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Nenori būti Vorutos valdovais... Robertas ALEKSIEJŪNAS
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Žlugus grandioziniam projektui - ant Šeimyniškėlių (Vo-
rutos) piliakalnio pastatyti medinę pilį, net  menkos piliakal-
nio priežiūros problemos sunkiai sprendžiamos. Dar pernai 
mokslų daktarai - istorikas Tomas Baranauskas ir archeologas 
Gintautas Zabiela - į rajono vadovus kreipėsi raštu, ragindami 
nepalikti piliakalnio likimo valiai, bet didesnio dėmesio istori-
nis objektas vis dar nesulaukė.

Ne pirmi metai šiaurės vakarinis papilys atkirstas - nėra 
kam suremontuoti sulūžusių laiptų ir liepto. O pietrytinio pa-
pilio šlaite šiemet atsirado smegduobė, kuri užlyginta tik po 
portalo anyksta.lt publikacijos.

Smegduobę pietrytinio Šeimyniškėlių papilio šlaite išlygino verslininkai.

Slapčiausios rajono premijos laureatas bus 
renkamas elektroniniu paštu

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Spalio 8 dieną, penktadie-
nį, netikėtai atšauktas turė-
jęs įvykti nuotolinis rajono 
Kultūros tarybos posėdis, 
kuriame turėjo būti renka-
mas Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatas.

Kultūros tarybos nariams 
primygtinai siūloma savo 
siūlymą dėl premijos laurea-
to elektroniniu paštu atsiųsti 
savivaldybei iki penktadie-
nio dienos pabaigos.Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijai šiemet pasiūlytos dvi kandidatūros - pedagogo, kraštotyri-

ninko Gintaro Ražansko ir pianistės Paulinos Dūmanaitės.

Kelionė. Vietos savivaldos 
dienos proga Anykščių savival-
dybės delegacija spalio 8 dieną 
susitiko su Biržų savivaldybės 
vadovais ir darbuotojais. Numa-
tytas ir aludarystės tradicijomis 
garsėjančio Biržų krašto lanky-
tinų objektų lankymas. Bet, pa-
našu, kad su Biržų rajono meru 
anykštėnai gali ir nepasimaty-
ti – Biržų rajono savivaldybė 
skelbia, kad  jis atostogauja.

Šildymas. Šildymo sezonas 
Anykščiuose prasidės spalio 11 
dieną. Pernai šildymo sezonas 
Anykščiuose prasidėjo spalio 
15-ąją. Anykščių rajone šį se-
zoną centralizuotai tiekiama ši-
luma brangs maždaug 35 proc..

Vizitas. Spalio 6 dieną Anykš-
čių meras Sigutis Obelevičius 
vyko į Seinus aptarti 2020 me-
tais vyksiančių renginių Anta-
nui Baranauskui paminėti. Sei-
nuose planuojama organizuoti 
festivalį poeto atminimui.

Langai. Anykščių rajono 
taryba gavo Lietuvos kariuo-
menės prašymą atlikti remontą 
pagal panaudą naudojamose pa-
talpose Anykščiuose, Ladigos 
gatvėje.  Kariuomenė planuoja 
pakeisti plastikinį langą nau-
ju, nes dabartinis nevarstomas. 
Išimtas langas būtų  įstatytas 
į bendrojo naudojimo patalpą 
– šioje patalpoje langas nesan-
darus. Kariuomenė Ladigos ga-
tvėje naudojasi 292,12 kv. m 
negyvenamomis patalpomis. 

Tyrimai. Kirmėlių kaime bus 
atliekamas vandenvietės po-
žeminio vandens tyrimas. Dėl 
darbų UAB „Anykščių vande-
nys“ pasirašė sutartį su UAB 
„Vilniaus hidrogeologija“. Dar-
bų vertė – 999 Eur. 

Buvęs Anykščių 
ligoninės 
direktorius 
pradėjo dirbti 
šeimos gydytoju

Geriausia metų 
mokytoja dirba 
Troškūnuose

Kitokia šviesa, 
arba ežiukas 
rūke

Ričardas BANYS, Panevė-
žio rajono Vadoklių parapi-
jos klebonas, svėdasiškis
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spektras

temidės svarstyklės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.ltGatvių apšvietimo grafikai nesikeis

Anykščių rajono seniūnijų miestuose, miesteliuose bei 
kaimuose gatvių apšvietimas bus įjungtas kaip įprastai – 
spalio mėnesį.

„Anykščių r. seniūnijų mies-
tuose, miesteliuose,  t. y.  Ka-
varsko m., Troškūnų m., Kur-
klių mstl., Svėdasų mstl., 
Skiemonių mstl., Debeikių 
mstl. pagrindinių gatvių apšvie-

timą numatoma įjungti  nuo š. 
m. spalio 15 d., kituose seniū-
nijų miesteliuose bei kaimuose 
apšvietimą numatoma įjungti 
nuo š. m. spalio 28 d.“, - infor-
mavo Anykščių rajono savival-

dybės Bendrojo ir ūkio skyriaus  
vyriausiasis specialistas, atlie-
kantis vedėjo funkcijas, Algir-
das Žalkauskas.

Pasak A.Žalkausko, Anykš-
čių miesto ir seniūnijų mieste-
lių bei gyvenviečių gatvės yra 
apšviečiamos pagal sudarytus 
grafikus, patvirtintus Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-

tracijos direktoriaus, atsižvel-
giant į turimas lėšas. 

„Atsižvelgiant į turimas lėšas 
bus šviečiama tokiu pačiu gra-
fiku,  kaip ir ankstesniais me-
tais“, - sakė jis.

Anykščių miesto pagrindinė-
se gatvėse apšvietimas veikia 
visą naktį, kitose miesto  gatvė-
se - iki 24.00 valandos.

Buvęs Anykščių ligoninės direktorius 
pradėjo dirbti šeimos gydytoju

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Dr. Audrius Vasiliauskas 
sakė, kad dirbti į Anykščius 
sugrįžo dėl to, kad jam patin-
ka šis kraštas.

Spalio 6 dieną, trečiadienį, Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre darbą pradėjo 
naujas šeimos gydytojas dr. Audrius Vasiliauskas.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras pranešė, kad 
gydytojas perims buvusius šei-
mos gydytojos Ritos Juodiškie-
nės pacientus, kurie nepasirinks 
kito gydytojo.

„Turėjau trauką Anykš-
čiams. Pusantrų metų pradirb-
ta Anykščių ligoninėje. Šitas 
kraštas man patiko. Pabandžiau 
sugrįžti. Kaip tik tuo momentu 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre trūko daktarų 
– priėmė“, - apie savo sugrįži-
mą į Anykščius „Anykštai“ pa-
sakojo dr. A.Vasiliauskas.

Gydytojas sakė internetinėje 
erdvėje jau spėjęs perskaityti 
komentarų, kuriuose jis vadina-

mas „perėjūnu“.
„Dėl darbo problemų neturiu. 

Visada dirbau Vilniuje, senojo-
je VRM ligoninėje, užsiėmiau 
endoskopijomis. Pirmadienių 
rytais dirbsiu šioje ligoninė-
je ir toliau, o po to važiuosiu į 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrą“, - darbo pla-
nais dalijosi dr. A.Vasiliauskas.

Dr.A.Vasiliauskas nuo 2018 
iki 2020 metų vidurio užėmė 
Anykščių ligoninės direkto-
riaus pareigas, tačiau, neatlai-
kęs Anykščių rajono savival-
dybės vadovų spaudimo, iš 
darbo ligoninėje išėjo. Pasitei-
ravus, ar nebaisu dar kartą su-
grįžti į Anykščių rajono savi-

valdybei pavaldžią įstaigą, dr. 
A.Vasiliauskas sakė: „Aš da-
bar esu gydytojas. Tokia mano 
pozicija, ji nėra nei kokia nors 
politinė, nei kokia. Aš tiesiog 
teikiantis pacientams medici-
nines paslaugas asmuo, o tai 
man leidžia daryti mano turima 
licencija“.

Pasiteiravus, ar jis neturintis 
ambicijų dar kartą tapti Anykš-
čių rajono medicinos įstaigos 
vadovu, dr. A.Vasiliauskas sakė 
apie tai negalvojantis.

„Tegul tai būna ramus mano 
laikas, skirtas medicinai“,-  
sakė jis.

Dr.A.Vasiliauskas sakė, kad 
laikinai gyvens Anykščių prie-

miestyje. Vėliau jis tikisi įsi-
kurti pačiame mieste, viliasi, 
kad tai padaryti galbūt padės 
Anykščių rajono savivaldybė.

Geriausia metų mokytoja dirba Troškūnuose
Spalio 5 dieną, antradienį, minint Tarptautinę mokytojų 

dieną, Anykščių kultūros centre vykusiame renginyje pa-
skelbtas „Geriausias metų mokytojas“.

Anykščių rajono savivaldy-
bės įsteigta nominacija šiemet 
atiteko Troškūnų Kazio In-

čiūros gimnazijos fizikos mo-
kytojai metodininkei Vladai 
Dovydėnienei. Pedagogės kan-

didatūrą šiai nominacijai pasiū-
lė gimnazijos bendruomenės 
taryba ir Troškūnų bendruo-
menė. V.Dovydėnienei skirta 2 
tūkst.568 Eur piniginė premija.

V. Dovydėnienė Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos mo-
kytoja dirba nuo 1990 metų. Ji 
gimnazijoje taip pat dėsto etiką. 
Pedagogė su mokiniais  daly-
vauja įvairiuose projektuose, 
pvz., Lietuvos mokinių nefor-
maliojo švietimo centro orga-
nizuojamame „Jaunojo tyrėjo“ 
projekte, kasmet ruošia   mo-
kinius Europos Sąjungos   jau-
nųjų mokslininkų konkurso na-
cionalinio etapo baigiamajam  
turui, respublikiniam konkursui  
„Idėjų mugė“, dalyvauja Balti-
jos pažangių technologijų insti-

tuto organizuojamame renginy-
je „Tyrėjų naktis“ ir kituose.

„Geriausio metų mokytojo“ 
rinkimuose taip pat buvo nomi-
nuoti ir kiti mokytojai: Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos anglų kalbos mokyto-
ja metodininkė Renata Stražins-
kienė, Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos biologijos mokyto-
jas metodininkas Tadas Pilkaus-
kas, Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos istorijos mokyto-
ja Audra Steponavičiūtė. 

Mokytojams renginyje kon-
certavo atlikėjai Karina Krysko 
ir Jeronimas Milius. Už šį pasi-
rodymą Anykščių rajono savi-
valdybė sumokėjo 4 tūkst.800 
Eur. Pedagogams taip pat buvo 
surengtas ir furšetas.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pedagogus sveikino Anykščių rajono savivaldybės vadovai.       
Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

Alkoholis. Valdančiajai ko-
alicijai priklausančios Laisvės 
frakcijos narys Vytautas Mita-
las siūlo neklasifikuoti, kokio 
stiprumo alkoholį galėtų vartoti 
asmenys nuo 18 metų, o kokį 
– porą metų vyresni. Taip pat 
parlamentaras siūlo reklama 
nelaikyti įmonių atributikos, al-
koholinių gėrimų gamintojams 
leisti įmonių patalpose organi-
zuoti gaminamos produkcijos 
nemokamas degustacijas eks-
kursijų metu. V. Mitalas penk-
tadienį Seime registravo tokius 
pasiūlymus Alkoholio kontro-
lės įstatymo pataisoms, kurio-
mis 18-19-mečiams numatoma 
leisti vartoti tik iki 15 proc. sti-
prumo alkoholį – lengvuosius 
alkoholinius gėrimus. Dabar 
bet kokį alkoholį galima vartoti 
nuo 20 metų. 

Reakcijos. Per trečiąjį šių 
metų ketvirtį gauta 1,2 tūkst. 
pranešimų apie nepageidau-
jamas reakcijas į vakciną nuo 
COVID-19, daugiau kaip šim-
tas iš jų buvo sunkios, penkta-
dienį pranešė Valstybinė vais-
tų kontrolės tarnyba (VVKT). 
„Didžiąją dalį šių metų trečiąjį 
ketvirtį gautų pranešimų suda-
rė pranešimai apie nesunkias 
įtariamas nepageidaujamas re-
akcijas: nesunkios sudarė 90,5 
procento. Apie sunkias gauta 
115 pranešimų ir tai yra atitin-
kamai 9,5 procento“, – sakė 
VVKT vadovas Gytis Andru-
lionis.

Mokslas. Mokslinių tyri-
mų ir eksperimentinės plėtros 
(MTEP) darbams Lietuvoje 
pernai buvo skirta 571,9 mln. 
eurų – 17,7 proc. daugiau nei 
2019-aisiais. Tuo metu MTEP 
išlaidų santykis su bendruoju 
vidaus produktu (BVP) ūgtelė-
jo iki 1,17 proc. (2019 metais 
– 1 proc.). Daugiausiai išlaidų 
MTEP veiklai pernai teko vers-
lo įmonių sektoriuje – 272,5 
mln. eurų, arba 47,7 proc. visų 
išlaidų. Aukštojo mokslo sek-
toriuje išlaidos MTEP sudarė 
210,1 mln. (36,7 proc.), val-
džios sektoriuje – 89,4 mln. 
eurų (15,6 proc.), pranešė Sta-
tistikos departamentas. 

Lyderystė. Lietuva ir toliau 
išlieka pirma Europos Sąjungo-
je (ES) pagal naujų COVID-19 
atvejų rodiklį, tačiau viena po-
zicija pasislinko žemiau pagal 
mirtis ir šiuo metu užima trečią 
vietą, rodo naujausi Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (ECDC) duomenys. Re-
miantis ketvirtadienį paskelb-
tais duomenimis, per 14 dienų 
100 tūkst. gyventojų Lietuvoje 
teko 795,5 COVID-19 atvejo ir 
tai buvo aukščiausias rodiklis 
tarp ES šalių.

-BNS

Vagystė. Gautas moters (g. 
1943 m.), gyvenančios Pane-
vėžyje, Dariaus ir Girėno g., 
pareiškimas, kad rugsėjo 30 
dieną apie 12.30 val. pastebė-
jo, jog apvogta sodyba, esanti 
Svėdasų seniūnijos Čiukų kai-
me. Pavogtas turtas ir padary-
ta žala nustatinėjama. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Ugnis. Likus kelioms mi-
nutėms iki vidurnakčio, spa-

lio 7 dieną, ketvirtadienį, 
Anykščiuose, A. Vienuolio g.,  
gaisras kilo gyvenamajame 
name. Atvykus pirmosioms 
ugniagesių pajėgoms, stipriai 
rūko dūmai iš po stogo. Gais-
ro metu apdegė namo stogas, 
išdegė namo vidus, sudegė 
viduje buvę namų apyvokos 
daiktai. Nuardyta 30 m² sto-
go dangos. Įvykis tiriamas.

Gaisras. Spalio 8-oios 
naktį Anykščių seniūnijos 
Keblonių kaime, Žiburio g., 

gaisras kilo gyvenamajame 
name. Atvykus pirmosioms 
ugniagesių pajėgoms, namas 
degė atvira liepsna. Gaisro 
metu apdegė palėpė, išdegė 
dalis namo vidaus. Sulietas 
namo vidus ir name buvę 
namų apyvokos daiktai. Nu-
ardytas visas namo stogas. 
Įvykis tiriamas.

