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Skęstančiųjų gelbėjimas - 
pačių skęstančiųjų reikalas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečia savaitė Covid-19 
serganti jauna moteris, lai-
kydamasi Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros cen-
tro šeimos gydytojo Eimanto 
Brazaičio nurodymų, matyt, 
ir toliau gydytųsi žolelėmis 
ir paracetamoliu. 

Antibiotikus jai skyrė tik 
į gydymo procesą įsikišęs 
Anykščių PSPC direkto-
rės pavaduotojas gydytojas 
Kęstutis Jacunskas. 

Nuo Covid-19 kartais negelbsti ir skiepai. BNS, Scanpix (Luko BALANDŽIO) asociatyvinė nuotr.

Į kai kurias parduotuves galės patekti tik 
po vieną pirkėją

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvoje toliau didėjant 
sergamumui COVID-19 liga 
ir ligoninių užimtumui, ša-
lies operacijų vadovo spren-
dimu įvedamas papildomas 
reikalavimas prekybos vie-
toms, kuriose aptarnauja-
mi gyventojai be Galimybių 
paso. Tokiose parduotuvėse, 
turgavietėse ir vaistinėse 
turės būti užtikrinamas mi-
nimalus 30 kv. m prekybos 
plotas vienam klientui arba 
vienu metu aptarnaujamas 
tik vienas asmuo. Toks rei-
kalavimas įsigaliojo nuo šio 
penktadienio, spalio 22 die-
nos.

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo va-
dovė Rita Kripaitienė sakė, kad dejuoti reikia 
ne dėl griežtinamų reikalavimų prekybos vie-
toms, o dėl žmonių nesusiklausymo.

UAB „Valdonė“ vadovei Nijolei Vaičiulienei 
kilo natūralus žmogiškas klausimas – kaip 
reikės elgtis, jei į parduotuvę užeis motina su 
vaiku.

Bendruomenė 
kaimo gatves 
pasisiūlė 
apšviesti 
rėmėjo lėšomis

Anykščiuose 
kuriamas 
naujos partijos 
skyrius

Pareigūnai 
slapta ėjo į 
mero kabinetą

Kapinėse – 
spalvotų gėlių 
mada

Koronavirusas. Nuo spalio 
15 iki spalio 21 dienos Anykščių 
rajone  fiksuoti 79 nauji susirgi-
mo koronavirusu atvejai. 43 as-
menys pasveiko, 2 asmenys mirė 
(vienas asmuo, sirgęs COVID-
19, mirė nuo kitų ligų, priklausęs 
70–75 m. amžiaus grupei; kitas 
– nuo COVID-19, priklausęs 
80–85 m. amžiaus grupei). Ko-
ronaviruso protrūkiai užfiksuoti 
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinėje mokykloje, Antano 
Vienuolio progimnazijoje, Jono 
Biliūno gimnazijoje, Antano Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
Kurklių Stepono Kairio skyriuje, 
UAB „ESSPO“, skelbia Anykš-
čių rajono savivaldybė. 

Parama. Anykščių rajono ne-
įgaliųjų draugija, koordinuojanti 
programą „Pagalba maisto pro-
duktais ir higienos prekėmis“, 
Anykščių miesto ir Anykščių 
seniūnijos gyventojams maisto 
paketus išduos spalio 27- 28- 29 
d. nuo 9 iki 14 val. adresu: V. Ku-
dirkos g. 14, Anykščiai (iš gatvės 
pusės, buvusiose Raudonojo kry-
žiaus patalpose). Prašoma atvyku-
sių  dėvėti apsaugos priemones. 
Informacija teikiama Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugijos telefo-
nais: 8 381 5 14 63; 8 616 16144.

Gydytojas. Internete pasiro-
džius informacijai, jog Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro chirurgas Rolandas Jurkė-
nas išėjo dirbti į privačią kliniką, 
„Anykštai“ paskambino PSPC 
direktorė Sonata Steniulienė, 
kuri tvirtino, kad anykštėnų my-
limas chirurgas PSPC dirbs kaip 
dirbęs. „R.Jurkėnas Anykščių 
PSPC dirbs tuo pačiu krūviu, 
kaip dirbo iki šiol. PSPC dirba 
ir šeimos gydytoja Gabėta Šin-
kūnaitė. Jie derina darbą mūsų 
įstaigoje ir privačioje klinikoje“, 
- „Anykštai“ sakė S.Steniulienė.
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Bendruomenė kaimo gatves pasisiūlė apšviesti 
rėmėjo lėšomis

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė nusprendė paankstinti Anykščių rajono gyvenviečių ir kai-
mų gatvių apšvietimą po to, kai į ją kreipėsi Svėdasų seniūnijos Daujočių kaimo bendruo-
menė, klausdama, kiek kaimo gatvių apšvietimas kainuotų  rėmėjo lėšomis.

Svėdasų seniūnijos Daujo-
čių kaimo bendruomenės pir-
mininkas Aleksas Aleksiūnas 
„Anykštai“ sakė, kad bendruo-
menė rado  rėmėją, kuris buvo 
pasiryžęs sumokėti už Daujočių 
gatvių apšvietimą iki termino, 
kuomet gatvės apšviečiamos 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto lėšomis.

„Jeigu Anykščių rajono sa-
vivaldybė tokia neturtinga ir 
negali kai kurių dalykų finan-
suoti... Kitose savivaldybėse 
gatvės apšviestos  seniausiai. 
Ir kaimelių. Aš žinau, bendrau-
ju su pažįstamais beveik visoje 
respublikoje. Aš tikrai nenoriu 
menkinti Anykščių rajono savi-
valdybės, tiesiog pasiūliau savo 
sprendimą, kaip apšviesti kaimo 
gatves“, - sakė A.Aleksiūnas.

A.Aleksiūnas sakė kreipęsis 
į Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausiąjį specialistą, atlie-

kantį vedėjo funkcijas, Algirdą 
Žalkauską, prašydamas apskai-
čiuoti, kiek kainuotų Daujočių 
kaimo gatvių apšvietimas rė-
mėjo lėšomis.

„Jis pažadėjo artimiausiu 
metu tą apskaičiavimą pateikti. 
Kol kas nepateikė“, - sakė jis.

Daujočių bendruomenės pir-
mininkas A.Aleksiūnas kal-
bėjo, kad gatvių apšvietimas 
žmonėms labiausiai reikalingas 
vakarais.

„Kaime nėra šaligatvių, todėl 
tamsiu paros metu pavojinga 
tiek pėstiesiems, tiek vairuoto-
jams. Rytais gatvių apšvietimas 
reikalingas mažiau, būdavo ir 
tokių nonsensų, kai jau visai 
prašvitus degdavo gatvių žibin-
tai“, - sakė jis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Simas Aš-
trauskas „Anykštai“ sakė, kad 
mintis, jog prie gatvių apšvieti-

mo bendruomenės galėtų prisi-
dėti savo lėšomis, bus svarsto-
ma ateityje.

„Savivaldybėje buvo nu-
spręsta kaimų gatvių apšvie-
timą paankstinti, todėl į Dau-
jočių kaimo bendruomenės 
iškeltą klausimą dėl gatvių ap-
švietimo rėmėjo lėšomis niekas 
nebesigilino. Galbūt ateičiai tas 
klausimas lieka, jei bus kažko-
kia iniciatyva, UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ apskaičiuos, 
kiek ten tų lėšų reikėtų. Čia 
dar ir iškyla teisiniai klausi-
mai, kaip tai galima padaryti. 
Šiaip Daujočių bendruomenės 
iniciatyva labai graži“, - sakė 
S.Aštrauskas.

Gatvių apšvietimą gyven-
vietėse bei kaimuose Anykš-
čių rajono savivaldybė pagal 
patvirtintus grafikus buvo nu-
sprendusi  įjungti nuo spalio 28 
dienos, tačiau, pasak Anykščių 
rajono savivaldybės Bendrojo 

ir ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojo S. Aštrausko, sulaukus 
gyventojų nusiskundimų, pri-
imtas sprendimas gatvių ap-
švietimą įjungti nuo spalio 20 
dienos, trečiadienio.

Gatves apšviesti numatyta 
tokiu pat grafiku, kaip ir praė-
jusiais metais.

Daujočių kaimo bendruo-
menės pirmininkas Aleksas 
Aleksiūnas sakė, kad pasiūlęs 
sprendimą, kaip anksčiau ap-
šviesti kaimo gatves, neturėjo 
jokio tikslo sumenkinti Anykš-
čių rajono savivaldybės.

Mirtis. Spalio 20 dieną  
19.00 val. iš Debeikių seniū-
nijos Čekonių kaimo į ligo-
ninę buvo pristatyta  moteris 
(g. 1957 m.), gyvenanti Prienų 
rajone, Dangstytės kaime, kuri 
apie 20.50 val. mirė. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Paieška. Spalio 21 dieną  apie 
07.15 val. iš Kurklių seniūnijos 
Kurklių II kaimo mokykliniu 

autobusu į Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinę moky-
klą išvažiavo mergaitė (g. 2007 
m.) ir negrįžo. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas dėl asmens, din-
gusio be žinios.

Smurtas. Spalio 20 dieną  
apie 16.18 val. Svėdasų seniū-
nijos Vaitkūnų kaime vyras (g. 
1974 m., nustatytas 1,78 prom. 
girtumas) smurtavo moters (g. 
1962 m.) atžvilgiu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. Spalio 20 dieną  apie 
17.00 val. moteris (g. 1961 m.) 
Andrioniškio seniūnijos  Sedei-
kių kaime pastebėjo, kad nuar-
dyta ir pavogta 300 metrų lauko 
tvoros segmentų bei pavogti 4 
ilgintuvai. Padaryta 5 050 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Pagalba. Spalio 20 dieną, 
trečiadienį, Anykščiuose, Staty-
bininkų g., ugniagesiai ruošėsi 
žvalgytis pro vienos gyventojos 
langą. Į moters namus negalėjo 

patekti medikai, todėl buvo iš-
kviesti ugniagesiai. Durys buvo 
užrakintos, moteris jų neatida-
rė. Ugniagesiams pasistačius iš-
traukiamas kopėčias prie lango, 
moteris juos pamatė per langą ir 
namų duris atidarė pati.

