūzijos valstybės taryba 
paprašė Europos teismo išaiš-
kinti, ar toks paukščių gaudymas 
tikrai pažeidžia ES gamtos ap-
saugos įstatymus, kaip tvirtina 
gamtos mylėtojai.

-Bns

SKUBiAi reikalingas šėrikas šerti 
15 karvių Ukmergėje. Suteikiamas 
apgyvendinimas 3 kamb. bute.

Tel.( 8-678) 00255.
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UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.29, Anykščiai)

 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl 
darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

iš Anglijos grįžusi šeima pirktų 
ne per brangų butą, namą, sody-
bą ar sodą. 

Tel. (8-671) 99251.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Įmonė - automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys, nurašyti, be TA. 
išrašo pardavimo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Gyvuliai

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

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSiSKAiTOMe iŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PeRKAMe
MiŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČiAUSiA KAiNA, 

GReiTAS ATSiSKAiTyMAS.

PeRKAMe
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Brangiai perkame 
miškus 

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

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Automobiliai

VW Passat. 1995m. 1.9l. 
Dyzelis.

Tel. (8-613) 76071.

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-683) 08828.

Pigiai ąžuolines medienos atrai-
žas supjautas ir pakais.

Tel. (8-609) 91007.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Kita

Siloso tranšėjų plokštes.
Tel.: (8-652) 43258, 
(8-655) 62176.

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

Tel. (8-638) 71971.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

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

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 eur. 
Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

Kita

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

Tel. (8-611) 43763.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

mėnulis
Lapkričio 21 d. - jaunatis,
lapkričio 22 - 23 d. - priešpilnis.

Cecilija, Cilė, Steigintas, 
Dargintė.

Gomantas, eibartė, Honorijus, 
Alberta, Norgaudas, Girenė, 
Honoratas, Tomas.

šiandien

lapkričio 22 d.

vardadieniai

oras

-2

+3

lapkričio 23 d.
felicita, Klemensas, Kolumbanas, 
Doviltas, Liubartė, Adelė, 
Kolumbas, orestas.

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. 

„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 100 eurų vertės Juozo Baltušio kny-

gų „Vietoj dienoraščio“ trijų tomų rinkinį iš UAB „Sinchronizacija“ (A. 
Baranausko a. 4); penkis UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų čekius; penkis 10 eurų „Arbatos ma-
gijos“ (kioskas A.Baranausko aikštėje) čekius; penkis 20 eurų parduotu-
vės „Madinga spinta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai) čekius; du 15 eurų ver-
tės siūlų parduotuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko a. 14, Anykščiai) čekius; 
du kvietimus dviem asmenims į Anykščių menų inkubatoriaus (J.Biliūno 
g. 53) pramogą „Virtuali realybė” bei 10 kvietimų į baseiną „Bangenis“ 
dviem asmenims; tris 20 eurų parduotuvės „Dovana“ (J.Biliūno g. 4) če-
kius.

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

Taksi automobilis lekia visu 
greičiu. Keleivis vairuotojui:

- Vairuotojau, važiuokite atsar-
giau. Manęs namuose laukia žmo-
na ir penki vaikai.

Taksistas:
- Ir čia jūs man kalbate apie at-

sargumą?

***
Mama, kad tu žinotum, kokius 

mes bjaurius keiksmažodžius mo-
kykloje rašome.

- Aš tikiuosi, sūnau, tu nerašai?
Sūnus:
- Ne, aš diktuoju.

***
Prancūzo klausia:
- Kas jums labiau patinka - vy-

nas ar moterys?
- Tai priklauso nuo to, kurių 

metų gamybos...

***
Sėdi du kaliniai, vienas klausia 

kito:
- Tave už ką pasodino?
- Sukūriau komiksą, kuriame 

parašiau, kad mūsų prezidentas - 
debilas.

- Pagal kokį straipsnį - chuliga-
nizmas ar ekstremizmas?

- Ne, pagal straipsnį „Valstybės 
paslapties paviešinimas“!

***
Medžiotojai kalbasi apie savo 

žmonas.
- Manoji - kaip stirna,- sako vie-

nas,- liekna, švelni, didelėmis drė-
gnomis akimis.

- O manoji - gudri, sukta, bet 
greita ir apsukri, kaip laputė.

- Na, o aš pasakysiu,- sumurmė-
jo trečias,- kad manoji iš išvaizdos 
atrodo kaip žmogus.

***
- Aš savo močiutei daviau para-

gauti energetinio gėrimo.
- Na, ir kaip?
- Nieko, išėjo nusipirkti pieno... 

Iš Anykščių į Uteną!

Amiliutė nusprendžia darytis tatuiruotes 
Šimonytės ministrės pavyzdžiu 

Aguonėlė ant šikinės
ir pirmyn: aš - už Tėvynę! 
Želigovskis ar Bukovskis
Ant šlaunies – kas ten suuostys.

Teismas ir prokuratūra
Už manęs stovės greit mūru. 
Tiuninguota, laminuota -
 Būt laisva užkonservuota! 

išdidi, faina, šauni -
Ar, ingrida,  man imi?
Būt galiu ir ne ministrė -
Verslą Anykščiuos reik vystyt. 

Pavaryčiau agitaciją 
Už kanapių aš plantaciją:
Po suktinę, po stiebelį -
kožnas vaikas pešti gali. 

Po Vienuolio stogeliu
Aš ir paprekiaut galiu. 
Amiliutė pasipurto -
Reikia lietuvai jos turto!