Vagystė. Gautas moters 
(g. 1965 m.), gyvenančios 
Anykščiuose, Vairuotojų g., 
pareiškimas, kad spalio 5 

dieną  apie 21.30 val. į na-
mus atėjo iš matymo pažįsta-
mas vyras (g. 1995 m.), po jo 
apsilankymo iš kiemo buvo 
pavogtas automobilis MAZ-
DA 3. Spalio 6 dieną  apie 
11.13 val. automobilis rastas 
Ukmergės rajone, Vidiškių 
seniūnijos Radiškio viensė-
dyje, šalikelėje.  Automobilis 
buvo apgadintas galimai po 
eismo įvykio. Padaryta žala 
2100 eurų. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Ką daryti su 
nuskritusiais 
medžių lapais 
mieste – palikti 
pasigrožėti ar 
sugrėbti?

Darius ALEKNAVIČIUS:

- Nebūtinai, gražu lapai ru-
deniniai. Tik va tie, kurie ant 
gatvių ir šaligatvių, turėtų būti 
nušluoti, nes kai sušlampa, 
tampa slidūs, pavojingi.

Regina KATINIENĖ:

- Man gražu, kai daug pri-
kritusių lapų ant žemes...eini 
ir čeža po kojomis...smagus 
jausmas.

Aldona DULKIENĖ:

- Teko prieš dvejus metus 
tokiu metu  būti Telšiuose. 
Buvo visur daug daug prikri-
tusių lapų, taip gražu, tikras 
ruduo ir apgailestavome, kad 
Anykščiuose nėra tokios ro-
mantikos.

Svajūnė ŽEKONIENĖ:

- Gražus metų laikas! Ne-
grėbkit...

(Atkelta iš 1 psl.)

Neliko kvorumo

Penktadienį 10 valandą turėjęs 
vykti nuotolinis rajono Kultūros 
tarybos posėdis atšauktas likus 
pusvalandžiui iki jo pradžios, esą 
gavus 10-ties Kultūros tarybos 
narių pranešimus apie nedalyva-
vimą posėdyje.

„Vieni dėl asmeninių pateisi-
namų priežasčių negalėjo daly-
vauti Kultūros tarybos posėdyje, 
kiti – dėl ligos. Net ir pati Irma 
Smalskienė, kuri turėjo vesti 
posėdį... Jai irgi liga. Labai stai-
giai. Vakar vakare tik sužinojau“, 
-„Anykštai“ sakė Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Inga Eidrigevičienė.

Laureatą rinks 
elektroniniu paštu

I.Eidrigevičienė informavo, 
kad priimtas sprendimas T. Mi-
keliūnaitės premijos laureatą 
išrinkti elektroniniu balsavimu. 
Kultūros tarybos nariams išsiųsti 
elektroniniai laiškai su kvietimu 
iki penktadienio 17 valandos pa-
teikti elektroniniu paštu savo re-
komenduojamą T. Mikeliūnaitės 
kultūros premijos kandidatą.

„Susumavusi Jūsų elektroni-
nius balsus (Kultūros tarybos 
narių nutarimai priimami papras-
ta apklausoje elektroniniu paštu 
dalyvaujančių Kultūros tarybos 
narių balsų dauguma), informuo-
siu apie jų pasiskirstymą el. paš-
tu“, - rašoma Kultūros tarybos 
nariams.

Skubama parengti 
sprendimo projektą

Pasiteiravus, kodėl taip sku-
bama išrinkti T.Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatą, o ne  
laukiama, kada į posėdį vėl ga-
lėtų susirinkti Kultūros tarybos 
nariai ir diskutuoti dėl kandidatų,  
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vyriausioji speci-
alistė I.Eidrigevičienė paaiškino: 
„Mums aktualu Anykščių rajono 
tarybai dėl T.Mikeliūnaitės kul-
tūros premijos laureato paruošti 
sprendimo projektą. Dokumentai 
į sistemą yra įkeliami iki mėne-
sio 13 – 14 dienos. Tai degantis 
dalykas.“

Pasiteiravus, kaip bus elgiama-
si, jei asmeniniais reikalais užsiė-
mę bei sergantys Kultūros tarybos 
nariai nesureaguos į Anykščių ra-
jono savivaldybės išsiųstus elek-
troninius laiškus iki penktadienio 
17 val. pateikti savo pasirinkimą 
dėl T.Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos kandidato, Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 

vyriausioji specialistė sakė:„Yra 
keli asmenys, kurie turi nedar-
bingumo pažymėjimą, tai jiems 
balsavimas dėl kultūros premijos 
kandidato neprivalomas. Para-
šiau laiškus, matau, kad kai kurie 
Kultūros tarybos nariai sureaga-
vo, o vėliau būčiau skambinusi ir 
priminusi, kad tokia situacija.“

I.Eidrigevičienė sakė, kad Kul-
tūros tarybos narių pasirinkto T. 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureato pavardė bus paviešinta 
pirmadienį, o mėnesio pabaigoje 
sprendimą dėl premijos laureato  
posėdyje priims Anykščių rajono 
taryba. T. Mikeliūnaitės kultūros 
premijos dydis - 1 tūkst.500 Eur.

Muziejus pasiūlyto 
kandidato neviešina 

Šiemet T. Mikeliūnaitės kultū-
ros premijai gauti pateiktos dvi 
kandidatūros.

Anykščių rajono savivaldybės 
Jaunimo reikalų taryba premijai 
gauti pateikė pianistės Paulinos 
Dūmanaitės, o Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio-
Žukausko memorialinis muzie-
jus – pedagogo, kraštotyrininko 
Gintaro Ražansko kandidatūrą.

Anykščių rajono tarybos narys, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Jaunimo  reikalų tarybos pirmi-
ninkas Šarūnas Grigonis  „Anykš-
tai“ sakė, kad P.Dūmanaitė yra 
jaunas žmogus, vertas gauti šią 
kultūros premiją: „Pirmą kartą 
per šią kadenciją nusprendėme, 
kad kandidatūrą premijai teiks ir 
Jaunimo reikalų taryba, kadangi 
ją sudaro tiek Anykščių rajono ta-
rybos nariai, savivaldybės admi-
nistracijos specialistai, tiek jauni 
žmonės. Surašėme pagrindinius 
Paulinos pasiekimus. Tikimės, 
kad komisija į tai atsižvelgs“.

Tačiau Anykščių A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus direk-
torius Antanas Verbickas nebuvo 
toks atviras ir T. Mikeliūnaitės 
kultūros premijai gauti pateiktos 
kandidatūros atskleisti nesuti-
ko: „Aš nežinau, ar tie dalykai 
gali būti skelbiami neatplėšus 
vokų su kandidatų pavardėmis. 
Neturiu jokių motyvų neviešinti 
pateiktos kandidatūros, tik ar da-
bar čia mes galime tai išviešinti. 
Kiek aš atsimenu, anksčiau  Kul-
tūros taryboje niekas nežinodavo 
kandidatų pavardžių iki vokų 
atplėšimo. Nėra dabar visiškai 
kultūringa  pirma laiko kažką tri-
mituoti. Atplėš vokus, tada… Aš 
lieku prie tokios nuostatos“.

Lygino su „karine 
paslaptimi“

Beje, prieš penktadienį turėju-
sį įvykti rajono Kultūros tarybos 
posėdį visiems jos nariams buvo 

išsiųsta nešališkumo deklaracijos 
ir konfidencialumo pasižadėjimo 
forma. Vienas iš šio dokumento 
punktų (2.3) draudžia Kultūros 
tarybos nariams viešinti informa-
ciją apie savivaldybės apdovano-
jimams teikiamas kandidatūras.

Portalo anyksta.lt skaitytojai 
juokavo, kad T.Mikeliūnaitės 
kultūros premijai pasiūlytos 
kandidatūros prilygsta „karinei 
paslapčiai“. Beje, kaip jau skel-
bėme, tokią slaptumo politiką 
patvirtino Anykščių rajono ta-
ryba, tačiau „Anykštos“ kalbinti 
Anykščių rajono tarybos nariai 
Dominykas Tutkus bei Kęstu-
tis Indriūnas išsidavė net neži-
nantys, kad tokį sprendimą yra 
priėmę. Priminsime, kad toks 
spendimas priimtas 2021 metų 
birželio 30 dieną. 

Įprasta, kad  apovanojimams 
pristatytų kandidatų pavardės 
yra viešinamos tiek Lietuvo-
je, tiek užsienyje, nes vien būti 
nominuotam svarbiam apdova-
nojimui yra  garbė. Štai praeitą 
savaitę LR Kultūros ministerija 
pranešė trisdešimties  Naciona-
linėms kultūros ir meno premi-
joms gauti teikiamų kandidatų 
pavardes. Tarp jų - ir anykštėnas 
dailininkas Antanas Žukauskas. 

Teikiami du kandidatai

T. Mikeliūnaitės premijai pa-
siūlyta Ispanijoje, Barselonoje, 
gyvenanti P. Dūmanaitė nuo 
2016 metų dirba ESCLAT muzi-
kos ir šokių mokykloje fortepijo-
no mokytoja. Ji yra apdovanota 
Anykščių rajono savivaldybės 
premija jaunimui „Už nuopel-
nus Anykščių kraštui“, Lietuvos 
Respublikos kultūros ministe-
rijos Jaunojo muzikos atlikėjo 
premija. P.Dūmanaitė aktyviai 
koncertuoja Ispanijoje, Prancū-
zijoje, Šveicarijoje. Koncertais 
ji klausytojus pradžiugina ir 
Lietuvos bei gimtųjų Anykščių 
publiką. 

Premijai pasiūlytas Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos isto-
rijos ir pilietiškumo pagrindų 
mokytojas G.Ražanskas užsiima 
kraštotyra. Jis atnaujina ir prižiū-
ri gimnazijos istorijos muziejų, 
yra išleidęs Mickūnų ir Leliūnų 
kaimų istorijos apžvalgas,  mo-
nografiją apie J. Biliūno gimna-
ziją.

Anykščių savivaldybė niekur 
plačiau neskelbė apie kvieti-
mus   teikti kandidatus T. Mi-
keliūnaitės premijai. Apie tai, 
kad priimamos paraiškos, ne-
buvo girdėję ne tik  šią savaitę 
,,Anykštos” kalbinti krašto kul-
tūrininkai, bet ir Anykščių ra-
jono Tarybos  Švietimo, kultū-
ros, sporto ir turizmo komiteto 
nariai, rajono Kultūros tarybos 
nariai. 

Slapčiausios rajono premijos laureatas bus 
renkamas elektroniniu paštu Patogiau būti kengūra. 

Ji krepšį turi. 

Kęstutis ŠEREPKA, 
Anykščių regioninio parko 
direktorius, apie rajono val-
džią: 

„Sukiša galvas į smėlį ir ap-
simeta, kad niekas nevyksta.“

Ir Mindaugas būtų 
patenkintas

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie kelią į  Šeimyniškėlių pi-
liakalnį: 

„Kai pakalbam, tai ir tam 
pačiam K.Šerepkai kelias yra 
patogus, ir kultūrininkams, 
rengiantiems šventes ant pilia-
kalnio, yra gerai.“

Įtariate neveiksnumą?

Inga EIDRIGEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specia-
listė, apie Kultūros tarybos 
narių balsavimą elektoriniu 
paštu: 

„Yra keli asmenys, kurie turi 
nedarbingumo pažymėjimą, tai 
jiems balsavimas dėl kultūros 
premijos kandidato neprivalo-
mas.“ 

Būna ir ramesnių darbų 
nei gydytojo

Andrius VASILIAUSKAS, 
gydytojas, mokslų daktaras, 
apie tai, ar neketins vėl tapti 
įstaigos vadovu: 

„Tegu tai būna ramus mano 
laikas, skirtas medicinai.“

Tarp amnezijos ir 
diplomatijos...

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie kvietimą teikti pre-
tendentus Teresės Mikeliū-
naitės kultūros premijai: 

„Tiksliai nepasakysiu, ar 
žinojau, kad yra paskelbtas 
Anykščių rajono savivaldybės 
kvietimas teikti kandidatus Te-
resės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai.“ 

O tai apie buvusios 
ligoninės pastatus su 
kuo kalbėtis?

Audronė SAVICKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus ve-
dėjos pavaduotoja, apie savi-
valdybės patalpose įsikūru-
sią, bet veiklos nevykdančią 
„Roko virtuvę“:  

„Aš nelabai po kavines 
vaikštau, tai nelabai ir žinau, 
kas ten vyksta.“ 
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Verslo paraiškos: 50 tūkst. eurų parama už darbo vietą
Iki spalio 29 d. priimamos 

paraiškos pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms, 
skirtoms ekonominės veiklos 
kūrimui ir plėtrai“. Sukūrus 
vieną darbo vietą, bus skiria-
ma iki 50 tūkst. eurų paramos 
lėšų. Didžiausia numatyta pa-
ramos suma vienam projek-
tui – ne daugiau nei 200 tūkst. 
eurų. „Tai unikali pagalba ir 
galimybė plėsti veiklą, kurti 
naujas darbo vietas bei įgyven-
dinti savo idėjas“, – sako šia 
parama jau anksčiau sėkmin-
gai pasinaudoję pareiškėjai.

Ragina nedelsti
Kavinės „Žara“, įsikūrusios ku-

rortiniame Tytuvėnų miestelyje, 
Šiaulių apskrityje, savininkė Biru-
tė Šedienė džiaugiasi, kad prieš ke-
letą metų teikė paraišką pagal vei-
klos sritį „Parama investicijoms, 
skirtoms ekonominės veiklos 
kūrimui ir plėtrai“. Šis verslinin-
kės žingsnis atvėrė naujas plėtros 
galimybes daugiau nei du dešim-
tmečius vystomai veiklai. „Esame 
įsikūrę atokesnėje nuo miesto, 
vaizdingoje vietoje ir klientų su-
laukiame iš visos Lietuvos. Dažnai 
girdėdavome tiek atvykstančių pa-
pietauti, tiek pas mus švenčiančių 
reiškmingas progas, tiek norinčių 

tiesiog pailsėti gamtoje žmonių 
paklausimų dėl nakvynės. Savo lė-
šomis pastatyti svečių namus buvo 
neįmanoma, tad skirtos paramos 
lėšos buvo mūsų sėkmės pagrindas. 
Įrengėme septynis kambarius sve-
čiams. Kai tik epidemiologinė situ-
acija šalyje leidžia, juose visuomet 
jaukiai įsikuria svečiai“, – pasakojo 
pašnekovė. 