Netektis. Spalio 19 dieną  
apie 10.40 val. Anykščių se-
niūnijos Peliuškų kaime rastas 
vyro (g. 1950 m.) kūnas be iš-
orinių smurto žinių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Anykščiuose kuriamas naujos 
partijos skyrius

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ekspremjerui Sauliui Skverneliui pranešus, jog kuriama demokratų partija „Vardan 
Lietuvos“, prasideda ir naujos partijos Anykščių skyriaus formavimas. 

Prie S.Skvernelio komandos jungsis ir trijų kadencijų Seimo narys, vienas žymiausių 
visų laikų Anykščių politikų Antanas Baura.

Naujosios partijos Anykščių 
branduolys formuosis aplink 
A.Baurą, tačiau „Anykštai“ 
jis sakė, kad vadovauti skyriui 
nesiimsiąs, šias pareigas perlei-
siąs jaunimui.

Deltuvos šiaurinėje apygar-
doje išrinktas Seimo narys, iš 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos (LVŽS) pašalintas 
Tomas Tomilinas yra vienas iš 
naujosios partijos kūrėjų. Po 
T.Tomilino pašalinimo iš parti-
jos iš jos pasitraukė ir A.Baura, 
rajono Tarybos narys Dominy-
kas Tutkus bei dar du Anykš-
čių „valstiečiai“. Dar du rajono 
tarybos nariai - Regina Pata-

lauskienė ir Raimondas Balsys 
- savo įgaliojimus LVŽS sustab-
dė metams. Visi išvardyti asme-
nys bei dalis buvusių nepartinių 
LVŽS kandidatų į Anykščių ra-
jono tarybą greičiausiai bursis 
į  demokratų partijos „Vardan 
Lietuvos“  Anykščių skyrių.    

Po LVŽS skilimo iš Anykš-
čių skyriaus pirmininko posto 
ir apskritai iš partijos pasitrau-
kus A.Baurai, laikinuoju sky-
riaus pirmininku tapo Algirdas 
Ananka.

A.Ananka „Anykštai“ sakė, 
kad LVŽS Anykščių skyrius 
kol kas stipriai nenukraujavo. 
„Mūsų skyriuje buvo 70 žmo-

nių, taigi, skyrius nežlugo. Kai 
kurie bendražygiai sako, kad 
mes dabar kaip tik išsigrynino-
me“ , – dėstė A.Ananka.

Jis teigė, kad nenorėtų ilgesnį 
laiką būti skyriaus pirmininku, 
todėl laukia naujų narių ir po-
tencialių lyderių. Paklaustas, ar 
Anykščių „valstiečiai“ neside-
ra su eksmero Kęstučio Tubio 
komanda, A.Ananka sakė esąs 
atviras pasiūlymams. „Aš ne-
skirstau žmonių pagal partijas. 
Ar buvo K.Tubio komandoje, 
ar kokioje kitoje – nėra svarbu, 
svarbu, kad būtų doras žmo-
gus“, – kalbėjo laikinasis LVŽS 
Anykščių skyriaus vadovas.

Antanas Baura nesiims va-
dovauti demokratų partijos 
„Vardan Lietuvos“ Anykščių 
skyriui.

Sprogimas. Rusijos Riazanės 
srityje penktadienį driokstelė-
jus sprogimui ir kilus gaisrui 
vienoje parako gamykloje žuvo 
16 žmonių, paskelbė Sveikatos 
apsaugos ministerija. Šilovo ra-
jono, kuriame įsikūrusi ši įmo-
nė, administracijos atstovai sakė 
„Interfax“, kad gaisrą, apėmusį 
cechą, kuriame buvo „gamina-
mas ir laikomas parakas“, pavy-
ko lokalizuoti iki 9 val. 31 min. 
vietos (ir Lietuvos) laiku. Anot 
pareigūnų, galimas technologi-
nių procesų pažeidimas laikomas 
viena pagrindinių potencialių 
sprogimo priežasčių. Taip pat ne-
atmetama galimybė, kad įvyko 
elektros trumpasis jungimas arba 
buvo neatsargiai elgiamasi su itin 
degiomis medžiagomis, šaltiniai 
sakė „Interfax“.

Reikalauja. Lietuvos žemės 
ūkio taryba dar kartą paragino 
trauktis žemės ūkio ministrą 
Kęstutį Navicką. Anot jos, mi-
nistras nesprendžia problemų 
žemės ūkio sektoriuje, trūksta jo 
lyderystės, pasigendama dialo-
go. Tarybos pirmininkas Jonas 
Vilionis teigia, jog nepasitikėji-
mą išreiškė visos dešimt tarybai 
priklausančių asociacijų, todėl 
ministras turi atsistatydinti. Anot 
J.Vilionio, ministerija neturi jo-
kios žemės ūkio strategijos, be 
to, dėl žaliojo kurso auga reika-
lavimai žemdirbiams, o minis-
tras esą jais nesirūpina. Pasak jo, 
žemdirbiai pastaruoju metu pati-
ria įvairių iššūkių – krenta grūdų 
derlius, mažėja pieno gamyba, 
kritinė situacija kiaulienos sek-
toriuje, tačiau šios problemos esą 
nesprendžiamos. J. Vilionis neat-
metė, kad situacijai nesikeičiant, 
gali būti organizuojamas protes-
tas. Lietuvos žemės ūkio bendro-
vių asociacijos vadovas Jonas 
Sviderskis tikino, kad žaliasis 
kursas buvo „paskutinis lašas“, 
tačiau žemdirbiams jau kurį laiką 
trūksta dialogo su ministerija. 

Perdavė. Lenkijos archyvams 
perduota beveik 25 tūkst. mikro-
filmų kadrų, penktadienį pranešė 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
tarnyba. Perduoti mikrofilmų 
kadrai yra iš Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo, kur saugoma 
daugiau nei 3 mln. bylų, iš kurių 
apie 1 mln. – okupuotoje pietryčių 
Lietuvos teritorijoje 1918–1939 
metais veikusių Lenkijos įstaigų 
bylos. Anot tarnybos, perduo-
ti mikrofilmų kadrai atspindi 
šiuo laikotarpiu veikusių įstaigų 
veiklos dokumentus. Tuo metu 
Lietuva iš Varšuvos Senųjų aktų 
archyvo yra gavusi dalį Radvilų 
šeimos archyvo mikrofilmų kadrų 
ir dokumentų skaitmenų, kurios 
bus saugomos Lietuvos valstybės 
istorijos archyve. Mikrofilmas yra 
sumažinta dokumento kopija kino 
ar fotografijos juostoje.

-Bns



2021 m. spalio 23 d.Iš ARTI

???

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

savaitės citatosPareigūnai slapta ėjo į mero 
kabinetą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apylinkės Molėtų rūmai trečiadienį, spalio 20-ąją, 
tęsė buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bau-
džiamosios bylos nagrinėjimą. Tris valandas trukusiame 
posėdyje toliau skaityta bylos medžiaga.

Kęstutis Tubis atgavo 
„tuščius“ telefonus ir 
išardytus kompiuterius

K.Tubio prašymu teisėja Mo-
nika Benetė skaitė dokumentus, 
kuriais sankcionuotos kratos bei 
su K.Tubio byla susijusių asme-
nų sekimas. Pats K.Tubis nuo 
2018 metų rugpjūčio 6- osios iki 
jo sulaikymo 2019 metų sausio 
28 dieną stebėtas ir klausytas ir 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos pastate, ir savo namuose 
Vilniaus rajone. K.Tubio sulai-
kymo dieną, 2019 sausio 28-ąją, 
pareigūnai atliko ir jo šeimos 
automobilių kratas, buvo paimti 
jo kompiuteriai bei telefonai.

„Atgavau visai tuščius tele-
fonus, tuščiomis kortelėmis, be 
abonentų, be ryšių. Tuo norėta 
pakenkti rinkimams“, – teisme 
kalbėjo K.Tubis. Kompiuterius, 
paimtus sausio 28-ąją, jis atga-
vo tik gegužės 21-ąją. „Pateikti 
kompiuteriai ir standieji diskai 
demontuoti, jei bus papildomų 
sąnaudų – kreipsiuosi dėl žalos 
atlyginimo“, – teisėja M.Benetė 
perskaitė K.Tubio raštą esantį 
byloje. „Ar kreipėtės dėl žalos 
atlyginimo?“ – teisiamojo pa-
klausė teisėja M.Benetė.

„Tarsiuosi su advokatais“, – 
atsakė K.Tubis. Teisėja jam pa-
tarė nepralaukti termino…

Kratos atliktos 
Rimvydo Kugio ir Alvydo
Gervinsko namuose

Trečiadienio teismo posėdis 
abiem K.Tubio advokatams 
Giedriui Danėliui ir Arūnui Pe-
trauskui nebuvo įtemptas. Es-
minį darbą dirbo pats K.Tubis 
ir teisėja M.Benetė. Teisiamasis 
vardijo dokumentus, kurių skai-

tymo balsu pageidavo, teisėja 
skaitė.

Neįvardijama, kokiu principu 
K.Tubis rinkosi viešinamus do-
kumentus, galimai jis akcentavo 
kažkokius procedūrinius pažei-
dimus arba chronologinius nea-
titikimus. Iš K.Tubio sulaikymo 
metu buvo paimta juoda pinigi-
nė, kurioje buvo 145 eurai 54 
centai, raktai, magnetinis raktas, 
automobilio raktelis - pultelis. 
„Buvau sulaikytas namuose, 
ryte. Pagal protokolą, piniginė 
paimta sulaikymo metu bet vė-
liau, nei buvau sulaikytas. Ma-
nęs du kartus nesulaikė“, - aiški-
no K.Tubis.