Svarstantiems, ar teikti paraiškas 
dėl KPP paramos, verslininkė pata-
ria nedvejoti: „Paraiškos teikimas 
nėra sudėtingas, o gautos lėšos – 
stipri pagalba plėtojant veiklą.“

Kad parama lemia veiklos plėtrą 
ir naujų darbo vietų kūrimą, sako ir 
medieną apdorojančios bei medi-

nius padėklus gaminančios įmonės 
vadovas Svajūnas Dapšys. „Per 
metus įmonė apdoroja 12 tūkst. m3 
apvaliosios medienos ir pagamina 
apie 300 tūkst. vnt. medinių padė-
klų. Apie 80 proc. pagamintos pro-
dukcijos eksportuojama į Europos 
Sąjungos šalis, o likusi produkcijos 
dalis parduodama Lietuvoje. Gautos 
KPP paramos lėšos dar labiau išau-
gino gamybos apimtis. Atnaujino-
me bei modernizavome technologi-
jas: įsigijome medienos džiovyklę, 
autokrautuvus, dulkių nutraukimo 
filtrus, reikalingus pjūklus. Įkūrėme 
5 naujas darbo vietas“, – sėkmingą 
paramos lėšų įsisavinimą vardija S. 
Dapšys. 

Galimi pareiškėjai
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų progra-
mos priemonės „Ūkio ir verslo plė-
tra“ veiklos srities „Parama inves-
ticijoms, skirtoms ne žemės ūkio 
veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos sritį 
„Parama investicijoms, skirtoms 
ekonominės veiklos kūrimui ir plė-
trai“ priimamos iki spalio 29 d.

Paraiškas gali teikti jau veiklą 
vykdantys privatūs juridiniai ar 
fiziniai asmenys kaimo vietovėse. 
Viename projekte gali būti numa-
tyta keletas remiamų ekonominės 
veiklos rūšių. Remiama ekonomi-
nė veikla yra nurodyta Ekonomi-
nės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

Parama skiriama įvairioms vei-
kloms, išskyrus tas, kurios nuro-
dytos neremiamų veiklų sąraše (al-
koholinių gėrimų, tabako gaminių 
gamyba ir prekyba jais; ginklų ir 
šaudmenų gamyba ir prekyba jais; 
azartinių lošimų ir lažybų organi-
zavimas; didmeninė ir mažmeni-
nė prekyba, išskyrus mažmeninę 
prekybą savo pagaminta produk-
cija; finansinis tarpininkavimas; 
draudimo ir pensijų lėšų kaupimo 
operacijos; nekilnojamojo turto 
operacijos; teisinės ir konsultavimo 
veiklos organizavimas ir pan.). Pa-
rama gali būti skiriama gamybinių 
pastatų statybai, rekonstrukcijai, 

kapitaliniam remontui, įrangai ir 
technikai, skirtai projekte numaty-
tai veiklai vykdyti, įsigyti, bendro-
sioms išlaidoms.

Paramos dydis skaičiuojamas 
atsižvelgiant į tinkamas finansuoti 
projekto išlaidas (iki 50 proc.) ir 
planuojamų sukurti naujų darbo 
vietų skaičių (parama neteikiama 
projektams, kuriuose neplanuoja-
ma kurti naujų darbo vietų), vie-
nai darbo vietai (1 etatui) sukurti 
didžiausia paramos suma gali būti 
50 tūkst. Eur, didžiausia paramos 
suma projektui – 200  tūkst. Eur, 
kai sukuriama 4 ir daugiau naujų 
darbo vietų.

„2014–2020 m. laikotarpiu šiai 
priemonei skirta 71 mln. Eur pa-
ramos lėšų iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
valstybės biudžeto. Jau pasirašy-
tos 265 paramos sutartys 39,6 mln. 
Eur paramos sumai, išmokėta 18,3 
mln. Eur paramos lėšų. Šių metų 
kvietimo biudžetas yra daugiau nei 
18 mln. Eur. Šia priemone siekia-
ma skatinti socialinę įtrauktį, skur-
do mažinimą ir ekonominę plėtrą 
kaimo vietovėse“, – apžvelgia 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos 2-ojo Europos Sąjun-
gos paramos skyriaus vyriausioji 
specialistė  Snieguolė Valiulienė.

Užsak. Nr. 959

Vaizdingoje vietoje įsikūrusios kavinės „Žara“ savininkė, pasi-
naudodama parama, ten pat įrengė septynis kambarius svečiams 
apgyvendinti. „Skirtos paramos lėšos buvo mūsų sėkmės pagrin-
das“, – teigia ji.

B. Šedienės asmeninio archyvo nuotrauka

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Nieko nestebina užmirštas 
kelias į Šeimyniškėlių pilia-
kalnį. O turėtų. Piliakalnio, 
kurį fanaberni anykštėnai 
vadina Voruta, likimas ab-
surdiškas ir kurioziškas. 

Mane džiugina, kad 
medinė pilis ant jo nebuvo 
suręsta. Matyt, niekada 
medinis trobesys ant šio  
kalno ir nebebus pastatytas. 
Juk bėgant metams keičia-
si valdžių (nuo seniūnų iki 
eurokomisarų) mentalitetas. 
Keičiamės ir mes patys. Kuo 
daugiau matom pasaulio, 
tuo mažiau džiugina „Ama-
retto“, krabų lazdelės ar 
turkiški megztiniai. Manau, 
kad pilies entuziastų 1991-
aisiais buvo gerokai daugiau 
nei jų liko 2021-aisiais.

Tvarkingas kalnas gali 
būti gražesnis nei kalnas su 
trobesiu. Jis net privalo būti 
gražesniu. Aišku, čia skonio 
reikalas, bet aš, būdamas 
geografu, gamta pasitikiu 
labiau nei žmonėmis.  Šei-
myniškėlių kalnas -  ne šiaip 
kalnas, o piliakalnis, taigi, 
žmonių kūrinys. Gal ši vie-
tovė būtų dar geresnė, jeigu 
jos ir XIII amžiuje žmonės 
būtų nekliudę. Bet Mindau-
gui protokolo dėl krašto-
vaizdžio niokojimo, siekiant 
asmeninių tikslų, nesurašysi. 
Juolab kad ir jo kaltė nėra 
įrodyta. 

Anykščiai nuolat ko nors 
siekia. Norim būti kurortu, 
o dar labiau kokia nors 
sostine. Kultūros, Europos, 
pirmąja Lietuvos ir t.t.. 
Dabar ruošiamas „Karališ-
kųjų Anykščių“ projektas. 
Kas antras pas mus -  ka-
ralius arba bent jau grafas. 
Blogiausiu atveju - bajoras. 
Vien kilmingieji, nėra ką 
pasiųsti piliakalnio šienauti.

Pietrytinio papilio šlaitą 
vanduo graužė tol, kol smeg-
duobė ėmė matytis nuo plen-
to. Duobei užpilti prireikė 
30 kubinių metrų žemės. Pi-
liakalnio šlaitai šienaujami 

kartą per metus, kai Anykš-
čių regioninis parkas gauna 
„kokių nors pinigų“. Šiaurės 
vakarinis papilys turistams 
nepasiekiamas, nes laiptai 
seniai sulūžo. Pietrytiniame 
papilyje įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė dengta 
gruntu, duobėmis ir vande-
niu.  Gerai, kad nors Kęstu-
čio Tubio kelią į pilį išsau-
gojome. Pilies, tiesa, nėra, 
bet kelias liko. Būta kitados 
pavadinimų, pvz., „Kelias į 
komunizmą“ 
ir „Komuniz-
mo keliu“. Į 
žmonių kalbą 
išvertus tuos 
žodžių jun-
ginius, išeitų 
„kelias į 
nieką“, į ten, 
ko apskritai nėra, nebuvo ir 
nebus. Taigi, kodėl negali 
būti kelio į pilį? Juolab kad 
Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis sako, kad 
keliu labai patenkinti kultū-
rininkai ir Anykščių regioni-
nis parkas. Visiems patogu.

Visi keliai tiesiami tam, 
kad būtų patogiau. Dar ir 
Šventosios upės atkarpą iš-
asfaltuokim. Žiūrėk, daugu-
ma ir pritars tokiam sprendi-

mui, gal tik Juozas Ratautas 
patriukšmaus, kad jam 
asfaltas per juodas. Bet tai 
nesvarbu. Svarbu, kad viskas 
žmonėms, jų patogumui, 
akių ir kojų džiaugsmui.

Valdžios keičiasi, todėl 
keičiasi ir rajono priori-
tetai. Nors, tiesą sakant, 
prioritetai keičiasi nedaug. 
Karaliais norėjo būti ir pilį 
planavo statyti visi rajono 
merai. Gal tik Leonas Ale-
sionka, jei gerai atsimenu, 

pilies nestatė. 
Na, bet jis ir be 
pilies karaliumi 
jautėsi. Tiesa, 
trumpai. Iki 
tol, kol buvo 
giljotinuotas. 
Ir dabartiniai 
pilies nebesta-

to. Tačiau akivaizdu, kad ir 
jiems norisi kažko karališko. 

Neišskirtinis mūsų pilia-
kalnis. Gal nebuvo čia Vo-
rutos. Gal ją, kaip ir bajorą 
Nykštį, Okuličiūtę ir Pasken-
duolę,  Antanas Vienuolis 
Žukauskas sugalvojo. Vargu 
ar tai yra svarbu. Vieta vis 
tiek  gera. Ir estetiškai, ir 
geografiškai. Vaikus patogu 
ir saugu į kalną paleisti. Vie-
nas kitas, žiūrėk, ir susidomi 

istorija, o kiti bent pabūna 
ore. Nemokamai. Ir tai yra 
gerai. 

Žmogaus potencialą 
vertinu prašydamas pasaky-
ti, kokią sumą jis planuoja 
uždirbti. Ne uždirbti, o tik 
sufantazuoti - jei daryčiau 
tą ir tą, tai padaryčiau tokio 
ir tokio dydžio biznį. Vieno 
fantazija neša tik iki šešių 
krepšių per dieną surink-
tų aukščiausios kokybės 
baravykų, o kitas žino, 
kaip prekiauti vertybiniais 
popieriais. Gyvenime abu jie 
dirba už minimumą. Pirma-
sis grybų neieško, antrasis 
popieriais neprekiauja. Bet 
antrojo potencialas dides-
nis. Jis bent žino, kad yra 
popieriai, kurie turi vertę... 
Valdžioms, matyt, reikėtų 
taikyti atvirkščią strategiją - 
prisvaigti apie grandiozinius 
projektus labai paprasta: 
nebus įgyvendintas - užmir-
šim, pavyks - girsimės. Bet 
negi prieš rinkimus pasako-
si, jog remontuosi laiptelius 
ar rekultivuosi K.Tubio 
kelią. Juolab kad mažiems 
darbeliams reikia daugiau 
asmeninių pastangų. O 
dėmesio tie mažieji nuolat 
prašosi. 

...Bet Mindaugui pro-
tokolo dėl kraštovaiz-
džio niokojimo, siekiant 
asmeninių tikslų, nesu-
rašysi. Juolab kad ir jo 
kaltė nėra įrodyta...



SVEIKATOS ABC 2021 m. spalio 9 d.

Anykščių PSPC užtikrina visavertę 
pacientų priežiūrą

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro di-
rektorė Sonata Steniulienė sako, jog mūsų mieste įsi-
kūrus privačiai klinikai ir į ją keletui gydytojų išėjus 
dirbti,  jos vadovaujamos įstaigos darbas nesutriko. 
Anykščių PSPC šią savaitę pradėjo dirbti naujas šei-
mos gydytojas, o išėjusios vaikų gydytojos darbo krū-
vį dalysis likusios jos kolegės.

Išliko stabilus 
prisirašiusių pacientų
skaičius

„Prie Anykščių PSPC pri-
sirašiusių draustų pacientų  
dabar turime apie 20 000. 
Didesnio nubyrėjimo kol 
kas nejaučiame, nors, aišku, 
jis po truputį vyksta. Juk ir 
studentai išvyksta, ir mir-
tingumas savo daro. Dabar 
PSPC yra 16 gydytojų, turin-
čių apylinkes, iš jų - 2 vaikų 
gydytojai.  Turime 2 gineko-
logus ir  chirurgą. Visiems 
prisirašiusiems pacientams 
vidaus ligų, vaikų ligų, chi-
rurgo, ginekologo paslaugos 
yra nemokamos. Odontologo 
paslaugos nemokamos vai-
kams iki 18 metų ir socialiai 
remtiniems asmenims. Mūsų 
odontologų paslaugos, net ir 
toms grupėms pacientų, ku-
rie turi susimokėti, kainuoja 
vos kelis eurus, retais atve-
jais mokama suma gali siekti 
iki 10 eurų. Pacientai moka 
tik už medžiagas, ir tik tiek, 
kokia yra jų savikaina. Mūsų 
odontologų įranga beveik 
visa yra  nauja. Labai daug 
įrangos nusipirkome, kai lai-
mėjome europinį projektą. 
Mūsų odontologai dirba ir 
miestelių ambulatorijose, pas 
mus atliekama ir burnos higi-
enos paslauga“, - „Anykštai“  
sakė Anykščių PSPC direk-
torė S.Steniulienė.

Pasak direktorės, iš Anykš-
čių PSPC išėjusios šeimos 
gydytojos Ritos Juodiškienės 
pacientai priskirti naujam 
gydytojui, buvusiam Anykš-
čių rajono ligoninės direkto-

riui dr.Audriui Vasiliauskui, 
kuris Anykščiuose šeimos 
gydytoju pradėjo dirbti spa-
lio 6 dieną. 

„Pacientai turi teisę nemo-
kamai pirmojo apsilankymo 
metu pasikeisti šeimos arba 
vaikų gydytoją. Siekdami, 
kad įstaigoje pagerėtų pas-
laugų pacientams prieina-
mumas, du gydytojai suti-
ko pasididinti darbo krūvį. 
Visi vaikai iki 18 metų bus 
perrašyti pas kitus du vaikų 
gydytojus. Beveik visi šei-
mos gydytojai priima ir vai-
kus. Šeimos gydytojams jų 
kompetencija leidžia gydy-
ti vaikus. Suprantame, kad 
dalis pacientų išeis paskui 
gydytojas, tačiau tai, kokia 
dalis pacientų iš mūsų išeis,  
prognozuoti yra sunku.  Kol 
kas dauguma iš mūsų įstai-
gos išėjusių šeimos gydytojų 
pacientų persirašo pas kitus 
Anykščių PSPC gydytojus“, 
- tikino Anykščių PSPC di-
rektorė.

Teikia paslaugas ir 
namuose

Anykščių PSPC veikla yra 
gerokai platesnė nei pacientų 
priėmimas gydytojų kabine-
tuose. Šiai įstaigai pavesta 
atlikti ir skiepijimą nuo Co-
vid-19. PSPC taip pat admi-
nistruoja mobilųjį koronavi-
ruso patikros punktą, teikia 
paliatyviosios slaugos pa-
slaugą ir kt..  

„Slauga į namus, paliatyvi 
slauga yra mūsų teikiama pa-
slauga. Yra komandos, kurios 
važinėja po namus, stato laše-

lines, leidžia vaistus į venas. 
Slaugos komandoje yra ir ki-
neziterapeutas - jeigu žmogui 
nuo gulėjimo nusilpę raume-
nys, kineziterapeutas rūpina-
si, kaip atkurti jų funkcijas. 
Yra dvi tokios komandos, 
važiuojančios pas pacientus, 
kurie prisirašę prie PSPC, į 
namus. Didelei grupei anykš-
tėnų minimos paslaugos rei-
kia ir jie ja naudojasi“, - sakė 
S.Steniulienė.

Konkurencija pagerins 
ir Anykščių PSPC darbą

Iš Anykščių PSPC išėjusių 
gydytojų S.Steniulienė sakė 
nebandžiusi perkalbėti, bet 
išėjimo priežastimi domėjosi. 
Pasak direktorės, reikia gerb-
ti žmonių apsisprendimą. 

„Žuvis ieško, kur giliau, 
žmogus - kur geriau. Anykš-
čiai šitiek metų buvo unika-
lūs, neturėjome konkurentų. 
Aš nežinau nė vienos savi-
valdybės, kurioje nebūtų pri-
vačios klinikos. Didesniuose 
miestuose privačių gydymo 
įstaigų skaičiuojama dešimti-
mis. Konkurencija yra sveikas 
dalykas. Ir mums sveika. Žiū-
rime, kaip pagerinti paslaugų 
prieinamumą, kaip greičiau 
paslaugą suteikti. Tad viskas 
čia yra gerai. Tik būtų smagu, 
kad privati klinika irgi prisi-
dėtų ir prie papildomos vei-
klos, įvairių užduočių, kurias 
dėl esamos pandemijos atlie-
ka PSPC. Mobilusis punktas, 
vakcinavimo procesas... Į tai  
daug jėgų ir išteklių įdedame. 
Iki šiol viską, ką vardiju, mes 
vieni darėme. O kad privati-
ninkai ateina, yra normalu, 
viskas čia gerai. Kiekvienas 

žmogus nori išbandyti nau-
joves. Tegul pabando.  Natū-
ralu, kad pacientas eina kartu 
su gydytoju. Bėgant metams 
atsiranda gydytojo ir paci-
ento ryšys, pasitikėjimas. 
Tačiau reikėtų įvertinti ir 
konkrečios įstaigos teikiamų 
paslaugų spektrą, įkainius 
ir t.t.. O tai, kad daug metų 
Anykščiuose nebuvo priva-
čios gydymo įstaigos, yra net 
keista“, - aiškino Anykščių 
PSPC vadovė. 

„Manau, su privačia klinika 
galime bendradarbiauti, ne-
žiūrime į juos kaip į priešus. 
O jeigu jie būtų ne mūsų gy-
dytojus pervilioję, o savus at-
sivežę, apskritai būtų vien tik 
pozityvas. Tada Anykščiuose 
būtų daugiau gydytojų, gerė-
tų paslaugų prieinamumas,  
tikrai miestui ir rajonui būtų 
labai gerai. Dabar gydytojų 
perbėgimas  mums yra pro-
blema. Bet tai laikina. Susi-
dėliosim viską, stabilizuosi-
mės ir eisime toliau. 

O jeigu prisiviliotume naujų 
gydytojų, kurie taptų anykštė-
nais, visiems būtų tik geriau. 

Mes turime pacientų labai 
mylimą chirurgą Rolandą 
Jurkėną. Jo paslaugos prie 
mūsų prisirašiusiems pacien-
tams yra nemokamos. Žmo-
nėms labai gerai, juos priima 
kvalifikuotas chirurgas.

Dirba du ginekologai, kurių 
paslaugos taip pat nemoko-
mos“, -  dėstė S.Steniulienė.

Ji sakė, kad siekiant page-
rinti Anykščių PSPC darbo 
kokybę rengiamas naujas 
registratūros darbo regla-
mentas. Svarstoma, jog dau-
giau paslaugų galėtų atlikti ir 
slaugytojai. 

Tikrintojai pažeidimų 
nerado

Vasarą Specialiųjų tyri-
mų tarnyba gavo skundą dėl 
Anykščių PSPC veiklos. Šis 
skundas buvo persiųstas ir 
Anykščių rajono savival-
dybės administracijai, tad 
Anykščių PSPC turėjo atlai-
kyti tikrintojų laviną.

Anykščių PSPC jau tikri-
no Valstybinė kreditavimo 
tarnyba  - pažeidimų neras-
ta. Du kartus tikrino Vals-
tybinė darbo inspekcija. Ši 
institucija  atliko socialinių 
veiksnių vertinimą bei darbo 
vietų atitiktį reikalavimams. 
Valstybinė darbo inspekcija 
pažeidimų Anykščių PSPC 
veikloje taip pat nenustatė.

Praėjusią vasarą Valsty-
binė darbo ginčų komisija 
nagrinėjo buvusio įstaigos 
darbuotojo skundą. Komisi-
ja konstatavo, jog atleidimas 
iš darbo buvo teisėtas ir tei-
singas.

Šiuo metu Anykščių rajo-
no savivaldybės kontrolie-
rius atlieka Anykščių PSPC 
veiklos auditą. 

„Žinoma, jog patikrini-
mai vargina. Tačiau jie yra 
ir naudingi. Paneigiamos 
šnekos, kad kažkas ten 
tame  PSPC yra neskai-
draus. Kita vertus, kas ne-
dirba, tas neklysta. Jeigu 
kontrolierius ras pažeidi-
mų - taisysimės, juk žinoti 
savo klaidas ir jų nekartoti 
yra svarbu. Visiems nuo to 
bus tik geriau“, - paklausta, 
ar nevargina nuolatiniai įs-
taigos patikrinimai, kalbėjo 
Anykščių PSPC direktorė 
S.Steniulienė. 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė sako, kad konkurencija yra sveikas dalykas ir priva-
čios klinikos nelaiko priešu.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras išsaugojo stabilų prisirašiusių anykštėnų skaičių.
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Budrių pradžios mokykla prisiminimuose: 
„Užgiedodavo gaidys, ir keldavomės į mokyklą“

(Tęsinys. Pradžia „Anykš-
ta“ Nr. 77, 2021-10-05)

Kliūtys pradėti mokslus 
laiku

Tie mokinukai, kurie eidavo 
ganyti gyvulių pas ūkininkus, 
užtrukdavo prie lauko darbų, 
tiksliau, ūkininkai nepaleis-
davo samdinukų, kol užšąla, 
maždaug iki lapkričio mėnesio. 
„Labai griežtai nebūdavo žiūri-
ma dėl mokyklos lankymo, tad 
tokie tarnaujantys vaikai nepra-
dėdavo lankyti mokyklos laiku, 
nuo rugsėjo pradžios. Vėliau 
pradėjusiems paprastai sunkiau 
sekdavosi mokytis. Kita prie-
žastis būdavo, kad kiti neturėjo 
nei ką apsiauti, nei ką apsireng-
ti... Pamenu, klausia mokytoja 
vieno mokinuko, „kodėl amži-
nai vėluoji?“ Pasirodo, mama 
bulvių neišvirė ar prėskienės 
nepagamino... Visi žemę dirbo, 
savo gyvulių turėjo. 1949-1950 
m. susikūrė kolūkiai, prasidėjo 
kolektyvizacija. Ne visi norėjo 
pasirašyt, tai arklius, padargus 
atėmė, didesnius tvartus nacio-
nalizavo“, – pasakojo J. Vaino-
nienė.

Šiltais žodžiais savo mokyklą 
prisiminė ir buvęs jos mokinys 
Albertas Burneika: „Krosnį kū-
reno ir valytoja dirbo mano teta 
Emilija Burneikaitė, tad mane, 
mokinuką, „pašefuodavo“. Toje 
nuotraukoje, kur 1928 metais 
fotografuota, yra mano tėtis, 
mama. Visi gerbdavo mokyto-
ją. Sakydavo ir kreipdavosi į 
mokytoją tik taip: „Tamsta mo-
kytojau“. Pavasarį visą laiką 
reikėdavo atsinešti po inkilėlį. 
Pakabindavom paukšteliams. 
Žiemą laukdavom naujametinės 
eglutės ir, žinoma, tikėdavomės, 
kad paskelbs, kad atšalo ir yra  

-20, tai jau nereikės dėl šalčių į 
mokyklą eit. O mes tada pasii-
mam slides ir čiuožiam per lau-
kus“.  

Mokytojo autoritetas 
išliko neliečiamas

Budrių pradžios mokyklą 
lankę pašnekovai mokytoją Ja-
dvygą Kerbelienę atsimena kaip 
itin griežtą, o Vanda Ona Gribu-
lienė, pasak jų, mokė ypatingos 
tvarkos sąsiuviniuose, taupumo.

„Gražiai rašydavau dailyraštį, 
Budrių pradžios mokykloje ga-
vau penkis (tuometinėje penkia-
balėje sistemoje – L. D. past.). 
Tiek džiaugiausi tą penketą ga-
vusi, kad, grįžusi namo, aš tą 
penketuką apvedžiojau rašikliu. 
Kitą dieną mokytoja pamatė, už-
braukė ir parašė vienetą – „kuo-
lą“. Bijojau pasakyti tėvams, 
nes mokytojo žodis – šventa...“ 
– pasakojo Jadvyga Vainonienė 
ir pridūrė, – tėvai, atsimenu, la-
bai norėjo, kad mes mokytumės 
lenkiškai, bet mes patys labai 
vengėm ir neišmokom, o dabar 
gailimės“.

Pastatas lyg dykumoje

Kai 1972 m. kolūkis pasta-
tė mūrinį pastatą Šoveniuose, 
Švietimo skyrius kompensavo 
statybos išlaidas. 1974 m. dirbti 
ir gyventi atvyko jauna specia-
listė mokytoja Vanda Gribulienė 
(mergautinė pavardė – Mogeny-
tė). „Iki tol dirbau Staškūniškio, 
Kunigiškių mokyklose. Moky-
tojai Kerbeliai dirbo neilgai, iš-
vyko kitur. Mums leido apsigy-
venti antrame mokyklos pastato 
aukšte. Mano vaikai ėjo į penktą 
ir septintą klases Kavarsko mo-
kykloje. Iš viso dirbau Budrių 
pradžios mokykloje 28 metus. 

Kai atvykau, mokyklos aplinka 
buvo kaip dykuma – nei jokio 
augaliuko, nei sporto aikštyno. 
Teko sukurti mokyklos įvaizdį. 
Važinėjom, rūpinomės, kur ką 
užsakyti, kokius dažus pirkti. 
Kolūkiai tuo metu buvo įpa-
reigoti „pašefuoti“ savo kaimo 
mokyklas. Tokių pradžios mo-
kyklų Anykščių rajone buvo net 
53. Jei reikėdavo sunkvežimio, 
kad nuvyktume su moksleiviais 
į ekskursijas, konkursus ar šiaip 
kokios pagalbos, kolūkio pirmi-
ninkas Antanas Žibutis neatsi-
sakydavo padėti. Kontoros gė-
lininkas Deveikis pasiūlydavo 
vieną-kitą augalą. Inicijavau, 
kad mokiniai turėtų sporto aikš-
tyną su krepšinio aikštele, bėgi-
mo takais, sūpynėmis, laipynė-
mis. Kartu su vaikais ir tėveliais 
sodinau medžius, gėles. Taip 
pat pasodinome gyvatvorę, kad 
užstotų dirbamos žemės plotus. 
Eglių sodinukai buvo pasirinkti 
tam, kad užstotų ūkinį pastatą. 
Turbūt kartu su tų augalų šakni-
mis aš įsodinau ir savo šaknis. 
Labai dažnai mintimis grįžtu į 
Šovenius, prisimenu žmones, 
mokinius ir jau jų vaikus, ku-
riuos taip pat mokiau. Jau dau-
gelio iš jų nebėra. Vasarą norėsiu 
vėl atvažiuoti, nors trumpam“, 
– pasakojo ilgametė pedagogė 
Vanda Gribulienė, šiuo metu 
gyvenanti Vilniuje, bet mielai 
užsukanti į Šovenius, į Budrių 
bendruomenės organizuojamus 
renginius. 

Nelengva mokytojo duona 

V. Gribulienė prisimena buvu-
sį didžiulį pedagoginį krūvį – ji 
mokė visas keturias klases, tad 
vienoje patalpoje būdavo net 35 
mokiniai. „Turėjau 1,5 etato, ve-
džiau užklasinę veiklą, dirbom 

ir šeštadieniais, bet vis tiek teko 
laikyti gyvulių, nes algą mokė-
jo vien tik už pamokas. Būdavo 
vizitacijų. Nuolat tikrindavo. Jei 
tik kuris vaikas „sėdi be darbo“, 
tuoj vizituojantysis užrašo, už-
protokoluoja. Žinoma, stengda-
vausi, kad visi būtų užimti. Su 
dviem klasėm pradėdavau anks-
čiau dirbti, tada prisijungdavo ir 
kitų dviejų klasių vaikai. Kai jau 
didžiulis būrys, vesdavau pamo-
kas, kur būdavo daugiau bendro 
darbo, jungtinės veiklos. Tai 
kūno kultūra, dailė, pasaulio pa-
žinimas. Tada jau savarankiškas 
darbas mokiniams užduodamas. 
Na o visus iki vieno sužiūrėti, o 
ypač kai  vienas kitas nenori už-
siimti, nieko nedaro, man, vienai 
pedagogei, tikrai buvo nelengva. 
Ir psichologu buvau, ir teisėju, 
ir santechniku - viskuo. Dar ir 
mokyklos aplinką tikrindavo“, – 
prisiminimais dalijosi Vanda.  

Matyt, tuo metu trūko peda-
gogų, nes jei vaikų būdavo dau-
giau nei 25, pagal nuostatus jau 
turėjo dirbti du mokytojai. „Jei 
iš kur toliau mokytojas, reikia gi 
kažkur apgyvendinti. Tiesa, aš 
pati vykau į Švietimo skyrių ir 
su ašarom akyse prašiau: „Skir-
kit dar vieną mokytoją, labai 
daug vaikų“. Kai atvyko dirbti 
Dalia Petronytė-Majauskienė, ji 
apsigyveno pas Šovenių gyven-
tojus“, – teigė Vanda. 

Kol visos mokyklos šildymas 
buvo iš šalimais esančios „At-
žalyno“ ūkio kontoros, Budrių 
pradžios mokykloje buvo gana 
šilta, tačiau kolūkiui iširus tapo 
sunkiau. „Kai statė mokyklos 
pastatą, labai prastus langus su-
dėjo. Kaip man sakė kolūkio pir-
mininkas Antanas Žibutis, „sku-
bam priduoti, o paskui galėsim 
pakeist“. O po perversmo mes 
taip ir likom šalti, nors buvom 

net celofanu užkalę langus, kad 
tik šilčiau būtų. Kartą atvažiavo 
mano sūnus Arvydas ir pamatė 
mus, labai sušalusius, susigūžu-
sius, su striukėm, su pirštinėm, o 
užuolaidos nuo vėjo siūbuoja... 
Tada sūnus, tuo metu jau turėjęs 
savo privačią firmą, inicijavo, 
užsakė ir padovanojo mokyklai 
naujus langus, šviestuvus. Daug 
investavo tada į mokyklą lankan-
čiųjų gerovę. Norėjo, kad mama 
nešaltų, kad mokinukai nedre-
bėtų. Ir dėl elektrinio šildymo 
pasirūpino. Vis dėlto, mažėjant 
vaikų, artėjant mano pensijai, 
laikas viską pakeitė. Aš dirbau 
iki 2002 metų“, – atviravo mo-
kytoja. Pasak V. Gribulienės, 
mokinukams būdavo duodama 
arbatos, o vėliau – ir po bandelę. 
„Iš pradžių nedidukę valgyklėlę 
turėjom antrame aukšte. Vėliau 
- ten, kur dabar įsikūrusi biblio-
teka. Kai atėjo dirbti ir antra mo-
kytoja, padarė dvi klases – viena 
klasė mokėsi ten, kur dabartinė 
biblioteka,  o kita klasė ten, kur  
dabar įsikūrusi „Pienės“ galeri-
ja“, – pasakojo Vanda. 