Teisme skaitytas kratos anykš-
tėno Rimvydo Kugio namuose 
protokolas, buvusio K.Tubio 
visuomeninio komiteto pirmi-
ninko Alvydo Gervinsko kratų 
protokolai. Pareigūnai atliko 
kratą ir A.Gervinsko namuose, 
ir tuometinėje jo darbovietė-
je UAB„Anykščių vandenys“. 
A.Gervinskas visuomeninio rin-
kimų komiteto dokumentus laikė 
darbo kabinete, kratos protokole 
nurodoma, kad A.Gervinskas 
komiteto dokumentus pats gera-
noriškai pateikė. 

Teisme skelbta ir visuomeni-
nio komiteto kūrimo chronolo-
gija bei 2019 metų savivaldos 
rinkimų chronologija. 

 
Sankcijos eiti į mero 
kabinetą buvo išduotos 
konkrečiam pareigūnui

Kriminalinės žvalgybos veiks-
mai K.Tubio atžvilgiu sankcio-
nuoti du kartus  Jau 2018 metų 
rugpjūčio mėnesį, Panevėžio 
apygardos prokuratūros teiki-
mu, Šiaulių apylinkės teismo 
sprendimu iki lapkričio 8-osios 

STT pareigūnamas leista sek-
ti tuometinį Anykščių rajono 
merą, klausytis jo telefoninių 
pokalbių. Teismas sankcionavo 
ir slaptą pareigūnų patekimą į 
K.Tubio darbo kabinetą, leido 
paimti daiktus ir medžiagas, 
kurie reikalingi  tyrimui.Vėliau, 
teismui pratęsus žvalgybinių 
veiksmų terminą, nurodyta, kad 
konkrečiam pareigūnui leidžia-
ma į K.Tubio darbo kabinetą 
slapta patekti penkis kartus.

Teismui suteikiant pirmąją 
sankciją, regis, esminis akcentas 
buvo įtarimas, jog K.Tubis gali-
mai daro poveikį savivaldybės 
viešųjų pirkimų rezultatams, o 
lapkričio mėnesį įvardijami ga-
limi K.Tubio korupciniai ryšiai 
su R.Kugiu, verslininku Dariu-
mi Lackumi bei politiku Arvidu 
Pajuodžiu. 

Viename iš dokumentų nuro-
doma, kad ir K.Tubį, ir tuome-
tinį Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorių 
Audronį Gališanką reikia sekti 
dėl jų „galimai daromų nu-
sikalstamų veiklų“. Sankcijų 
A.Gervinskui ir A.Pajuodžiui 
motyvai, regis, skamba švel-
niau: jie traktuojami greičiau ne 
kaip galimi nusikaltėliai, o kaip 
galimi bendrininkai. 

Kitas Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmų posėdis vyks spalio 
28-ąją. Jame bus tęsiamas bylos 
medžiagos skaitymas. Baigiamų-
jų kalbų sakymas planuojamas 
lapkričio 16-osios posėdyje.

Priminime, jog K.Tubis STT 
buvo sulaikytas 2019 metų sau-
sio mėnesį. Jam pateikti kalti-
nimai prekiavus poveikiu pagal 
tris epizodus: jis kaltinamas 
kyšio ėmimu, siekiant sudaryti 
išskirtines sąlygas įsigyjant že-
mės sklypą (vadinamasis Rim-
vydo Kugio epizodas) bei paža-
du išasfaltuoti keliuką į įmonės 
teritoriją Antrųjų Kurklių kaime 
(VLĮ Timber epizodas). Pagal 
trečiąjį – Arvido Pajuodžio epi-
zodą – K.Tubis kaltinamas ne-
materialaus kyšio ėmimu.

Už prekybą poveikiu gresia 
bauda arba areštas, arba laisvės 
atėmimas iki penkerių metų.

K. Tubis yra buvęs Panevė-
žio Kriminalinės policijos ko-
misaras, nuo 1997-ųjų jis me-
tus vadovavo Anykščių rajono 
policijos komisariatui, vėliau 
buvo Policijos departamento 
Kriminalinių nusikaltimų tyri-
mo tarnybos vyresnysis komi-
saras. Nuo 2003 metų K. Tubis 
ėjo Kriminalinės policijos biuro 
Nusikaltimų tyrimo vyriausio-
sios valdybos viršininko parei-
gas, o 2004–2008 metais buvo 
policijos Generalinio komisaro 
pavaduotojas.

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio baudžiamosios 
bylos nagrinėjimas tęsiasi trečius metus. Tikėtina, kad Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmai sprendimą gali paskelbti šių 
metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje.

Kuriose 
Anykščių 
rajono vietovėse 
susiduriate su 
mobiliojo ryšio 
problemomis?

Saulius RASALAS:

- Dėl blogo „Telia“ ryšio – 
Svėdasuose: turiu gerą progą iš 
kabineto lėkti už kampo. Gero-
mis sąlygomis kalbėtis galima 
net kultūros namų hole.

Aistė DEVEIKIENĖ:

- Smėlynės kaime stringa ne 
tik „Bitės“ ryšys, bet ir „Telia“ 
mobilus internetas.

Saulė BERNADIŠIUTĖ:

- Troškūnuose labai stringa 
mobilusis ryšys  ir būna, kad 
neužkrauna interneto puslapių.

Vita MIŠKELIŪNIENĖ:

- Leliūnuose „Telia“ ryšys 
veikia prastai.

Ir apskritai kuo daugiau 
partijų pakeitęs - tuo 
geriau!

Algirdas ANANKA, laikina-
sis Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas, apie galimus ben-
dražygius: 

„Aš neskirstau žmonių pagal 
partijas. Ar buvo K.Tubio ko-
mandoje, ar kokioje kitoje – nėra 
svarbu, svarbu, kad būtų doras 
žmogus.“

Sakot, retai kada daugiau 
nei vienas susirenka?

Mindaugas PAŠKEVIČIUS, 
Kavarske veikiančios parduo-
tuvės „Pipirėlis“ vadovas, apie 
pirkėjų srauto ribojimus: 

„Mums sugriežtinti reikalavi-
mai gal labai didelės įtakos netu-
rės, bet jei į parduotuvę ateis dvie-
se, vienam teks stovėti už durų.“

Deja, tarp protingesnių 
ir mažiau protingų 
pasitaiko

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono vartotojų koopera-
tyvo vadovė, apie pandemijos 
valdymo priemones: 

„Mes tą pandemiją turime įveik-
ti, jeigu žmonės, turbūt protinges-
ni už mus, tas rekomendacijas pri-
ima. Mums nieko kito nelieka, tik 
jas vykdyti.“

Ir rinkimai buvo be ryšio

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, kalbė-
jo teisme apie per kratą paim-
tus telefonus: 

„Atgavau visai tuščius tele-
fonus, tuščiomis kortelėmis, be 
abonentų, be ryšių. Tuo norėta 
pakenkti rinkimams.“

Ir į kavinės virtuvę, 
norinčius biški pakepti, 
priims...

Žilvinas Pranas SMALSKAS, 
anykštėnas, apie Tilto gatvės 
komplekso patalpų suteikimo 
kriterijus: 

„Tarkim, vienam kambaryje 
Onutė siuva skudurines lėlytes. 
Tai ten turi būti atrakinta? Kas 
nori, gali pasiūt, pakarpyti biški?“

O ką ta Grigorian siuva?

Loreta PESLIAKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus spe-
cialistė, apie Tilto gatvės pasta-
tų komplekso paskirtį: 

„Kompleksas skirtas ne aukšto 
meninio lygio menininkams, o 
paprastiems anykštėnams. Tikslas 
yra bendrystė, o ne superonutės 
sukūrimas./.../Ne Asmik Grigo-
rian šios patalpos skirtos.“
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Robertas AleksiejūnAs

Prie svėdasų seniūnijos 
Daujočių kaimo yra kartu-
vių kalnas, dar vadinamas 
kartukalniu. Pasakojama, 
kad svėdasų dvaro didikai 
ant jo bausdavo neklusnius 
baudžiauninkus, o po 1863 
metų sukilimo čia buvo 
kariami sukilėliai. skamba 
žiaurokai, ar ne? Tačiau į 
šiuos istorinius faktus turėtų 
atidžiau įsiklausyti Anykščių 
rajono savivaldybės valdi-
ninkai. nors Anykščių rajone 
sparčiai mažėjant gimstamu-
mui šiame Daujočių kaime 
negailestingai buvo uždaryta 
mokykla, biblioteka, Dau-
jočiai nemirė. Čia vis dar 
gyvena aktyvūs, energingi, 
savo kaimu besirūpinantys 

žmonės, kartkartėmis Anykš-
čių rajono valdininkams 
vienaip ar kitaip primenantys 
apie save arba, liaudiškai 
kalbant, jiems „įspiriantys į 
užpakalį“.

ne, ant kartukalnio šįsyk 
abejingai kaimo žmonių 
problemas sprendžiančių 
valdininkų daujotiškiai neveš, 
tačiau apie save nuspren-
dė priminti garsiai ir gan 
netikėtai. Matyt, ne šiaip sau 
Daujočių kaimas sovietmečiu 
buvo jungiamas į kolūkius, 
kurių pavadinimai vienaip ar 
kitaip buvo susiję su šviesa 
(„saulė“, „Aušros“). netekę 
savo kaimo kultūros židinių, 
bet subūrę kovingą ben-
druomenę, Daujočių kaimo 
gyventojai iš Anykščių rajono 
valdžios, kaimą apgaubus 
rudeninėms sutemoms, parei-
kalavo...šviesos!