2003 m. Budrių pradžios mo-
kykla pertvarkyta į Anykščių ra-
jono Kavarsko vidurinės moky-
klos pradinio ugdymo skyrių. 

Išvykus mokytojai V. Gribu-
lienėi, vesti pamokų iš Anykš-
čių atvykdavo mokytoja Rasa 
Šukienė, dirbusi 2002-2008 me-
tais. 

Šeši mokiniai ir 
artėjantis uždarymas 

Mokytoja Rita Vanagaitė Bu-
drių pradžios mokykloje dirbo 
paskutiniais jos veiklos metais, 
prieš pat mokyklos uždarymą. 
„Tai buvo 2008-2009 metai. 
Mokyklą lankė tik šeši vaikai: 
du antrokai, du trečiokai ir du 
ketvirtokai. Pirmokų nebebuvo. 
Mokiniai, jų tėvai buvo per-
spėti apie mokyklos uždarymą 
maždaug prieš pusę metų. Aš 
dirbau tik metus, nes prieš tai 
darbavausi Janušavos pradinėje 
mokykloje, kuri irgi buvo užda-
ryta“, – pasakojo Rita. 

Išaugo talentingi žmonės 

Budrių pradžios mokyklą 
yra baigusi Stasė Rulevičie-
nė – ilgametė dailės mokytoja 
ekspertė, menininkė, daugybės 
idėjų ir iniciatyvų autorė. Edita 
Šereikaitė mokytojauja Jonavos 
rajono Ruklos Jono Stanislaus-
ko mokykloje-daugiafunkciame 
centre, ugdo pradinių klasių vai-
kus. Iš Budrių kaimo kilusi Vir-
gita Burneikaitė dirba Vilniaus 
Karalienės Mortos mokykloje 
biologijos mokytoja. 

Budrių pradžios mokyklos vaikučiai po talkos. „Kartu aplinką tvarkydavom, bėgimo takus skusdavom“, – pasakojo mokytoja Vanda 
Gribulienė. 

Lina  DAPKIENĖ
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pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas,svėdasiškis

Kitokia šviesa, arba ežiukas rūke

Aplankiau Mamą ir Svėda-
sus. Krentantys, rudenio spal-
vomis išmarginti medžių lapai  
tarsi paguodos ženklai. Jie 
priminė kažkada išgyventą ir 
viskuo aprūpintą vaikystę, kai 
temstant grįždavom iš kiemo 

ir sėsdavom  ruošti  pamokų. 
O paskui likdavo dar laiko ir 
knygų skaitymui.

Vakar buvo dingęs feisbukas. 
Pasaulinė „nelaimė“! Kaip ty-
čia, tada, kai jau buvo sutemę. 
Bet ši „nelaimė“ leido supras-
ti, kiek esame priklausomi nuo 
įprastų virtualiojo  pasaulio 
diktatūrų. Tačiau buvo smagu, 
kai vietoje nebylių žinučių 
kompiuterio ar telefono moni-
toriuje išgirsti artimų žmonių 
balsus, o kai ką buvo labai 
miela susitikti mietelyje kaip 
senais ir gerais laikais, kai 
skaičiuodavome žingsnius nuo 
savo namų iki mokyklos.

Paskui atėjo vakaras. Bet jis 

lauke jau ne toks, koks būdavo 
anuomet, vaikystėje. Aplink 
tamsu, miestelyje - tikra tam-
sos komendanto valanda. Išė-
jau į kiemą apsidairyti, kurioje 
pusėje dar matosi civilizacija. 
Švietė kažkur ten - maždaug 
link degalų kolonėlės...

Pradėjau svarstyti, kiek ir 
kam buvo „sutaupyta“  mies-
telio tamsių gatvelių apšvieti-
mo sąskaita. Gal Anykščiams? 
Kurortinis miestas. Šviesa 
čia turi šviesti visur. Net prie 
šiukšlių konteinerių, kad 
nesumaišytum bulvių lupenų 
su tuščiu plastikiniu buteliu. 
Paskui prisiminiau, kad kitoje 
Anykščių autobusų stoties 

pusėje mačiau subedžiotus 
kažkokius baltus vamzdžius, 
kurie man buvo panašūs į 
meldus kūdroje. Girdėjau, kad 
vakarais tie „meldai“ gražiai 
šviečia. Tai štai kur Svėdasų 
miestelio „sutaupyti“ gatvelių 
apšvietimo pinigai! O gal ne? 
Matyt, kad klystu...Kaži...

Paguodos dėlei nuspren-
džiau pas Mamą atvažiuoti, 
kai bus tamsu ir dar kai bus 
rūkas. Norėčiau su savimi 
atlikti „Ežiuko rūke“ ekspe-
rimentą. Manau, kad tamsios 
Svėdasų miestelio gatvės, 
dar ir rūke skendinčios, kaip 
tik bus tam tinkamos. Dėl 
drąsos pasiimsiu šiaurietiško 

ėjimo lazdas ir prožektorių. 
Nepamiršiu ir uogienės. Juk 
pamenate, kaip Ežiukas su uo-
gienės stiklainiu ėjo aplankyti 
savo draugo Meškiuko? Kaži, 
Svėdasuose meškiukai gyvena? 
Jei ne, tai užteks mokyklos 
draugų. Jie dar gyvi...

Bet ir tamsa gali padėti, jei 
nėra kitos išeities. Su Mama 
jaukiai įsitaisę kambaryje, 
prisiminėme gimines, senus 
laikus ir vis bėgantį gyvenimą.  
Kambaryje buvo gera, jauku 
ir miela. Švietė prisiminimai. 
Todėl šviesos tikrai nesinorėjo 
taupyti. Kad tik dar daugiau 
tų prisiminimų būtų, kad širdį  
nušviestų!

Juozas RATAUTAS
anykštėnas

Vienas ankstesnių merų 
yra pareiškęs: „Saviems aš 
padėsiu, o kiti galės pasimo-
kyti“. Jau tuomet anykštėnai 
buvo suskirstyti į savuosius ir 
kitus. Vėliau ta riba apiblėso, 
o paskutinėje kadencijoje 
vėl išryškėjo visu gražumu. 
Patekti į pirmą kategoriją 
man nėra šansų, tad tenka 
tenkintis antrąja. Neblogai 
ir čia. Išklausai mero šali-
ninkų, prisiplakėlių, visokių, 
save vadinančių kūrėjais, 
pasarmatinimus, perskaitai 
savo vardą kartu su kitais 
vardais daugiskaitos forma 
ir mažąja raide, suskaičiuoji, 
kiek meras turi vasalų ir kiek 
jo stovykloje tik dėl to, kad 
„nukentėjo“ nuo Tubio. Pa-
siginčijam, pasiplakam, o jei 
kas „pervažiuoja su tanku“, 
skolingas nelieku.

Nedrąsiai, bet vis dažniau 

kitaip manančius valdžia pri-
skiria opozicijai. Tad reaguoti 
į pasiūlymus neprivalu, kreip-
ti dėmesio į nuomonę neverta. 
Iniciatyvas galima ignoruoti, 
o autorystę pasisavinti, tai su 
rajono vadovų pritarimu ir 
padarė Anykščių liberalai dėl 
Anykštėno kortelės, žmonių 
akyse pasirodę gal nepado-
riai, gal komiškai. Opozi-
cija – mėšlas, ji kabinėjasi, 
daug kalba, nervina... Tik 
lyginti vieną ar kitą asmenį 
su struktūra, kuri turi progra-
mines nuostatas, vienokias ar 
kitokias vertybes,  per daug 
drąsu. Toks asmuo galėtų 
būti apibūdintas kaip turintis 
pilietinę poziciją, kritikuojan-
tis vieną ar kitą sprendimą, 
oponuojantis vienai ar kitai 
nuomonei. Opozicija visados 
siekia tapti pozicija – mano 
pasisakymai skirti tam, kad 
būtų  atkreiptas dėmesys į 
bėdas, trūkumus bei pažeidi-
mus, kurie, diskriminuodami 
anykštėnus, kuria gerovę 
pozicijos saviesiems.

Vis labiau aktyvėjant prie-
šingoms stovykloms, kenčia 
niekuo dėti anykštėnai – jie 

niekinami, piktais, prieka-
biais, nesąmones šnekančiais 
vadinami. Politologai vienoje 
TV laidoje labai taikliai pa-
stebėjo, kuo skiriasi prieška-
rio inteligentai nuo dabarti-
nių. Pirmieji mokė beraščius 
ir niekados neniekino kaimo 
žmonių ar kitaip mąstan-
čių. Nevadino jų runkeliais, 
vatnikais ar gyvatėmis – šios 
frazės gana dažnai girdimos 
iš dabarties valdininkų lūpų. 
Tiesą sakant, meras vartoja 
kur kas švelnesnę retoriką 
– oponentus ar šiaip nemėgs-
tamus asmenis jis reinkar-
nuoja į Putiną. Anykštėnas 
Putinas su šeima gyvena 
Taikos gatvės gale – nema-
nau, kad savo vardu. Kam 
tada važiuoti į Anykščius, kam 
eiti į rinkimus, jei čia blogi 
žmonės?  Kupiškėnai geri 
žmonės... Man tai visi geri - ir 
Fergizienė.

Įsijautę į dalykus, kurie pra-
džiugina, bet neša „feikinę“ 
naudą, mūsų valdantieji pas-
tebimai peržengia ribas. Štai 
vicemeras net kelis kartus vie-
šai ragino balsuoti už Vasaros 
sostinę. Turim. Sumontuotų 

prie autobusų stoties šviestu-
vų išskirtinumo ir jų šviesos 
gali pavydėti netgi naktinis 
Brodvėjus ar Amsterdamas. 
Džiaugiamės.  Kaimynai  ne-
turi nei pavasario ar rudens 
sostinės, nesiekia „perspjau-
ti“ šviestuvais ar kelionė-
mis, tačiau ieškojo ir rado 
investuotojų, kurių milijonai 
jau plaukia į statomą medi-
cininių priemonių gamyklą, 
statybinės medienos gamybos 
įmonę. Vienoje dirbs 500, 
kitoje – 150 molėtiškių ir iš 
kitur pakviestų darbininkų. Ar 
naujas verslas trukdys priimti 
turistus? Nė kiek! Ar galima 
anykštėnus vadinti tinginiais, 
o molėtiškius darbštuoliais? 
Nemanau. Kitas pavyzdys. 
Kazlų Rūdos savivaldybė, pa-
sak jos mero, svarsto galimy-
bę kompensuoti gyventojams 
didėsiančias šildymo kainas. 
Tam steigia specialų fondą, 
kuris rinks kooperuotas lėšas, 
kitą dalį lėšų, reikalingų 
kompensacijoms, numato imti 
iš šilumą tiekiančios įmonės 
pelno. Gražu! Tad pasimo-
kyti turime iš ko ir nebūtina 
skristi į Italiją – gerosios 

patirties pavyzdžių yra visai 
šalia.  Kaimynams, matyt, 
rūpi visi žmonės, mūsiškiams 
- tik savieji. Ten atėjo valdyti 
patyrę, tikslo siekiantys ir 
žmones gerbiantys vadovai, 
pas mus – nesu tikras... Parti-
joms, siūlančioms kandidatus 
į atsakingus postus, o rajono 
tarybai juos tvirtinant, privalu 
su visa atsakomybe užtikrinti, 
kad ateitų ne partijų aukš-
tybėse sėdintys žmonės, 
o pakankamai brandūs ir 
sugebėjimų turintys asmenys. 
Dabar mūsų valdžioje matom 
blaškymąsi, erzelį, kovas 
kontoros viduje ir veiksmų, 
iniciatyvų, bendradarbiavimo 
su anykštėnų bendruomene 
stoką. Rezultatas  - valdžios 
veikloje blizgesio nemažai, 
tačiau pasiekimų, kurie 
gerintų anykštėnų gyvenimą, 
kurtų jiems gerovę, maža. Tad  
mero man dažnokai metamą 
kaltinamą politikavimu priimu 
ironiškai ir sviedžiu jį, it karš-
tą bulvę, atgal. O kas belieka 
anykštėnams? Tikėtis, laukti 
ir viltis, jog kada nors visi 
turėsime vienodą galimybių 
pasą. Mat likti eilutėje „kiti“ 

Ar galima anykštėnus vadinti tinginiais, 
o molėtiškius darbštuoliais? 

Budrių pradžios mokykla prisiminimuose: 
„Užgiedodavo gaidys, ir keldavomės į mokyklą“

Budrių mokyklą baigė ir Va-
lentinas Gudėnas – Anykščių A. 
Vienuolio progimnazijos mo-
kytojas, Budrių bendruomenės 
pirmininkas, bibliotekininkas, 
ūkininkas. Anykštėnė, agrono-
mijos mokslų daktarė, avižų 
selekcininkė Vida Danytė, dir-
banti Lietuvos agrarinių ir miš-
kų mokslų centro Žemdirbystės 

institute (Kėdainių raj.), iki šiol 
gyvena netoli nuo buvusios savo 
kaimo mokyklos. 

„Prisimenu, kaip pavasarį, 
popietinėmis valandomis, eida-
vom į šilą žibučių rinkti ir grįžę 
pamerkdavom ant mokytojos 
stalo. Mat mokykla dar būdavo 
atrakinta. Palikdavom puokš-
tytę, kad kitą dieną mokytoja 
rastų“, – su nostalgija prisiminė 
mokyklos laikus V. Danytė. 

Pradžios mokyklos 
durys galutinai uždaromos

Kasmet vis mažėjant vaikų 
skaičiui, 2009-aisiais mokykla 
buvo uždaryta. Tų pačių metų 
pabaigoje, gruodžio 30-ąją, bu-
vusios mokyklos pastate įregis-
truota bendruomenė, jungianti 
trijų kaimų – Budrių, Šovenių ir 
Jurgėnų – gyventojus.  

„Gaila, neišliko piešinys ant 

sienos. Pamenu, paprašiau ir jį 
išpiešė mano sesers dvi dukros. 
Abi meniškos, labai dailiai iš-
piešė aliejiniais dažais pagal 
knygutės iliustraciją mokinukus, 
šuniuką. Prieš rugsėjo pirmąją 
jos dailiai pripiešdavo piešinukų 
ant asfalto“, – prisiminė buvusi 
mokytoja Vanda. 