Pasauliui sparčiai žengiant 
į priekį, Anykščių rajono 
gyvenimas, rodos, vis  dar 
alsuoja balanos gadynės 
laikais. Didžiąją metų dalį ra-
jono kaimai tamsiais vakarais 
skendi aklinoje tamsoje, o ru-
denį bei žiemą įjungtą gatvių 
apšvietimą skubama išjungti, 
vos spėjus sužibti lempoms.

nuo lietuvos nepriklau-

somybės atkūrimo laikų 
Anykščių rajono savivaldybė 
aiškina, kad kaimų gatvių ap-
švietimui trūksta pinigų. Yra 
buvęs ir toks laikotarpis, kad 
kaimai apskritai ištisus metus 
skendėjo tamsoje.

Tai štai Daujočių kaimo 
bendruomenė, neapsikentusi 
tamsoje skendinčio kaimo, 
mandagiai kreipėsi į Anykščių 
rajono savivaldybę ir pasi-
siūlė už gatvių apšvietimą 
susimokėti pati. Bendruomenė 
surado rėmėją, kuris buvo 
pasiryžęs iš savo kišenės 
sumokėti tiek, kad kaimo 
gatvėse šviesa šviestų neiš-
leidžiant nė skatiko iš rajono 
biudžeto. Tik paprašė pasida-
lyti informacija, kiek įprastai 
kainuoja kaime uždegti vieną 
lempą. ir ką jūs manote? Ogi 
tokio pasiūlymo Anykščių 
rajono savivaldybės valdi-
ninkai išsigando. nors gatvių 
apšvietimą buvo planuojama 
įjungti kaimuose tik spalio 
pabaigoje, skubiuose pasitari-
muose nutarta gatvių žibintus 
visuose Anykščių rajono kai-
muose įjungti jau šią savaitę.

„Reikia tikėtis, kad savival-
dybės administracija, gavusi 
seniūnaičio ir bendruomenės 
pirmininko prašymą, į jame 

išdėstytus klausimus atsakys, 
kaip viešo administravimo 
institucijai priklauso, įsta-
tyme numatytais terminais 
ir tvarka, nesislėpdama po 
nukritusių medžių lapais kaip 
susiruošusios žiemoti pelės.

O gal seniūnijos gyvenviečių 
gatvių apšvietimui skiriamos 
biudžeto lėšos išteka visai 
kitur, kad savivaldybės admi-
nistracijoje nenorima įvardyti, 
kiek viena konkreti lempa 
suvartoja energijos ir koks 
taikomas tarifas už tą elektros 
energiją?“ - retoriškai klausė 
vienas portalo anyksta.lt 
skaitytojas. klausimas įdomus, 
tačiau sudėtingas.

Už Anykščių rajono savival-
dybės komunikaciją atsakin-
giems specialistams sudėtinga 
atsakyti ir į kur kas papras-
tesnius klausimus. Įpusėjus 
šiai darbo savaitei, Anykščių 
rajono savivaldybės specialis-
tė ryšiams su visuomene sil-
vija sakevičiūtė „Anykštos“ 
redakcijos prašymu kelias 
dienas nesugebėjo patikslinti 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų darbotvarkės.

kadangi Anykščių rajono 
savivaldybės vadovų dar-
botvarkės Anykščių rajono 
savivaldybės tinklapyje skel-

biamos gan aptakiai, savival-
dybės specialistei ryšiams su 
visuomene s.sakevičiūtei šią 
savaitę pateikėme keletą klau-
simų, kurie padėtų visuomenei 
išsamiau susipažinti su vietos 
valdžios darbais.

Pateikti klausimai buvo gan 
paprasti, į juos buvo  galima 
atsakyti labai trumpai. Pavyz-
džiui, pasidomėjome, kokiu 
tikslu šį pirmadienį savivaldy-
bės vadovai susitiko su  savi-
valdybės bendrovių vadovais, 
klausėme, kokius klausimus 
numatyta šį trečiadienį savi-
valdybėje spręsti dėl gaisrų 
prevencijos, teiravomės, kokiu 
tikslu meras penktadienį vyks 
į konferenciją kaune ir t.t..

Grįžtant prie apšvietimo 
reikalų ir bendruomeninio 
Anykščių rajono gyvenimo, 
peršasi išvada, kad netrukus 
bendruomenėms pačioms už 
savo lėšas gali tekti pasirū-
pinti kelių asfaltavimu, jų  
valymu žiemą.

kaimų žmonės aktyvūs – jei 
reiks, ir kartuvių kalną šalia 
Daujočių už savo pinigus 
apsišvies.

Tik kam tada mums to-
kia savivalda? Gal geriau 
kiekvienam kaimui po gerą 
rėmėją?

Skęstančiųjų gelbėjimas - pačių 
skęstančiųjų reikalas

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės pava-
duotojas Kęstutis Jacunskas pats ėmėsi gydyti pacientę, kuriai 
sunku sulaukti šeimos gydytojo pagalbos.

(Atkelta iš 1 psl.)

Skiepai nepadėjo 

Sportiškų trisdešimtmečių 
pora Covid-19 susirgo prieš 
tris savaites. Sutuoktiniai yra 
paskiepyti nuo Covid-19, sten-
gėsi laikytis visų įmanomų re-

komendacijų. Tačiau ligos jiems 
išvengti nepavyko.

Vyriškis persirgo lengviau, o 
jo žmona negali atsigauti jau tris 
savaites. 

Į „Anykštos“ redakciją ji krei-
pėsi spalio 14-ąją, ketvirtadie-
nį. „Sergu antra savaitė. Turiu 
temperatūros, kosčiu. Pati įtariu, 

kad jau sergu ir plaučių uždegi-
mu. Mano gydytojas E.Brazaitis 
sako, jog greičiausiai taip ir yra. 
Tačiau gydytis liepia žolelėmis. 
Paprašiau siuntimo persišviesti 
plaučius. Vakar iš gydytojo ga-
vau žinutę, kad jis siuntimą rent-
genui parašė, tačiau patarė dar 
gerai pagalvoti, ar man reikia 
tos plaučių nuotraukos. „Kovidi-
nius“ pacientus rentgeno tyrimui 
gali užregistruoti tik gydytojai, 
pati aš registruotis negaliu. Su 
gydytoju jau visa para negaliu 
susisiekti. Nebežinau, ką dary-
ti“, – kalbėjo anykštėnė. Pasak 
moters, gydytojo patarimus ji 
supranta kaip jo filosofiją - or-
ganizmas pats turi susidoroti su 
virusu. „O jeigu nesusidoros?“ - 
retoriškai klausė anykštėnė.

Redakcija, sulaukusi anykš-
tėnės skambučio, kreipėsi į 
Anykščių PSPC direktorės pa-
vaduotoją gydytoją K.Jacunską. 
Tuoj po žurnalisto pokalbio su 
vienu iš PSPC vadovų anykštė-
nė sulaukė gydytojo E.Brazaičio 
žinios, kad ji pagaliau registruo-
ta rentgenui.

Tikėtina, kad šeimos gydytojo 
aktyvesnius veiksmus paskatino 
ir „Anykštos“ dėmesys.   

„Plaučių uždegimas šiais 
laikais žolelėmis negydomas, 
seniai atrasti veiksmingesni gy-

dymo būdai. Negalima atsainiai 
žiūrėti į šią ligą. Matome, kiek 
kiekvieną dieną „kovidas“ nu-
sineša gyvybių“ , – „Anykštai“ 
kalbėjo K.Jacunskas. Jis pats 
anykštėnei išrašė antibiotikų, o 
E.Brazaičio veiklą vadino sun-
kiai paaiškinama.

Serga ... kažkuo

Šeimos gydytojas anykštėnei 
šią savaitę pratęsė biuletenį. Ji 
sakė iš gydytojo supratusi, kad 
Covid-19 nebeserganti, tačiau 
kažkuo vis tiek serganti. „Per „e-
sveikatą“ negaliu pasitikrinti di-
agnozės. Šeimos gydytojas sakė, 
kad perskaitė rentgeno nuotrau-
ką. Sakė, kad kažką mato, bet 
ne plaučių uždegimą“, - kalbėjo 
anykštėnė.

Dar kartą kreipėmės į K. Ja-
cunską. Jis patarė, kad serganti 
anykštėnė paskambintų tiesio-
giai jam pačiam. Anykščių PSPC 
direktorės pavaduotojas susirado 
pacientės rentgeno nuotrauką ir 
ją informavo, kad Covid-19 jai 
peraugo į bronchitą. Taigi, bent 
nuramino, kad serga žinoma, su-
prantama liga.

Skambutis į vieną pusę

„Anykštai“ su E.Brazaičiu 

pasikalbėti nepavyko. Internete 
skelbiamas jo mobilusis telefo-
nas nepriima įeinamųjų skambu-
čių. Tai patvirtino ir į „Anykštos“ 
redakciją besikreipusi skaitytoja, 
kuri su savo gydytoju bendrauja 
žinutėmis arba laukia paties gy-
dytojo skambučio.    

Asmenys, kuriems diagnozuo-
tas susirgimas Covid-19, privalo 
izoliuotis, taigi į gydytojo kabi-
netą jie ateiti negali. 

Ne visi turintys problemų pa-
cientai kreipiasi į „Anykštos“ 
redakciją, kuri, šiuo atveju, atliko 
medicininės pagalbos suteikimo 
tarpininko vaidmenį. Ir ne visais 
pacientais gali asmeniškai pasirū-
pinti pats Anykščių PSPC direk-
torės pavaduotojas K.Jacunskas.