Taigi, mokyklos pastatas ir 
toliau reikalingas žmonėms: 
čia organizuojami susirinkimai, 

šventės, įvairūs kiti renginiai. 
Pradėta intensyvi veikla ren-
giant projektus, organizuojant 
vis didesnius renginius, projektų 
lėšomis atlikta pastato rekons-
trukcija, įsigyta naujos reika-
lingos įrangos. Čia atidarytas 
Anykščių rajono savivaldybės 
L. ir S. Didžiulių viešosios bibli-
otekos Budrių filialas. 2020 m. 
Budrių bendruomenės namuose 
atidaryta „Pienės galerija“.
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Nenori būti Vorutos valdovais...

(Atkelta iš 1 psl.)

Daug auklių, o vaikas 
be galvos

Pietrytiniame papilyje pasta-
tytą medinį pilies bokštą eksplo-
atuoja Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio Žukausko me-
morialinis muziejus, o kelių 
hektarų piliakalnis bei papiliai 
yra valstybinė žemė. Dalis ke-
lio, nuo plento vedančio ant pi-
liakalnio, nutiesta per privačių 
asmenų sklypus.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, jog kai buvęs rajono va-
dovas Kęstutis Tubis susiruošė 
ant piliakalnio statyti medinę 
pilį, sklypas pagal panaudos su-
tartį iš valstybės buvo perduotas 
savivaldybės žinion. Dabartinė 
rajono valdžia panaudos sutartį 
nutraukė ir sklypą grąžino vals-
tybei. „Vieną kartą reikia pasi-
dalyti įtakos zonas. Sklypas yra 
valstybės, tad sklypo savininkas 
- Nacionalinė žemės tarnyba“, - 
„Anykštai“ aiškino D.Žiogelis. 
Jis tvirtino, kad piliakalnį ir pa-

pilius privalo prižiūrėti valsty-
binė institucija - Anykščių regi-
oninis parkas, nes jie yra parko 
teritorijoje.

Visgi panašu, kad Šeimyniš-
kėlių piliakalnis yra nelyginant 
principinis Anykščių rajono 
valdžios priešas, nes ir Anykš-
čių mieste esama nemažai te-
ritorijų ar sklypų, kurie nėra 
savivaldybės nuosavybė, tačiau 
tie žemės lopiniai taip demons-
tratyviai nepaliekami nešienau-
ti. „Palatavio piliakalnio laiptus 
savivaldybė sutvarkė. Kainavo 
gal 3 ar 4 tūkst. eurų. Ten taip 
pat ne mūsų teritorija. Tačiau 
nereikia norėti, kad viską da-
rytų tik savivaldybė“, - kalbėjo 
rajono vicemeras.   

Savivaldybė kaip stručiai...

Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
„Anykštai“ sakė, kad rajono 
valdžia elgiasi kaip stručiai. 
„Sukiša galvas į smėlį ir apsi-
meta, kad niekas nevyksta“, 
- rajono vadovų  požiūriu pik-
tinosi K.Šerepka.   

Jis sakė, kad kartą per vals-
tybines institucijas bandė gauti 
finansavimą šiaurės vakarinio 
papilio laiptų remontui, bet 
nepavyko. „Mes savo lėšomis 
nieko padaryti negalime. Ne-
lyginkim regioninio parko ir 
savivaldybės biudžeto“, - kal-
bėjo Anykščių regioninio parko 
direktorius.

Jis tvirtino, kad šiemet per 
aplinkos apsaugos rėmimo pro-
gramą gavo lėšų šienavimui. 
Pinigų, pasak K.Šerepkos, už-
teko vienam Šeimyniškėlių pi-
liakalnio, kurio bendras plotas 
apie 6 ha, ir 0,5 ha teritorijos 
prie Daumantų atodangos nu-
šienavimui. Darbą atliko sam-
dyta įmonė.  

Duobę užpylė verslininkai

Apie pietrytinio papilio smeg-
duobės užlyginimą K.Šerepka 
kalbėjo, kad ieškojo problemos 
sprendimo būdų. K.Šerepka 
„Anykštai“ sakė: „Pasikalbė-
jome su archeologais ir nutarė-
me, kad kito kelio nėra - smeg-
duobę reikia užpilti žemėmis“. 
Kurį laiką šalia duobės stūkso-
jo supilta žemių krūva:  pasak 
K.Šerepkos, laukta reikalingos 
technikos. „Atvežti trys sunkve-
žimiai - apie 30 kub.m žemių. 
Užpylus smegduobę žemėmis, 
užkirstas kelias tolesniam šlaito 
plovimui ir išaugotas kultūros 
paveldas“, - kalbėjo K.Šerepka. 
Anykščių regioninio parko di-
rektorius K.Šerepka vylėsi, kad 
Šeimyniškėlių priešpilį galbūt 
pavyks sutvarkyti ir be pinigi-
nių išlaidų. „Anykščių rajono 
savivaldybė kalbėjosi su tais, 
kurie galėtų atvežti žemių. 
Tai bus jų parama ir indėlis į 
Anykščių žemių tvarkymą“, 
- sakė K.Šerepka. Paprašius 
įvardyti, kas tie geradariai, 
K.Šerepka sakė, kad pagelbėjo 

netoliese Pilies gatvės rekons-
trukciją atliekanti molėtiškių 
įstaiga UAB „Melingos“ keliai. 
„Statybininkų buvo paprašyta 
ir jie tris sunkvežimius žemių 
atvežė“, - sakė K.Šerepka. 

Dėl duobės užlyginimo pavy-
ko susitarti su Ryčiu Juodeliu. 
Verslininkas atsiuntė techniką 
ir papilio šlaitas buvo sutvar-
kytas.

Kelias visiems reikalingas

Piliakalnis apniokotas neįvy-
kusių statybų, nes pilies pama-
tų poliai buvo į žemę sugręžti, 
o vėliau išlupti lauk. D.Žiogelis 
mano, kad reikėtų žemių ir ant 
piliakalnio viršaus užvežti ir 
taip statybų padarinius likvi-
duoti. Paklaustas, ar tokia in-
vazija į istorinį objektą nėra 
rizikinga, vicemeras atsakė 
retoriniu klausimu – „o skylių 
gręžimas nebuvo invazija?“

Rekultivuoti į piliakalnį ve-
dančio kelio, kuris nutiestas, 
kai buvo susiruošta statyti me-
dinę pilį,  kol kas nesiruošia-
ma. „Kai pakalbam, tai ir tam 
pačiam K.Šerepkai kelias yra 
patogus, ir kultūrininkams, ren-
giantiems šventes ant piliakal-
nio, yra gerai“, - dėstė rajono 
mero pavaduotojas.

Grįžtama į tarybinius laikus

Mokslo daktarai G.Zabiela ir 
T.Baranauskas pernai raštu sa-
vivaldybei priminė, kad Šeimy-
niškėlių piliakalnis tarybiniais 
metais buvo apaugęs krūmais 
ir jam sutvarkyti įdėta daug 
pastangų. Mokslininkai mūsų 
piliakalnį tyrinėjo 1990-2006 
metais ir tvirtina, kad Šeimy-
niškėlių piliakalnis yra geriau-
siai ištyrinėtas iš visų Lietuvos 
piliakalnių.

Dr. G. Zabiela ir dr. T. Ba-
ranauskas pernai apie šiaurės 
vakarų papilį savivaldybei rašė:  
„Laiptai, kuriais buvo galima 
iš piliakalnio patekti į šiaurės 
vakarinį papilį, sulūžo ir yra 
uždaryti, lankytojai nebegali 
apžiūrėti viso komplekso. Ne-

Į šiaurės vakarinį papilį gali patekti tik atkakliausi turistai - nėra 
lieptelio ir dalies laiptų.

Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
dėsto, kad Anykščių rajono 
valdžia vadovaujasi stručio 
principu.    

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis sako, kad 
Šeimyniškėlių piliakalnio 
priežiūra privalo rūpintis 
Anykščių regioninis parkas.

šienaujama ir neprižiūrima pi-
liakalnio aplinka kelia grėsmę, 
kad piliakalnis, jo šiaurės va-
karinis papilys ir jų apžvalgos 
zona vėl apaugs menkaverčiais 
medžiais ir krūmais ir visos il-
gametės jų atidengimo bei pa-
rodymo visuomenei pastangos 
nueis niekais.

Susidaro įspūdis, kad šis 
objektas, nesirealizavus pilies 
statybos projektui, yra tiesiog 
paliktas likimo valiai. Tačiau tai 
yra žinomas Lietuvoje istorijos 
ir archeologijos paminklas, iki 
šiol traukiantis turistus. Jo ne-
priežiūra daro gėdą Anykščių 
kraštui, menkina jo, kaip kuror-
tinės vietovės, įvaizdį ir nuvilia 
su Lietuvos istorija norinčius 
susipažinti turistus.

Prašome jus atkreipti dėme-
sį į Šeimyniškėlių komplekso 
būklę ir skirti dėmesio bei lėšų 
jo pastoviam tvarkymui ir prie-
žiūrai. („Savivaldybei – moks-
lininkų raginimas neapleisti 
Šeimyniškėlių piliakalnio“ 
(Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
„Anykšta“ 2020 12 15).

Mokslų daktarai Gintautas Zabiela ir Tomas Baranauskas  Šeimyniškėlių  piliakalnį tyrinėjo 1990-
2006 metais ir tvirtina, kad šis piliakalnis yra geriausiai ištyrinėtas Lietuvoje.

Tautodailininko Jono Tvar-
dausko kompozicija Šeimy-
niškėlių piliakalnio papilyje 
pastatyta 1993-iaisiais.

Autoriaus nuotr.
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Anykščių klinika „Medicinos namai“ 
jau atvėrė duris ir laukia pacientų

Šią savaitę Anykščiuose, J. Biliūno g. 9  (šalia SEB banko, buvusio knygyno patal-
pose), duris atvėrė nauja gydymo įstaiga – klinika „Medicinos namai“. 

Pirmadienį, spalio 4-ąją, per klinikos atidarymo iškilmes sveikinimo žodį tarė 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, patalpas pašventino Anykščių Šv.Mato 
parapijos klebonas Petras Baniulis. Kolegas per klinikos atidarymą aplankė Anykš-
čių rajono ligoninės direktorius Dalis Vaiginas bei Anykščių psichikos sveikatos cen-
tro direktorius Audronius Gustas.

Jaukiai įrengtose patalpose 
dirba šeimos gydytojos Diana 
Iricijan, Rita Juodiškienė, Ga-
bėta Šinkūnaitė ir vaikų ligų  
gydytoja Marina Palevičienė. 
O ateityje prie kolektyvo pri-
sijungs dar daugiau medicinos 
specialistų.  Klinikoje bus 
teikiamos paslaugos ir suau-
gusiems, ir vaikams, todėl kli-
nikos atidarymas  jau sulaukė 
didelio susidomėjimo: anykš-
tėnai aktyviai prisirašo prie 
naujos gydymo įstaigos. 

Anykščių klinika „Medi-
cinos namai“ teikia NEMO-
KAMAI visas pirmojo lygio 
medicinos paslaugas, kurias 
finansuoja Valstybinė ligonių 
kasa. Klinika teikia šeimos 
gydytojų konsultacijas suau-
gusiems ir vaikams, išrašo 
siuntimus pas specialistus, at-
lieka įvairius tyrimus. Klini-
koje galima pasiskiepyti nuo 
erkinio encefalito ir kitomis 
vakcinomis už patrauklias kai-
nas, čia išduodami pacientams 
reikalingi medicininiai pažy-
mėjimai. Būtina pabrėžti, kad 
prisirašiusiems prie klinikos, 
draustiems pacientams šeimos 
medicinos paslaugos yra tei-
kiamos NEMOKAMAI, o su-
simokėti reikės tik už tas pas-
laugas, už kurias yra mokama 

ir valstybinėse poliklinikose. 
Klinikos vadovas Mindaugas 
Jakubauskas garantavo, kad 
pacientai tikrai bus paten-
kinti paslaugomis ir jaukia 
klinikos aplinka. Bus galima 
pas šeimos gydytojus prisire-
gistruoti ir internetu. Tyrimų 
atsakymus pacientai taip pat 
galės pamatyti prisijungę prie 
savo paskyros, o apie vaistų 
išrašymą pacientai bus infor-
muojami SMS žinutėmis, to-
dėl žmonėms bus patogu tapti 
šios įstaigos pacientais.

„Medicinos namuose“ dirbs 
profesionalūs specialistai: gy-
dytojos akušerės-ginekologės 
Švitrigailė Grincevičienė ir 
Liubov Vaitoškienė, akušerė 
Ramunė Prusakovienė, admi-
nistratorė Simona Bužinskai-
tė, slaugytojos Asta Bartulie-
nė, Žydrė Zarankienė, Vanda 
Tepcovienė, Jūratė Budinienė 
ir kiti specialistai. Anot klini-
kos įkūrėjų, stengiamasi, kad 
pacientui būtų suteikiamos 
profesionalios paslaugos ir 
kad patekti pas medikus jie 
galėtų greičiau.

Klinikoje dirba  profesi-
onalūs odontologai Lore-
ta Survilienė ir Žygimantas 
Šakavičius, implantuojanti 
odontologė iš Kauno Eglė Vai-

čiūnaitė ir burnos higienistė 
Simona Maldžienė. Klinikoje 
bus teikiamos odontologijos 
paslaugos vaikams ir suau-
gusiems, bus gydomi dantys, 
atliekama burnos higiena, 
protezavimas ir dantų implan-
tacijos. Odontologijos paslau-

Klinikos „Medicinos namai“ pacientus priims rūpestinga komanda.

gų kainos taip pat bus patrau-
klios, todėl tikimasi didelio 
pacientų susidomėjimo.

Svarbu akcentuoti, kad kli-
nika „Medicinos namai“ tei-
kia ir Teritorinės ligonių ka-
sos (TLK) kompensuojamas 
protezavimo paslaugas. Šios 
klinikos darbuotojai paaiš-
kins, ką reikia daryti, norint 
gauti protezavimo finansavi-
mą, o visi Anykščių miesto ir 
rajono gyventojai galės pasi-
naudoti klinikos paslaugomis 
ir jų protezavimo išlaidos bus 
padengtos. Teisę į protezavi-
mą, kompensuojamą Privalo-
mojo sveikatos draudimo lė-
šomis, turi pensinio amžiaus 
sulaukę asmenys, pripažinti 
nedarbingais arba iš dalies 
darbingais ir vaikai iki 18 
metų. 

Kliniką įkūrė broliai Vytau-
tas ir Mindaugas Jakubauskai 

bei Arvydas Lembutis. „Me-
dicinos namų“ klinikos taip 
pat veikia Biržuose, Kaune, 
Kupiškyje, Tauragėje, Pagė-
giuose, Kuršėnuose, Radvi-
liškio rajone ir kt.. 

Anykščių klinika „Medi-
cinos namai“ veikia darbo 
dienomis, nuo 8 val. ryto iki 
17.30 val. vakaro (penktadie-
niais pusvalandžiu trumpiau). 
Klinikos naujienos skelbia-
mos facebook paskyroje – 
Anykščių klinika „Medicinos 
namai“. Daugiau informacijos 
apie kliniką ir naujienas ga-
lite rasti interneto puslapyje 
www.medicinosnamai.lt, pa-
rašę laišką elektroniniu paštu 
anyksciai@medicinosnamai.
lt arba paskambinę klinikos 
telefonais (8-669) 46 907 arba 
(8-669) 49212.