Ne pirmas nusiskundimas

K.Jacunskas „Anykštai“ pripa-
žino, kad nusiskundimas gydy-
toju E.Brazaičiu jo nenustebino. 
„Jau ne pirmas kartas. Turime 
medikų etikos komisiją, kuriai 
vadovauja gydytojas Valdas Ma-
cijauskas. Yra ligoninės vidaus 
audito grupė, vadovaujama gydy-
tojos Aurikos Treščenko-Blauz-
dienės“, - kalbėjo K.Jacunskas, 
tvirtindamas, jog aplaidaus ko-
legų darbo, ypač esant ekstrema-
lioms sąlygoms, netoleruos.     
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Rašytojas Rimantas Povilas 
Vanagas knygoje „Šaukštas 
jubiliatui“ atpasakojo anykš-
tėnams nutikusias 79 komiškas 
istorijas. Pakeitęs komedijos 
žanrą  drama, papasakosiu ir 
aš tris. Jas galima priskirti gal 
prie politinių anekdotų, gal 
prie nesusipratimų, o gal prie 
galios ar garbės demonstraci-
jos, kai puikuojamasi  poli-
tiniu– visuomeniniu statusu. 
neviešinsiu veikiančių asmenų 
pavardžių, siekdamas išlaikyti 
savo buvusią tarnybinę etiką ir 
žmonių privatumą, tačiau noriu 
parodyti atvirkščią įtakingų 
žmonių elgseną situacijoje, kai 
teisė ir logika verstų elgtis visai 
kitaip. 

Ateina pas mane į „sodrą“ 
A. D. ir sako: „jūs mano 
broliui nemokate invalidumo 
(dabar- netekto darbingumo) 
pensijos“. Pasižiūriu, pasiaiš-
kinu, sakau: „nesam gavę 
asmens prašymo – nagrinėti, 

juozas RATAUTAs
anykštėnas

pastabos paraštėse kaupti dokumentus, skaičiuo-
ti, skirti ir mokėti bet kokios 
išmokos negalim“. klientė 
vaikšto po kabinetą, nervinasi, 
pakeltu balsu kalba, nekreip-
dama dėmesio į mano draugiš-
kai malonų kvietimą prisėsti. 
„„sodra“ turi visus duomenis, 
kokio dar prašymo reikia - kam 
tie kompiuteriai stovi!“- šaukia 
užsikirsdama. kad nurimtų, 
išdėstau norminiu aktu patvir-
tintą tvarką ir paprašau ateiti 
pačiam pareiškėjui arba jai 
pačiai, gavus brolio įgalioji-
mą. kitą dieną pasirodė abu. 
„sodros“ darbuotojos priėmė 
prašymą, surinkom reikalingus 
dokumentus, priėmėm spren-
dimą ir išmokėjom pensiją nuo 
invalidumo nustatymo dienos. 
Už daugiau kaip metus laiko 
susidarė solidi pinigų suma. 
kaip vėliau paaiškėjo, už tuos 
neįgalaus brolio pinigus politi-
kė nusipirko ... automobilį. 

kita istorija. Užeinu į kli-
entų priimamąjį, randu vieną 
darbuotoją apsiverkusią, kitą 
– žemai nuleista galva. „kas 
atsitiko?“ - klausiu. Paaiškina, 
jog j.V. paprašė informacijos 
apie sūnaus nedarbingumo 
aplinkybes ir pašalpos skyrimą 
bei mokėjimą. Tarnautojos 
pasako, kad Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymas 
joms draudžia teikti informa-
ciją, susijusią su kitu asmeniu, 
juo labiau apie žmogaus ligą 

- ji priskirtina prie ypatingų 
duomenų. Politikas įsiuto – ne-
tiko vienos darbuotojos plaukų 
spalva, kitos – drabužiai. ilgo-
kai rėkavo, ardėsi, grasino... 
kad sustiprintų įspūdį, veikėjas 
papasakojo istoriją, kaip „į 
vietą pastatė“ „Maksimos“ 
kasininkę... surinkau kolegių 
paaiškinimus, parašiau skundą 
rajono tarybai. Meras vizavo 
jį etikos komisijai, ši parašė 
atsakymą, jog j.V. politinės 
etikos nepažeidė. Va taip! Deja, 
politinė etika labai skiriasi 
nuo paprasto žmogaus elgesio 
normų.

Dar viena istorija. Žinoma 
visuomenininkė ateina į „so-
drą“ ir pareikalauja pensijos 
bylos. „jūs man mažai mokat. 
Duokit pensijos bylą, važiuosiu 
į Vilnių“, - išdrožė M.F. priima-
mojo darbuotojai. nusileidžiu 
laiptais, drožiu į priimamąjį ir 
suprantu, jog pokalbis nebus 
lengvas. Įsijungiu į pokalbį. 
informuojame klientę, kad 
pensijos byla gavėjams į rankas 
nėra atiduodama. ji gali būti 
išsiųsta registruotu paštu ar 
nuvežta tik „sodros“ valdy-
bos raštišku pareikalavimu. 
Pasiūlėme pensijos apskaičia-
vimo lapą bei sprendimo skirti 
pensiją kopiją. netinka. „ne, 
man reikia visos bylos, Vilniuje 
turiu pažįstamų“, - nesutiko 
įkyri klientė. „ką daryti?“ - 
klausia kolegė. M. F. nesikelia 

nuo kėdės ir toliau reikalauja 
savo. ką gi, nesinori skandalų, 
nesinori net regimai gadinti įs-
taigos reputacijos, be to, esam 
valdininkai ir mums yra svar-
būs kliento interesai. išsikeliam 
iš archyvo bylą, kurioje gal 200 
lapų, išrišam ir kopijuojame. 
Kiekvieno lapo abi puses tvirti-
nu parašu ir antspaudu, suriša-
me į atskirą bylą, atiduodame 
į rankas. nereglamentuoto ir 
bereikalingo darbo buvo ke-
lioms valandoms. Moteris išėjo 
ir daugiau nepasirodė. Tik po 
kurio laiko viename renginyje 
prie manęs priėjo ministerijos 
atstovas ir paklausė: „kas ta 
Fergizienė?“. 

Tiesa, veiksmas papasakoto-
se istorijose vyko senokai, prieš 
keletą metų. Dabartiniai poli-
tikai gudresni ir taip nesielgia: 
nesistumdo pečiais kovodami 
dėl postų, nedemonstruoja 
raumenų ar balso stiprumo 
piliečiams, „nešokdina“ vals-
tybinių institucijų dėl kvailų 
reikalavimų - dažniausiai savo 
interesams pasitelkia daug sub-
tilesnius, hibridinius metodus. 
Tokiu būdu sugeba, aplenkdami 
teisės slenksčius, rasti gerą 
vietą savam bičui, „nugesinti“ 
ar nustumti oponuojantį asmenį 
arba kompiuterinės sistemos 
pagalba pričiupti niekdarį, 
neva kažką neleistina pama-
čiusį... Tobulėjam kartu su 
pasauliu.
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TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. spalio 26 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 
elektroninių ryšių priemonėmis:

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

internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Į kai kurias parduotuves galės patekti 
tik po vieną pirkėją

Anykščių rajono vartoto-
jų kooperatyvo vadovė Rita 
Kripaitienė „Anykštai“ sakė, 
kad ant kooperatyvui pri-
klausančių parduotuvių langų  
pirkėjus pasitiks pranešimai, 
kad jose gali vienu metu apsi-
pirkinėti ne daugiau pirkėjų, 
nei yra nurodyta.

„Pavyzdžiui, Debeikiuose 
veikiančioje maisto prekių 
parduotuvėje vienu metu ga-
lės apsipirkti trys pirkėjai, 
Troškūnuose – penki. Kie-
kvienos parduotuvės darbuo-
tojams yra nusiųsta informa-
cija, kiek pagal parduotuvės 
plotą vienu metu parduotuvė-
je gali būti priimta pirkėjų.

Pasiteiravus, kaip rea-
guojanti į sugriežtintus rei-
kalavimus prekybos vie-
toms, Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo va-
dovė R.Kripaitienė kalbėjo: 
„Žinote, skaudu – neskaudu, 
bet yra tokia situacija ir mes 
visiems tiems nurodymams 
kiekvieno saugumo dėlei tu-
rime paklusti. O ką darysi? 

Kas nuo to pasikeis, jeigu de-
juosime. Dejuoti turbūt reikia 
dėl to, kad tarp žmonių nėra 
vienodo susiklausymo. Mes 
tą pandemiją turime įveikti, 
jeigu žmonės, turbūt protin-
gesni už mus, tas rekomen-
dacijas priima. Mums nieko 
kito nelieka, tik jas vykdyti“.

Kavarske veikiančios par-
duotuvės „Pipirėlis“  vadovas 
Mindaugas Paškevičius juo-
kėsi, kad nuo penktadienio 
į nedidelę parduotuvę galės 
užeiti tik vienas žmogus.

„Mūsų  parduotuvės plotas 

„ant ribos“. Mums sugriežtinti 
reikalavimai gal labai didelės 
įtakos neturės, bet jei į par-
duotuvę ateis dviese, vienam 
teks stovėti už durų. Nepatogu 
taip, žinote. Iš pradžių reikėjo 
užtikrinti, kad pirkėjai parduo-
tuvėje vienas nuo kito laiky-
tųsi  metrų atstumo. Sakyčiau, 
kad taip gal net buvo ir gerai“, 
- kalbėjo M.Paškevičius.

UAB „Vaidlonė“ vadovė 
Nijolė Vaičiulienė „Anykš-
tai“ sakė, kad sugriežtinti rei-
kalavimai prekybos vietoms 
– „prastos naujienos“.

„Užkabinome prie parduo-
tuvės jau skelbimą, kad nuo 
penktadienio į  vidų įleisime 
tik po vieną pirkėją, kadangi 
mūsų parduotuvės plotas per 
50 kv.m. Mums visiems čia 
labai negera naujiena. Par-
duotuvėlės mažos. Tarkim, 
motina ateina su vaiku. Tai ką,  
tą vaiką reiks palikti už par-
duotuvės durų? Nežinau, kaip 
čia, bet elgsimės taip, kaip 
liepta. Yra darbuotojas – sta-
tysim prie durų ir saugosim. 
Nieko mes čia nepakeisim“, - 
kalbėjo N.Vaičiulienė.

(Atkelta iš 1 psl.)