Užsak. Nr. 961

Šventinis tortas.

Anykščių klinika „Medicinos namai“ veikia darbo dienomis nuo 8 val. iki 17.30 val.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną (kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Nuostabiausi pasaulio 
gamtos stebuklai.
12:55 Okavangas – svajonių upė.
13:50 Puaro   N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija   N-7. 
21:50 Karalienės sesuo   N-14.
23:45 Broliai Bliuzai   N-14. (kart.).
01:55 Blogi žodžiai  N-14. ( kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Kikumba. Kovos dėl ka-
rūnos.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 “Beprotiškos melodijos.
09:15 Princesė Gulbė. Karališkoji 
miZterija.
10:55 Marsupilamio pėdsakais   

N-7. 
13:00 Juodasis riteris   N-7.  
14:55 Paskutinis uošvių išbandy-
mas  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Venomas  N14. 
00:15 Hadsono vanagas  N14.  .
02:20 Šerlokas Holmsas ir dakta-
ras Vatsonas (k) N14.  

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Žuvėliokai.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Didysis barjerinis rifas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Didysis barjerinis rifas.
13:15 Urmu pigiau 2  N-7.
15:10 Šuns tikslas  N-7.
17:15 Kobra 11  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius  N-7.
22:00 Pažeistas   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pažeistas  N-14.
00:10 D’Artanjanas ir trys muškie-
tininkai N-7.

06:00 Varom! N-7. 
07:00 Pričiupom! (k).

07:30 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to finalas.
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Šnipų karai.
12:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės.
13:30 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Šiauliai-7bet. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7.  
22:30 Gyvi numirėliai  N14..
23:35 Narkotikų prekeiviai  N14. 
00:40 Operacija Argo  (k)  N14.  

06:15 Pasirinkę Lietuvą.  
06:45 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:15 “Akloji  (k).
08:45 “Rozenheimo policija  (k) 
N-7. 
09:45 “Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 “Populiariausi užkandžiai.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Sveikinimai.  
15:45 “Moteris  N-7.  
17:45 “Anyta ar marti  (k).
18:45 “Akloji  (k).
19:50 “Būrėja  (k).
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Baltasis   N14.  
23:10 Valdžia   N14.  
01:55 Angelo veidas (k)  N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Praeitis ateičiaiN-7. 
(kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:45 Išpažinimai.  
14:15 Mokytojas Keisas stato 
spektaklį.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
16:30 Drakonų princas (The 
Dragon Prince). 
17:00 Talaka. Katerina Pytleva.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 3 minutės iki kino.  
19:33 Ji bėga.
19:50 Auksinės sagos.
20:10 Triukšmadarys.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Sporto galia.
21:30 UEFA Tautų lyga.  
23:45 Panorama (kart.).
00:07 Sportas. Orai (kart.).
00:15 Karalienės sesuo  N-14. 
(kart.).
02:05 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  

06:10 Vienas  (kart.) N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.

09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:40 Laukinė Japonija.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Dievo šarvai. Operacija 
Vanagas  N-14.
00:15 Šefas ant ratų  N-7 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. .
10.30 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Partizanų keliais  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
16.00 Žinios. 
16.30 „24/7“. 
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.30 „24/7“.  

22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. Vedėjas  
Saulius Vigraitis 
09:30 Meistro dienoraštis
10:00 Alfas vienas namuose
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija
13:15 Sveikatos receptas. 
Vedėja Kristina Ciparytė
14:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
14:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Delfi pulsas.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7. 
17:10 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Erdvės menas..
01:05 Daiktų istorijos  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  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 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Spausk gaiduką! N-14.
00:20 Juodasis sąrašas  N-7. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Magiškas autobusas  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai -7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Universalus karys  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Universalus karys  N-14.
00:30 Pasirodymas  N-14.
01:35 Havajai 5.0  N-7.

06:20 Mano virtuvė geriausia (k). 

08:05 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:05 Neįtikėtini gyvūnai (k).
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Dzūkija - Nevėžis. 
21:00 International  N14.
23:20 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:20 Gyvi numirėliai (k) N14. 

06:20 Rozenheimo policija  N-7. 
07:20 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
08:40 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Velvet kolekcija  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k) N-7. 
21:00 Mirtys prie ežero. Šeimos 
paslaptis  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Prancūziška žmogžudystė. 
Baltasis pavojus (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Stebuklingoji Boružėlė  
(kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės.  
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:50 Kultūros diena (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Dizaino dokumentika. 
18:15 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Talaka. Katerina Pytleva 
(kart.).
19:30 I. M. Pei. Statyti šiuolaikinę 
Kiniją.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
22:50 Kino istorija.
23:35 Maistas: tiesa ar prama-
nas?    
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Gazas dugnas (kart.).
09:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.

13:55 Skorpionas.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Užtikrintas teisingumas  
N-14.
23:10 Nakvynės namai 2  S.
00:55 Naša Raša . N-14.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 

23.30 „24/7“. 
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
11:30 Šaro Barsa. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai.
21:45 Jos vardas MAMA.
22:15 Radikalus smalsumas.
22:45 Orijaus kelionės. 
23:15 Šaro Barsa.
23:45 Delfi Pulsas.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Šok su žvaigžde  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras N-7. 
17:10 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 (Ne)emigrantai  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7..
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7...
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  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 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pelninga žemė N14. 
00:15 Juodasis sąrašas  N-7. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.  
07:35 Karštai su tv3.lt  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Ilgesio melodija  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios”. 2021. 
162 s.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Gaudynės  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Gaudynės  N-14.
00:30 Pasirodymas  N-14.
01:35 Havajai 5.0  N-7.

06:20 Mano virtuvė geriausia (k). 

08:05 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:05 Apuokas (k) N-7. 
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas   N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempio-
natas. Prienų „Labas Gas“ – 
„Lietkabelis“. 
21:00 Išvadavimas N14.  
23:10 International (k) N14.  
01:30 Ekstremalūs išbandymai  
N-7.  

06:10 Rozenheimo policija  N-7. 
07:10 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
08:30 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Velvet kolekcija  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Privatus detektyvas 
Dengleris. Sauganti ranka  N14. 
22:55 Svajoklė.
00:00 Paskolinta meilė.
02:10 Mirtys prie ežero (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 

07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Legendos.  
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 I. M. Pei. Statyti šiuolaiki-
nę Kiniją (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:05 Dizaino dokumentika. 
18:15 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos..
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Šveicarija. 
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Iššūkis (kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus 

Žemėje  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Pamišėlė  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
22.55 Europa - tai aš.

23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsumas. 
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Delfi pulsas.
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kieno didesni?
22:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:00 Automobilis už 0 Eur.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius  (kart.).
13:00 Daiktų istorijos  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7. 
17:10 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Kitą kartą Afrikoje.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 Kitą kartą Afrikoje (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7..
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.

15:30 Stebuklas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Nulinis pacientas   N14. 
00:15 Juodasis sąrašas  N-7. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilės srovė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Lūšnynų milijonierius  
N-7.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Lūšnynų milijonierius  
N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Lūšnynų milijonierius  N-14.

06:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:05 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:05 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai (k).
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 Apuokas  N-7. 
19:30 Snaiperis  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Niko N14. 
23:05 Išvadavimas (k) N14. 
01:15 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:20 Rozenheimo policija N-7.
07:25 Anyta ar marti (k).
08:30 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė..
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7. 
14:35 Velvet” kolekcija N-7..
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Anyta ar marti. 
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k) N-7.  
21:00 Privatus detektyvas 
Dengleris. Svetimi vandenys  
N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
02:00 Privatus detektyvas 
Dengleris. Sauganti ranka (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda. 
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7. 
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Belgrado „Crvena 
Zvezda“– Kauno „Žalgiris“. 
21:45 Praeitis ateičiai  N-7. 
22:40 Mūšio laukas (kart.).
23:05 Į sveikatą!   (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Vienam gale kablys (kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.

12:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Maištas  N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:45 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Švyturių žmonės.  
07.30 Lietuvos dvarai.  
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten   N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten   N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Ateities karta.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
23:00 Jos vardas MAMA.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kitą kartą Afrikoje  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras   N-7. 
17:10 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Erdvės menas. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  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 Monikai reikia meilės  N-7..
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kolibrio projektas N14. 
00:45 Juodasis sąrašas  N-7. 

06:15 Transformeriai. N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Į pagalbą su meile  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Gamtos jėga  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Gamtos jėga  N-14.
00:30 Palaidūnas  N-14.
01:35 Havajai 5.0  N-7.

06:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:05 Teisingumo agentai (k) N-7. 

09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:05 Apuokas (k) N-7. 
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 Apuokas  N-7. 
19:30 Snaiperis  N-7. 
20:30 Pričiupom!.
21:00 Vagiant gyvenimus  N14. 
23:10 Niko (k) N14. 
01:15 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:20 Rozenheimo policija  N-7.  
07:25 Anyta ar marti (k). 
08:30 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7..
13:35 Mokytojas  N-7. 
14:35 Velvet kolekcija  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas (k) N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Getingenas. Tradicinė moteris  
N14. 
22:55 Svajoklė.  
00:00 Paskolinta meilė.
02:05 Privatus detektyvas 
Dengleris. Svetimi vandenys (k) 
N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kitą kartą Afrikoje. 

07:00 Džiunglių knyga  (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas  
(kart.).
07:40 44 katės.  
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita ( kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Kino istorija (kart.).
15:30 Kelionių atvirukai (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daikta.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:15 Čikagos policija N-7. 
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Hibridinis karas. Migrantai  
N-7. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Brangūs ateities vaikai.
23:05 Čia – kinas  (kart.).
23:35 Euromaxx  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus Žemėje  

N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Hobitas. Nelaukta kelionė  
N-7.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:20 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.  
07.00 Kaip naciai pralaimėjo karą.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 

22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas.  
08:15 Kasdienybės herojai.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Ateities karta.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Laisvės banga.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7. 
17:10 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Eurolyga per LRT.  
20:45 Pirėjo „Olimpiakos“ – 
Kauno „Žalgiris“. 
23:10 Erdvėlaivis „Serenity“  
N-14.
01:10 Nerealusis Halkas   
N-14.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  
(k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Mirties troškimas   N14. 

23:15 Porininkai  N14.  
01:10 Kolibrio projektas (k) 
N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Vestuvių sūkuryje  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 La troškinys N-7.
21:50 Ernis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Ernis  N-14.
00:20 Paskutinė žmonijos 
viltis  N-14.

06:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:05 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:05 Apuokas (k) N-7. 
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 

17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.
18:30 Apuokas  N-7.
19:30 Amerikietiškos imtynės 
N-7. 
21:30 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis N14. 
23:35 Vagiant gyvenimus (k) 
N14. 
01:45 Ekstremalūs išbandymai  
N-7.

06:20 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:25 Anyta ar marti  (k).
08:30 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Velvet kolekcija  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Nebylus liudijimas  N14. 
23:15 Fargo  N14..
02:45 Nusikaltimo vieta - 
Getingenas. Tradicinė moteris 
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Stambiu planu  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 

(kart.).
11:50 Rusų gatvė  (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Praeitis ateičiai  N-7. 
(kart.).
14:45 Hibridinis karas. 
Migrantai  N-7 (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:15 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Inspektorius Belami  
N-14.
23:20 Kosto Smorigino autori-
nis vakaras.  
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Emilija iš Laisvės alėjos  
N-7.  

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.

18:00 Optibet A lygos rungty-
nės Marijampolės „Sūduva“ 
– Vilniaus „Riteriai“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Nuodinga rožė  N-14.
00:05 Hobitas. Nelaukta kelio-
nė  N-7 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Greitis. 
07.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  

N-7.

06:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
06:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Automobilis už 0 Eur.
14:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Krepšinio zona.
19:15 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Kieno didesni?
22:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:00 Delfi diena.
05 :00 Čepas veža.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Karalius Laurinas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pa-
saulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio namai 
2.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.  
23:10 Prisiminimai   N-7. 
00:40 Erdvėlaivis „Serenity“  
N-14. (kart.).
02:35 Inspektorius Belami  N-14. 
(kart.).

06:30 Beprotiškos melodijos.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios.  
10:00 Srovės nublokšti.
11:40 Nelydimi nepilnamečiai.
13:30 Valstybės galva  N-7.  
15:30 Indiana Džounsas ir lem-
ties šventykla  N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Žaidimas su ugnimi   N-7. 

21:25 Karštos gaudynės   N14.  
23:15 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!  N14.  
01:20 Mirties troškimas (k) N14.  

06:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
06:35 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Žuvėliokai.
08:00 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt. 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.  
11:00 Penkių žvaigždučių būs-
tas.
11:30 Didysis barjerinis rifas.
12:30 Tarzanas  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Tarzanas  N-7.
14:15 Suteik man sparnus  N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Vis dar Elis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Vis dar Elis . N-14.
23:35 Svetimas. Covenant   S.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Šnipų karai  (k).
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Miško atspalviai. 

09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:05 Atenboras ir jūrų drako-
nas.
11:15 Šnipų karai.
12:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
13:30 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. „Juventus“ – „Dzūkija“.  
19:30 Protas ir jėga.  
21:30 Muilodrama  N14. 
22:00 Sniegynų įkaitai N14. 
00:20 Melaginga versija   N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Informacinių mitų griovėjai.
07:20 Akloji  (k).
08:50 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
09:50 Žingsnis iki dangaus  N-7. 
11:15 Kai norisi žalumos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Anyta ar marti  (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Klampynė N14.  
22:55 Užburtas ratas N14. 
01:00 Fargo (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Kelionių atvirukai.
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
08:00 Pusryčiai pas kaimyną.  

08:30 Pradėk nuo savęs.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Mūšio laukas.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:30 Karalius Laurinas   (kart.).
16:00 Atėnė.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pakvaišusios namų šeimi-
ninkės dienoraštis  N-14.  
22:35 LRT OPUS ore. Grupė 
„Miško gyventojai“.  
23:40 Pasivaikščiojimai (kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Panorama (kart.).
00:57 Sportas. Orai (kart.).
01:05 Nerealusis Halkas N-14. 
(kart.).

06:10 Vienas (kart.) N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai 
(kart.) N-7.
07:55 Pavojingiausi Indijos keliai 
N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.

11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:45 Laukinė Japonija.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Ką mes veikiame šešė-
liuose  N-14.
23:50 Nuodinga rožė  N-14 
(kart.).
01:45 Užtikrintas teisingumas  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Bušido ringas  N-7.
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Mano vieta.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Švyturių žmonės.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Kaip naciai pralaimėjo karą.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis. 
14:00 Sveikai ir Laimingai.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Geltonas karutis.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
22:00 Orijaus kelionės. 
22:30 Orijaus kelionės. 
23:00 Orijaus kelionės. 
23:30 Orijaus kelionės. 
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Orijaus kelionės. 
03:00 Orijaus kelionės. 
03:30 Orijaus kelionės. 
04:00 Orijaus kelionės. 
04:30 Kasdienybės herojai.
05:15 Kasdienybės herojai.

INGREDIENTAI

200 gramų margarino,
200 gramų cukraus,
4 kiaušiniai (turi būti kai-

miški),
200 gramų miltų,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
2 citrinų sultys,
žiupsnelis druskos,
4 - 5 vidutinio dydžio obuo-

liai.

Obuolių pyragas

GAMINIMAS 

Margariną, cukrų ir kiaušinius 
gerai išplakti plaktuvu. Dėti mil-
tus, kepimo miltelius ir citrinų 
sultis. Viską gerai išmaišyti. Grie-
tinės tirštumo tešlą pilti į skardą. 
Ant viršaus gausiai prismaigstyti 
skiltelėmis supjaustytus obuolius. 

Jų turi būti tiek pat, kiek ir teš-
los.

Kepti apie pusę valandos.
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MOZAIKA

siūlo darbą

parduoda

Polikarbonatinius šiltnamius, 
didžiulis pasirinkimas, 

ekspozicija, visi šiltnamiai 
Kupiškyje sandėlyje. 

Dabar pigiau – nedelskite! 
www.sodoharmonija.lt, 

Tel. (8-632) 00900.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Šių metų spalio 12 d. (antradienį) 14.00 Svėdasuose (turguje), 14.30 

Leliūnuose, 14.50 Debeikiuose, 15.10 - 15.40 Anykščiuose (prie įvažiavimo į 
turgų), 16.00 Ažuožeriuose, 16.15 Kavarske (turguje),16.40 Dabužiuose, 17.00 
Troškūnuose (turguje), 17.30 Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (60 Eur), dvigules (68 Eur), vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių matmenų 
vilnonius čiužinius (paklotus) (50-68 Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės 
komplektus (29-33 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tin-
ka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270. Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

Ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916.

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES!
SPALIO 11 D., PIRMADIENĮ,  

prekiausime jaunomis 5 – 6 mėn. 
rudomis olandiškomis, juodomis, rai-
bomis, pilkomis, baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis (kaina 
– 7 eur), pašarais.

Tel. išankstiniams 
užsakymams(8-612) 17831:
Staškūniškyje – 8:00 val.
Kurkliuose – 8:10 val.
Skiemonyse – 8:25 val.
Anykščiuose (prie buvusio 

ūkinio turgaus)– 8:45 val.
Ažuožeriuose – 9:00 val.
Zaviesiškyje – 9:10 val.
Kavarske – 9:25 val.
Janušavoje – 9:35 val.
Traupyje – 9:50 val.
Levaniškiuose – 10:00 val.
Raguvėlėje – 10:15 val.
Troškūnuose – 10:40 val.
Andrioniškyje – 11:00 val.
Viešintose – 11:20 val.
Šimonyse – 11:35 val.
Adomynėje – 11:50 val.
Svėdasuose – 12:00 val.
Daujočiuose – 12:10 val.
Auleliuose – 12:20 val.

Reikalingas C kategorijos vai-
ruotojas. Darbas Anykščiuose. 

Tel. (8-686) 03187.

įvairūs

Kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

katilų, židinių valymas.
Tel. (8-601) 91368.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJų KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

Atvežimo paslauga. 
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m, bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

Įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

Tel. (8-686) 15771.

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

SULčIų SPAUDIMAS Į 
PLASTIKINES PAKUOTES 

SU KRANELIU.
Geriausia kaina rajone.

Siūlome plačiausią sulčių, Jūsų sul-
tims pagardinti, pasirinkimą.

Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. Ažuožeriu k. 
(sename vaismedžių sandėlyje).

Dirbame nuo 8 val. iki 20 val. 
visomis savaitės dienomis.

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

Siūlome patikimas keleivių 
vežimo paslaugas 

patraukliomis kainomis:
Autobusų nuoma • 
Mikroautobusų nuoma• 
Keleivių pervežimas nuo 7 iki 80 vietų• 
Ekskursijos ar organizuotos kelionės į bet kurią vietą • 
Transporto turizmas mokykloms, darželiams, įstaigoms• 

Daugiau informacijos suteiksime telefonu +370 643 33673 
arba el. paštu info@transportocentras.lt

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
B kategorijos praplėtimas (A1);
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2021 m. spalio 14 d. 

16 val., Liudiškių g. 29, Anykščiai
Į kursus prašome registruotis ir internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose)
Daugiau informacijos tel. (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt 

Lietuvos medžiotojų są-
junga Gamta organizuoja 
Panevėžyje: š.m. spalio mėn. 
23 d. medžiotojų kursus, sau-
gumo technikos egzaminą. 
www.medziotojui.lt, 
www.lmsgamta.lt. 

Tel. (8-686) 83121.

Nori susipažinti

55 metų vienišas vyras ieško 
gyvenimo draugės.

Tel. (8-653) 57892.

Nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščių mieste ar rajone.

Tel. (8-620) 55394.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Remontuoja butus: klijuoja 
plyteles, deda įvairias grindis, 
suka gipsą. Atlieka ir kitus ap-
dailos ir statybos darbus.

Tel. (8-624) 32107.

Stato namus, dengia stogus, 
šiltina fasadus, įrengia tera-
sas. Dažymo, tinkavimo, plyte-
lių klijavimo darbai.

Tel. (8-608) 87858.

Darau masažus 
kliento namuose. 
Atvažiuoju į kaimo 

vietoves.
Tel. (8-621) 56939.

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, suda-
ro sąmatas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732. 

Gamina ir stato įvairias tvo-
ras. 

Tel. (8-698) 27185.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Ruošia techninei apžiūrai ir 
„pervaro“ apžiūrą.

Tel.: (8-699) 65148, 
(8-624) 26549.

Klimato aktyvistai sutrikdė 
kolekcijos pristatymą

Klimato aktyvistų grupės „Ex-
tinction Rebellion“ (XR) protes-
tuotojai antradienį įsiveržė ant 
podiumo per prabangių rankinių 
gamintojos „Louis Vuitton“ ko-
lekcijos pristatymą per Paryžiaus 
mados savaitės programą, kad pa-
smerktų mados pramonės poveikį 
aplinkai.

Demonstrantė užlipo ant podiu-
mo, įrengto Luvro meno galerijo-

je, manekenėms demonstruojant 
naujausias rankines ir drabužius, 
bet galiausiai ją ištempė apsaugos 
darbuotojai.

Protestuotojai savo pranešime 
nurodė, kad planuojant protesto 
akciją prisidėjo 30 žmonių ir kad 
du buvo sulaikyti.

JK teisingumo sekretorius 
kritikuojamas dėl 
pareiškimo apie mizoginiją

Jungtinės Karalystės teisingu-

mo sekretorius Dominicas Raabas 
trečiadienį sulaukė kritikos lavinos 
dėl savo pareiškimo, kad „mizogi-
nija yra blogai, nesvarbu, ar tai da-
roma vyro prieš moterį, ar moters 
prieš vyrą“.

Politikas supainiojo terminus 
interviu transliuotojui BBC atsa-
kydamas į klausimą, kodėl vyriau-
sybė atmetė raginimus mizoginiją 
pripažinti neapykantos nusikaltimu 
po rezonansinio londonietės Sarah 
Everard nužudymo.

„Jei nežinote, kas yra mizogini-
ja, niekada jos nerasite“, – tviteryje 
parašė britų teisininkas Naziras Af-
zalas, kuris specializuojasi pedofi-
lų gaujų ir garsenybių seksualinių 
išnaudotojų persekiojime.

Mizoginija yra neapykanta mo-
teris, o mizandrija – neapykanta 
vyrams.

„Norėjau pasakyti, jog... kalbant 
apie įžeidinėjimus seksistiniu pa-
grindu, nemanau, kad kriminali-
zavus tokius dalykus bus išspręsta 
problema, kuri yra Sarah Everard 
bylos esmė“, – pareiškė D. Raa-
bas.

„Kriminalizavus užgaulius žo-
džius, net jeigu jie yra mizoginiški, 
nesprendžiami bauginimo, smurto 
ir daug rimtesnio pobūdžio nusi-
kaltimai, žalos ir kenkimo klausi-
mai, į kuriuos iš tikrųjų turėtume 
sutelkti visą savo dėmesį“, – teigė 
buvęs užsienio reikalų sekretorius.

Vyriausybė antradienį paskelbė, 

kad bus atliktas nepriklausomas 
tyrimas dėl „sistemingų nesė-
kmių“ policijos veikloje po to, 
kai Londone tarnavęs pareigūnas 
buvo įkalintas iki gyvos galvos už 
S. Everard pagrobimą, išžaginimą 
ir nužudymą.

33 metų rinkodaros konsultantės 
žūtis sukrėtė šalį ir sukėlė pasipik-
tinimą dėl smurto prieš moteris bei 
mergaites Britanijoje.

48 metų Wayne'as Couzensas, 
dirbęs sostinės policijos diplo-
matinės apsaugos padalinyje, be 
pagrindo suėmė namo ėjusią S. 
Everard, kurią apkaltino tuo metu 
galiojusių suvaržymų dėl COVID-
19 pažeidimu.

-BNS
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dovanoja

perka

parduoda

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Perkame sodybą.
Tel. (8-684) 44444.

Labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

Tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. Tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

AUTOMOBILIų 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus išsikirs-
ti arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Ieško pirkti sodybą gyven-
vietėje arba vienkiemyje, 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-671) 61261.
 
Gyvenamąjį namą Anykščių 

mieste. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-626) 98328.

Automobiliai

Įmonė - naudotus automo-
bilius. Gali būti be techninės 
apžiūros, išregistruoti, daužti. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-626) 40174.

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

UAB „Tolmana“ 
superka juodojo metalo 

laužą. Pasikrauna ir 
išsiveža patys. 
Veža krovinius. 

Tel. (8-617) 05596.

Nekilnojamais turtas 

15,26 ha sklypą Gečionių 
k. Anykščių r. 

Tel. (8-679) 57028.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 63833.

Mūrinį namą Anykščiuose. 
Tel. (8-667) 26361.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

kita

Grūdų elevatorius Agrojavai 
Kupiškyje geromis kainomis  
- visų rūšių grūdines kultūras, 
rapsą, pupas, žirnius. Perka ir 
padygusius. Pirks grikius.

Tel.: (8-686) 73067, 
(8-686) 75511, 
(8-620) 35660.

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, padargus, prie-
kabas geromis kainomis. 

Tel.: (8-682) 11626. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, ga-
balinės kuro durpės ir durpių 
granulės. Didelė kaitra, prista-
tymas.

Tel.: (8-615) 79101, 
(8-612) 93386.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

kita

Skerdykla nuolat - lietuviškos, 
atvėsintos, patikrintos kiaulie-
nos rinkinius (galva, kepenys, 
kojos, kt.). Kaina su pristatymu 
į namus 10 Eur. Pažandės 1,5 
Eur/ kg, kiaulienos puselės. 

Tel. (8-603) 27974. 

Naudotus metalinius su-
renkamus garažus 3x3, 3x6, 
3x9, 3,5x6, 4x6, 6x6 m, yra 
ir tinkančių traktoriams (nuo 
350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius mil-
tus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Bulves „Vineta“ (gelsva, su-
krenta), „Laura" (nesukrenta, 
geltona), „Melody" (pakrenta, 
gelsva). 0,50 Eur/kg, 
15 Eur/30 kg. Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.

2-3 traktorines priekabas kar-
vių mėšlo. Išsivežti patiems, 
Janydžių g. 

Tel. (8-625) 38124. 
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIjutAS, 

rašė Antonas FELJETONAS 

anekdotas

mėnulis
spalio 9 - 11 d. d. - jaunatis. 

Danielius, Pranciškus, 
Gilvydas, Butautė, Danys.

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, 
Dionyzas, Liudas.

šiandien

spalio 10 d.

vardadieniai

oras

+1

+12

spalio 11 d.
Germanas, Rimgaudas, 
Daugvydė, Zinaida, Zina.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti  www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

„Anykštos“ prenumerata 
paštų skyriuose:

2 mėn.
EUR

„Anykšta“ 16

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 14

„Anykšta“ šeštadieniais 8

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

„Anykšta“ 14

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 12

„Anykšta“ šeštadieniais 8

ŽINOK DAUGIAU NEGU KAIMYNAS!

Jaunuoliai tramdė ir riaušininkus, ir banditus

„Mačernis kelis kartus siūlėsi aplankyti 
Bronę...“

Pabėgėlių stovyklose ne visada gelbsti „Google“ 
vertėjas

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris

Naujojo ruso klausia:
- Ką darytumėt, jei turėtumėt 

laiko mašiną?
- Kaip ką, kaip ką? Aišku, 

kad tiuninguočiau.

***
Bobutė prekybos centre, žu-

vies skyriuje:
- Pardavėjau, sakykit, o žuvis 

šviežia?
- Močiut, negi nematai, kad ji 

dar gyva!
- Aš, sūneli, irgi gyva...

***
Atkeliavo trys vyrai į dan-

gų. Vienas negalėjo gyventi 
be alkoholio, antrasis negalėjo 
gyventi kažko nesumušęs, o 
trečiasis negalėjo gyventi nepa-
rūkęs. Nuėjo visi pas Dievą. O 
dievas jiems sako:

- Jeigu tu (rodo į pirmą), su-
gebėsi savaitę negert pilnam 
kambary alaus, tai pateksi į 
rojų. Jeigu tu (rodo į antrą), 
sugebėsi išbūti nieko nemušęs 
savaitę pilnam kambary tavo 
priešų, irgi pateksi į rojų. Jeigu 
tu (rodo į trečią), sugebėsi išbūt 
nerūkęs žolės savaitę pilnam 
kambary žolės, taip pat pateksi 
į rojų.

Atėjo Dievas po savaitės pas 
pirmąjį vyrą. Žiūri - visi bute-
liai tušti, visas girtas guli. Die-
vas sako:

- Į pragarą jį.
Nueina pas antrąjį vyrą. Žiūri 

- visi žmonės sudaužyti, kruvi-
ni. Dievas jam sako:

- Ir jį į pragarą.
Nueina pas trečiąjį. O ten pil-

nas kambarys žolės, nė viena 
nesurūkyta. Dievas ir sako:

- Kaip tu sugebėjai išbūt ne-
rūkęs?

- O degtukų, niekšai, taip ir 
nepalikot...

Amiliutė svarsto, kaip nuo visatos pavojų išsigelbėti 
tvartelyje įsirengus viešbutį Gąsdina ją Šimonytė -

Pasišviest teks balanyte. 
Brangsta dujos, elektra -
Bado gniaužiasi ranka. 

Ai, negera Amiliutei
Vienišai ant svieto būti. 
Katinėlis tik beliko -
Vasarą ožka pastipo.

Euras santaupas naikina,
Negali išgerti net vyno. 
Tik taupyti ir kentėti
Ir, gink Dieve, nebezdėti. 

Klimatas nuo to mat šyla
Ir garai link Arkties kyla. 
Ten ledynai tuoj ištirps
Ir Šventoji dar patvins.

O ant kranto šios upelės
Stovi Amilios tvartelis. 
Tuščias, sausas ir švarus -
Viešbutukas geras bus.