Parama. Išdalytos Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšos, skirtos visuomenės svei-
katos gerinimo projektams. Iš 
viso 12-kai projektų išdalyta 
per 17 tūkst. Eur. Didžiausia 
parama skirta Anykščių Tre-
čiojo amžiaus universiteto pro-
jektui „Gera savijauta – ilgas 
gyvenimas“ – 2 tūkst.30 Eur. 
Kukliausia parama skirta spor-
to klubo „Anykščių burės“ pro-
jektui „Judėjimas – sveikatos 
šaltinis“ – 210 Eur.

Detektoriai. Šį trečiadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai dalyvavo pasitarimuo-
se dėl gaisrų prevencijos. Kaip 
informavo savivaldybė, pasi-
tarime buvo diskutuojama dėl 
dūmų detektorių pirkimo socia-
liai remtiniems asmenims ir jų 
įrengimo.

Konkursas. Šį ketvirtadienį 
Anykščių rajono savivaldybėje 
vyko konkursas, kuriame  buvo 
renkamas Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vyriausiasis 
specialistas. Konkurse dalyvauti 
dokumentus pateikė vienas kan-
didatas, informavo savivaldybė.

Vizitas. Spalio 22 dieną, 
penktadienį, Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
dalyvavo tarptautinėje konfe-
rencijoje „Kurortų, kurortinių 
teritorijų ir sanatorijų vaidmuo 
COVID-19 paveiktame pa-
saulyje“, kuri vyko Birštone, 
„Eglės“ sanatorijoje.

Pavėsinės. Anykščių seniūni-
jos Naujųjų Elmininkų bendruo-
menė planuoja įsirengti  naują 
renginių organizavimui skirtą 
erdvę. Į Anykščių rajono tary-
bą kreipėsi bendruomenės pir-
mininkė Diana Šermukšnienė, 
prašydama leisti suremontuoti 
pavėsines, kurios pagal panaudą 
yra naudojamos bendruomenės.
Anot D.Šermukšnienės, dabarti-
nė pavėsinių būklė kelia grėsmę 
saugumui, prastas jų estetinis 
vaizdas. Jei Anykščių rajono 
taryba leis, bendruomenė žada 
pakeisti pavėsinių stogus ir suo-
liukus.

Paslauga. Specializuoto skal-
bimo paslaugas Anykščių ligo-
ninei artimiausius dvejus metus 
teiks UAB „Rokiškio Aina“. Su 
šia bendrove ligoninė pasirašė 
90 tūkst.662 Eur vertės pas-
laugų teikimo sutartį. Per mė-
nesį rokiškėnų socialinė įmonė 
išskalbs maždaug 5 tūkst.200 
kg patalynės bei 700 vienetų 
gydytojų chalatų. Specializuo-
to skalbimo paslaugoms yra 
keliami griežti reikalavimai. 
Pavyzdžiui,viso technologinio 
proceso metu negali susikirs-
ti švarių ir nešvarių skalbinių 
srautai.
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užjaučia

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus. 

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, mirus Virginijui 
Snukiškiui. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sun-
kią netekties valandą.

Aukštaitijos profesinio rengimo centras

Mirus mylimam Algiui Petroniui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Onutę, dukras ir artimuosius.

Sodo kaimynai: St. ir V. Mikulėnai, N. ir E. Jukoniai, 
St. ir J. Vitkūnai, A. ir A. Dačiuliai, B. Povilanskas

Traupio mėgėjų teatrui 
vadovauja mokytoja sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Ilgus metus Traupio pagrindinėje mokykloje geografiją ir 
kūno kultūrą dėsčiusi  mokytoja Janina Savickienė ir iš-
ėjusi į pensiją yra kupina energijos ir kūrybinių sumany-
mų. Mokytoja - miestelio gyventojų mėgstama moteris, ji 
ilgai dirbo Traupio bendruomenės pirmininke, o prieš porą 
metų su senjorėmis sumanė šokti. 

O šiemet Traupio miestelio mėgėjų teatrui „Jazminas“ su-
kanka 65-eri: daugiau nei penkiasdešimt metų spektaklius 
stato ir miestelio gyventojus vaidinti šiame teatre suburia 
taip pat buvusi mokytoja J. Savickienė. 

Naujausia veikla – 
linijiniai šokiai
 
J. Savickienė, prieš kelerius 

metus perleidusi bendruomenės 
pirmininkės vadžias į kitas ran-
kas, išėjusi iš darbo mokykloje 
vietoje sėdėti neketina: ji ir to-
liau vadovauja miestelio mėgė-
jų teatrui, o visai neseniai kartu 
su traupietėmis sugalvojo naują 
veiklą: moterys, savo kolektyvą 
pavadinusios „Pavakariu“, ėmė 
šokti linijinius šokius.

„Šokių kolektyvas susibūrė 
dar tuomet, kai dirbau kultū-
ros namuose. Viskas prasidėjo 
nuo to, kad susirinkdavome 
pasimankštinti. Sveikata yra 
svarbiausia. Bet daryti mankštą 
pagal „viens du trys“ atsibodo, 
todėl pradėjom pagal muziką 
šokti. Taip po truputį ir gimė 
„Pavakarys“. O šiaip seniai to-
kia mintis jau kirbėjo“, – pasa-
kojo J. Savickienė.

Pasak šokių vadovės, mo-
terys labai aktyviai įsitraukė 
į veiklą. Juk kaime ne tiek ir 
daug pramogų, o šokis – puiki 
galimybė tiek pasportuoti, tiek 
galbūt jaunystę prisiminti, save 
parodyti, kitus suburti.

„Net ir dabar, kai pašokti ren-
kamės du kartus per savaitę, jei 
pasakau, kad gal užteks vieno – 
nėra nė minčių! Visos nori su-
sitikti dažniau. Šiuo metu šoka 
šešios moterys. Sakom, kad 
prisijungtų visi, kas tik nori, bet 

kol kas branduolys tas pats“, – 
veikliomis moterimis džiaugėsi 
J. Savickienė ir pridūrė, kad 
šokėjų amžiaus vidurkis – 78 
metai „su viršum“.

Vyrai šokti nemėgta

Šiuo metu šokti susirenka tik 
moterys, vyrai kuklesni ir tokia 
veikla užsiimti nenori. „Tokio 
amžiaus vyrus labai sunku pri-
traukti, o iš mūsų kolektyvo tik 
viena dar turi vyrą, visos kitos 
– našlės“, – pasakojo J. Savic-
kienė. 

Šiuo metu Traupio kultūros 
namų scenoje žiūrovai gali iš-
vysti kelis šokius, pastatytus pa-
gal legendinių grupių „ABBA“ 
ar „Boney M“ muziką, o šo-
kančias senjores susirinkusieji 
palaiko šiltais plojimais.

Idėjos šokių žingsneliams, 
pasak vadovės, gimsta visoms 
kartu pasitarus. „Kažką aš pa-
siūlau, duodu paklausyti mu-
zikos, o tada ir nusprendžiam 
visos. Linijiniams šokiams 
pagrindinius žingsnelius aš 
parodau. Tada juos supapras-
tinam pagal savo galimybes“, 
– kalbėjo buvusi mokytoja J. 
Savickienė ir džiaugėsi esančia 
galimybe vėl užlipti į sceną, 
pasirodyti. Pernai, per karanti-
ną, buvo ilga pertrauka, kuomet 
susirinkti buvo negalima. Todėl 
dabar moterys traupiečiams ir 
svečiams mielai parodo naujus 

šokių žingsnelius.

Pusšimtį metų stato 
spektaklius

Traupis tarp  rajono bendruo-
menių yra žinomas dėl mėgėjų 
teatro, kuriam šiemet sukanka 
65 metai. Teatro sumanytojas ir 
įkūrėjas – daugiau nei prieš 10 
metų Anapilin iškeliavęs Bro-
nius Žilys, mokytojas, miestelio 
šviesulys. Pirmasis žiūrovams 
jo parodytas spektaklis buvo 
„Prieblandoje“, pastatytas pa-
gal A. Vienuolio pjesę. Nuo to 
laiko iki šiol miestelyje gyvuo-
ja mėgėjų teatras „Jazminas“, 
kuriam jau bene penkiasdešimt 
metų vadovauja J. Savickienė. 

Teatro jubiliejaus proga yra 
minčių susiburti, susikviesti 
aktorius, parodyti spektaklių 
ištraukas, pasibūti kartu. Re-
žisierė sakė, kad labai norisi 
šią progą pažymėti: „Esu ben-
druomenės valdybos narė, tu-
riu bendruomenės pirmininkės 
įpareigojimą, esu atsakinga už 
kultūrinį darbą“.

„Traupyje pradėjau dirbti 
1968 metais, o pirmąjį spekta-
klį pastačiau 1969-aisiais. Tai 
buvo Juozo Baltušio „Gieda 
gaideliai“. Labai gerai pamenu, 
kad spektaklį rodėme Anykščių 
kultūros centre ir jį žiūrėjo pats 
J. Baltušis. Jis buvo labai su-
žavėtas, gavom daug pagyrų“, 
– savo, kaip režisierės, darbo 
pradžią prisiminė Janina Savic-
kienė.

Paklausta, kas paskatino per-
imti režisierės darbą iš pono 
B. Žilio, buvusi mokytoja J. 
Savickienė teigė net ir dabar 
nežinanti: „Kažkaip sugalvo-
jau. Tiesiog ėmiausi, ir viskas. 
Mano tėtis yra buvęs kaimo 
muzikantas, gerai grodavo ar-

monika, jį muzikuoti kviesdavo 
į vestuves. Brolis taip pat gro-
ja armonika“, – apie meniškos 
sielos giminę pasakojo moteris, 
pati ilgus metus atidavusi mo-
kiniams – Traupio pagrindinėje 
mokykloje ji dėstė kūno kultū-
rą, geografiją, istoriją, etiką. 

Kaip atsitiko, kad meniš-
kos sielos žmogus pasirinko 
mokytojos darbą: ar nebuvo 
minčių studijuoti aktorystę, 
režisūrą? Moteris neslėpė, 
kad tokių planų buvo. „Aš ir 
mokykloje vaidindavau, labai 
patikdavo. Bet vis dėlto nuga-
lėjo kūno kultūra, fizinis. Tuo 
metu jis man sekėsi labai gerai 
– žaidžiau krepšinį ir lengvoji 
atletika gerai sekėsi. Pamenu, 
su draugėmis net buvau kvies-
ta žaisti krepšinį už Anykščius, 
bet jauna buvau, kažkodėl atsi-
sakiau“, – prisiminimais dali-
josi J. Savickienė. 

Kiekviename kieme – 
po aktorių

Buvusi Traupio pagrindi-
nės mokyklos mokytoja J. Sa-
vickienė teigė, kad norinčių 
vaidinti traupiečių niekada 
netrūksta. Aktorių vienu metu 
būna daugiau, kitu – mažiau, 
tačiau, kaip juokauja mokytoja, 
„muzikantų pas mus nerasi, bet 
artistų Traupyje – kiekvienam 
kieme. Niekada nebuvo jokių 
problemų rasti aktorių, jų nėra 
ir dabar“, – aktyviais miestelio 
gyventojais džiaugėsi juos vai-
dinti skatinanti moteris ir teigė, 
kad kartais tiesiog pamatanti, 
kas gali vaidinti. „Visai nese-
niai naują aktorę prisišnekinau, 
nes mačiau, kad ji gali vaidinti. 
Visada yra branduolys žmonių, 
kurie vaidina. 

Buvusi Traupio pagrindinės mokyklos mokytoja Janina Savic-
kienė jau bene pusšimtį metų režisuoja miestelio saviveiklininkų 
spektaklius – kaskart padėkoti į sceną užlipa ir pati.    

Traupio mėgėjų teatro aktoriai po spektaklio „Praeitin sugrįžus“ prie Traupio kultūros namų.  
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Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių 
išsaugojimas ir skatinimas Anykščiuose 

Įgyvendinant projektą Nr. 
ENI-LLB-1-016 ,,Kulinari-
nio paveldo ir tradicinių ama-
tų įgūdžių išsaugojimas ir 
skatinimas“/,,BELLA CULTU-
RE “ Anykščiuose, naujam gy-
venimui atkuriamose erdvėse 
Tilto g. 3, įsikuria kulinarinio 
paveldo kambarys – virtuvė, t.y. 
patalpos, kuriose gyventojams 
ir turistams sudaromos sąlygos 
susipažinti su kulinariniu pavel-
du bei tradiciniais amatais, susi-
pažinti su Europos kulinariniu 

paveldu Anykščiuose.
Anykščių rajono savivaldybės 

administracija šį projektą vyk-
dė partnerystėje su septyniomis 
Lietuvos ir kaimyninių šalių 
savivaldybėmis, pagrindinis 
projekto partneris – Kraslavos 
savivaldybės taryba (Latvija). 
Projekto tikslas - išsaugoti ir 
skatinti  tradicinių amatų ir kuli-
narinio paveldo įgūdžius pasie-
nio regionuose, stiprinti vietos 
ekonomiką, sudarant sąlygas 
vietiniams amatininkams, ku-

linarinio paveldo puoselėtojams 
pristatyti savo amatus. 

Vykdant projektą pasienio re-
gione bendrai atnaujinti ir pato-
bulinti keturi kultūriniai ir isto-
riniai pastatai, įskaitant patalpų 
atnaujinimą, įrengiant kulinari-
nio paveldo kambarį Tilto g. 3 
Anykščiuose. Tikimės, kad nau-
jai įrengtame ir veiklai pritaiky-
tame kulinariniame kambaryje, 
pasinaudodami projekto metu 
įsigyta ir pritaikyta virtuvės įran-
ga, Anykščių krašto, Utenos re-
giono senojo kulinarinio paveldo 
tradicijų ir amatų puoselėtojai ir 
tęsėjai noriai rengs šiame kamba-
ryje savo produktų pristatymus, 
edukacijas, degustacijas tiek at-
vykstantiems į Anykščius, tiek 
į Utenos regioną turistams, tiek 
tikslinėms vietos gyventojų gru-
pėms, šeimoms, jaunimui.  Mies-
to centre, šalia Šventosios upės, 
lankytojai turės galimybę susi-
pažinti su senosios kulinarinės 

virtuvės skoniais. Projekto metu 
įsigyta darbui reikalinga įranga, 
įskaitant baldus, molinius indus 
ir kt. 

Projekto partnerių vietovės 
- traukos vietos, kulinarinis ke-
lias, kur galima susipažinti su 
vietos kultūros ir istorijos pavel-
du ir įgyti tam tikrus įgūdžius. 
Kiekvienos vietovės  kulinari-
nės vertybės – receptai, patirtis, 
buvo užrašoma išsaugojimui 
įvairiomis formomis: brošiūro-
se, video filmuose, leidiniuose. 
Visa tai laisvai prieinama elek-
troniniu būdu visų partnerių sve-
tainėse. Savo ruožtu Anykščiai 
projekto metu išleido spausdintą 
leidinį „Senieji lietuviški recep-
tai“. Knygos autoriai – Anželika 
ir Rimvydas Laužikai – Lietuvo-
je gerai žinomi kulinarinio pa-
veldo tyrinėtojai, kurie atrinko 
ir susistemino mūsų kraštui bū-
dingų patiekalų receptus. Knygą 
galima atsisiųsti, ji viešai priei-

nama, nemokama: https://www.
anyksciai.lt/strateginis-planavi-
mas-irinvesticijos/investicijos/
bella-culture/4295 

Projektą finansuoja 2014–
2020 m. Europos kaimynystės 
priemonės Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimo 
per sieną programa.

Bendras projekto biudžetas 
– 792 657,69 EUR, ES parama 
(90%) – 713 391,92 EUR. Pro-
gramos svetainė www.eni-cbc.
eu/llb.   

Šį straipsnį iš dalies finansavo 
europos sąjunga. Už jo turinį 
atsako tik Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija ir jo-
kiomis aplinkybėmis negali būti 
laikoma, kad straipsnis atspindi 
europos sąjungos poziciją.

informaciją parengė: 
Vida Meliūkštienė, projekto 

koordinatorė
Užsak. nr. 990

Traupio mėgėjų teatrui 
vadovauja mokytoja

Būna daugiau, būna mažiau, 
bet branduolys lieka tas pats“, 
– sakė J. Savickienė ir pridūrė, 
kad kai kuriuose spektakliuose 
vaidindavo pati, bet norinti, kad 
geriau šia veikla užsiimtų kiti. 

„Dabar jau tikrai nebevaidi-
nu, nebent labai labai reikia, 
kai nerandam, kas suvaidintų. 
Bet anksčiau vaidindavau, pa-
tikdavo“, – teigė moteris.

Vienu metu, režisierės teigi-
mu, buvo net dvi aktorių grupės 
– viena – kultūros namų, kita – 
bendruomenės. „Nekonkuruo-
davom, žinoma, bet norėjosi 
kuo daugiau žmonių įtraukti“, 
– apie įdomų sprendimą kalbė-
jo moteris.

Savo spektaklius traupiečiai 
rodydavo ir aplinkiniuose ra-
jonuose: Anykščių, Ukmergės, 
Panevėžio, dalyvaudavo ir res-

publikinėse apžiūrose. O ką jau 
bekalbėti apie Traupio kultūros 
namų sceną: čia spektakliai Ve-
lykų, Kalėdų ar Šv. Onos atlai-
dų proga – privalomi. Scenoje 
vaidina tiek vaikai, tiek suau-
gusieji.

Spektakliai – apie 
kaimo gyvenimą

Paklausta, kaip gimsta idėjos 
spektakliams, kaip, šitiek metų 
užsiimant šia veikla, vis atsi-
randa noro ir jėgų, J. Savickienė 
sakė, kad spektakliai dažniausiai 
yra paprasti, o juos režisuoti su 
gera komanda nėra sunku. 

„Kažkada pabandžiau pasta-
tyti sudėtingesnių spektaklių, 
kuriuos reikia suprasti. Jokio 
pasisekimo – mūsų auditorija 
gūžčiojo pečiais. Didžiausią 
pasisekimą turi spektakliai apie 
kaimo gyvenimą. Jonas Biliū-

nas, Žemaitė – mėgstamiausi 
rašytojai. Toks mūsų repertua-
ras. Visi mano spektakliai yra 
labai perdirbti“.

Mokykloje ilgus metus dir-
busi J. Savickienė į savo spek-
taklius vaidinti sukviesdavo ir 
nemažą būrį vaikų: šie mielai 
mokydavosi naujus vaidme-
nis, su jauduliu ir nekantrumu 
laukdavo pasirodymų. Ypač 
moksleiviams būdavo smagu 
pasirodyti ne savo scenoje – 
spektakliai būdavo parodomi ir 
Anykščių kultūros centro salė-
je, ir įvairiose šventėse, pavyz-
džiui, „Bėk, bėk, žirgeli“.

J. Savickienė, turėjusi ir turin-
ti patirties su įvairaus amžiaus 
aktoriais, sakė, kad dirbti su 
vaikais  ar suaugusiais skirtu-
mo nėra. „Vaikų irgi buvo bran-
duolys vienu momentu. Vaikai 
pilni idėjų, su dideliu noru vai-
dindavo. Galbūt jie yra imlesni 
nei suaugę, bet statant spektaklį 
didelio skirtumo nejaučiu. Tik 
šiuo metu, gaila, beveik nebėra 
vaikų…“ – kalbėjo mėgėjų tea-
tro režisierė.

Būta ir juokingų nutikimų

Tiek aktoriai, tiek režisieriai 
dažnai prisimena ir gerbėjams 
papasakoja įvairių juokingų ar 
netikėtų istorijų, kurios yra įvy-
kusios spektaklio metu. O kaip 
traupiečiai?

„Per tiek metų vaidybos yra 
buvę visokiausių atsitikimų. 
Pamenu, kartą vaidinome Niū-
ronyse, Arklio muziejuje. Viena 

mūsų aktorė vaidino su nakti-
niais, kitoje scenoje ji turėjo būti 
su kitais rūbais. Kai atėjo laikas 
persirengti, ji suprato, kad jos 
drabužiai – kitoje sienos pusėje, 
reikia persirengti, o kaip? Tai ji 
tais naktiniais paplasnodama, 
kol spektaklis toliau vyksta, ir 
perbėgo į kitą pusę. Žiūrovai 
net nesuprato, kad taip neturėjo 
būti“, – prisiminė J. Savickienė 
ir papasakojo dar vieną nutiki-
mą: „Visai neseniai įvykęs epi-
zodas: dvi moterys vaidina, kad 
žiūri pro langą ir turi sakyti, kad 
„jau atvažiuoja!“, ir tuo metu jos 
tiek pradėjo juoktis, kad žodžio 

nebegali pasakyti. Nesuprantu, 
kas vyksta. Pasirodo, viena iš 
jų, rodydama į langą, tuo metu 
mato savo vyrą, kuris taurelę su 
draugais kiloja! Žinoma, žiūro-
vai ir čia nesuprato, kad taip ne-
turėjo būti“.

Režisierė sakė, jog būna ir 
taip, kad aktoriai vaidina vai-
dina, ir šast – vidury spektaklio 
pabaigos žodžius sako! „Aš net 
atsitupiu iš baimės: kas dabar 
bus? Bet jie sugeba grįžti at-
gal“, – stebėjosi savo aktorių 
sumanumu ponia Janina.

J. Savickienė su savo auklėtiniais sodina ąžuoliuką. 
Asmeninio albumo nuotr.

1985-ieji: Traupio tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas J. 
Savickienės (viduryje), Respublikinėje dainų šventėje.  



2021 m. spalio 23 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Kapinėse – spalvotų gėlių mada sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Artėjant Vėlinėms – visų mirusiųjų pagerbimo, paminėjimo dienai – tampa ypač svarbu, 
kuo puošime brangaus žmogaus Amžinojo poilsio vietą. Tačiau kad ir ką bepasirinktume, 
ar gyvas gėles, ar dirbtines, o gal  kompoziciją, svarbiausia yra aplankyti išėjusįjį, prisi-
minti, paminėti jį geru žodžiu.

Populiariausios gėlės, 
nebijančios šalnų

Vėlinių puokštėms tinka bet 
kokie augalai, tačiau geriausia 
rinktis tokius, kurie nebijo šal-
nų: šitaip kapas ilgiau atrodys 
tvarkingas, nereiks skubėti nu-
rinkti nušalusių gėlių. 

Vienos populiariausių Vėli-
nių gėlių – chrizantemos. Jas 
galima naudoti ir kompozici-
jose, ir sodinti, įkasti tiesiog su 
vazonėliu. Jei sodinti nenorite, 
galima rasti ir kitą išeitį – chri-
zantemą ant kapo pastatyti tie-
siog  vazonėlyje. 

Anykštėnai, vykdami aplan-
kyti išėjusių artimųjų, taip pat 
renkasi įvairius augalus. Gė-
lininkė, gėlių salono „Lanka“ 
savininkė Eugenija Sudeikienė 
sakė, kad žmonės perka ir pa-
vienius žiedus, ir kompozicijas: 
„Tai vainikėliai „pagalvėlės“. 
Tradicinė kompozicija – ovalo 
formos, ją pirkėjai renkasi daž-
niausiai“, – pastebėjo E. Sudei-
kienė. 

Paklausta, galbūt kapams 
žmonės kasmet perka vis ki-
tokias gėles ar vaikosi madų, 

gėlininkė teigė nepastebėjusi 
pokyčių. „Žmonės pragma-
tiškai renkasi tokius augalus, 
kurie nenušąla, ilgai išsilaiko. 
Šiuo metų laiku populiariausias 
viržis. Šis augalas išsilaiko visą 
žiemą, jis gerai atrodo“, – sakė 
specialistė.

Viržiai –  puiki gyvų gėlių 
alternatyva, juos lietuviai ypač 
pamėgo sodinti kapinėse. Net iš 
po sniego išlindę,nors ir apšalę, 
smulkūs jų žiedynai atrodo es-
tetiškai.

Kapams puikiai tinka ir kom-
pozicijos su eglėmis, pušimis 
– įsmeigtos į specialią šlapią 
kempinę, jų šakelės ilgai nenu-
meta spyglių.

Kapams puošti – ne tik 
baltos gėlės

Ar konservatyvieji lietuviai 
vis dar renkasi artimųjų kapus 
puošti baltomis puokštėmis? 

„Tikrai ne, į lietuvių kapus 
jau seniai atėjo ir spalvotų gė-
lių mada, – teigė E. Sudeikienė. 
– Žinoma, yra tokių, kurie vis 
dar perka Vėlinėms išskirtinai 
tik baltas gėles, bet, aš galvoju, 

Floristė, gėlių salono savininkė Eugenija Sudeikienė teigė, kad rudenį kapams puošti tinkamesnės 
ne baltos, o švelniu atspalviu pasižyminčios gėlės.

rudenį ta šalta spalva nelabai 
tinka“. 

Gėlininkės teigimu, gėlės su 
atspalviu suteikia kapavietei 
jaukumo, švelnumo. „Spalvo-
mis gali parodyti savo jaus-
mus. Pirkėjai renkasi alyvinius, 
kreminius, žalsvus atspalvius. 
Spalvota – tai nereiškia ryšku, 
nereikia akis erzinančių spalvų, 
pavyzdžiui, raudonos, geltonos. 
Bet švelnūs atspalviai yra labai 
gražu“, – sakė E. Sudeikienė.

Perka ir dirbtines gėles

Dar vienas būdas puošti arti-
mųjų kapus – rinktis dirbtines 
gėles. Tai ypač patogu tiems, 
kurie negali kapų lankyti taip 
dažnai, kaip norėtų. Tačiau 
dirbtinių gėlių puokštės turi 
ir neigiamą atspalvį – dažnas 
mano, jog toks pasirinkimas 
yra neskoningas, atgyvenęs. Jis 
nebus blogas, jei rinksitės ko-
kybiškas, o ne pigios plastma-
sės ryškias gėles, kokias galima 
išvysti prekiaujant turguose. 

E. Sudeikienė, daug metų 
dirbanti gėlių salone, sako, jog 
dirbtinės gėles – pirkėjo pa-

sirinkimas,  nuo jo gėlininkės 
neatkalbinėja: ko prašo, tai ir 
padaro. 

„Tai yra praktiška – kai kurie 
žmonės nori, kad visą žiemą 
gėlės stovėtų. Dažnai dirbtines 
gėles deriname su gyvomis, o ir 
dirbtinių turime labai kokybiš-
kų, dažnai net neatskirsi, kad 
jos netikros“, – sakė pašneko-
vė. 

Paklausta, gal yra tekę dary-
ti labai neįprastą kompoziciją 
Vėlinių proga, E. Sudeikienė 
teigė, kad floristėms nėra nieko 
neįprasta, o per daugelį metų 
nepastebėjusi, kad tokia proga 
žmonės kažko labai įmantraus 
pageidautų.

Visais metų laikais 
populiariausios – rožės

E. Sudeikienės „Anykšta“ 
teiravosi, kokių gėlių pirkėjai 
dažniausiai pageidauja rudenį, 
kuomet daug mažiau vasaros 
spalvomis džiuginančių augalų. 

„Kad ruduo turėtų kažkokios 
didelės įtakos pirkėjų pasirin-
kimui – nepastebėjau. Popu-
liariausios išlieka rožės: kaip 
visame pasaulyje, taip ir pas 
mus, – teigė floristė ir pridūrė, 
- rudenį populiaresni jurginai, 

spalvingi lapai, smilgos. Ru-
duo labiau atsispindi puokštėse 
– įsitvirtina kitokios augalų rū-
šys, spalvos, faktūros. Priside-
da įvairios uogytės, vaisiukai. 
Puokštėse visada matyti metų 
laikų skirtumas, atsispindi se-
zonas“. 

Tačiau jei žmogus perka pa-
vienes gėles, E. Sudeikienė tei-
gė didelių skirtumų – ar tai būtų 
vasara, ar ruduo – nepastebinti. 
„Dabar yra hortenzijų sezonas, 
bet jis jau ir vasarą buvo. Visa-
da prekyboje turime ir spalvotų 
chrizantemų, jas žmonės, kaip 
jau minėjau, mėgsta nešti ant 
kapų“, – kalbėjo gėlininkė Eu-
genija Sudeikienė.

Viržiai – vieni populiariausių augalų kapams puošti. Jie nebijo 
nedidelių šalnų ir net apšalę atrodo estetiškai.

Kukli augalų juostelė prie paminklo su dirbtinėmis gėlėmis išsi-
laikys ant kapo visą žiemą.

Įdomiai atrodo kryžius iš au-
galų.

Vietoj antkapio - vainikas iš augalų ir uogų.

Sentimentalūs simboliai 
- širdies formos vainikas, 
liūdinčio angelo statulėlė, 
neužmirštuolės ant kapo gali 
atrodyti gerai ir stilingai. 



2021 m. spalio 23 d.Iš ARTI

Tilto gatvės kompleksas - ne 
profesionaliems menininkams Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, spalio 20-ąją, Anykščių kultūros centre anykštėnams pristatytas beveik 2,5 
milijono eurų kainavęs Anykščių Tilto gatvės projektas.

Tikimasi, kad statybos darbai bus baigti iki lapkričio 1 dienos. Dalyje komplekso patalpų 
įsikurs Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras, Anykščių miesto ir rajono vietos 
veiklos grupės. 

Yra numatytos patalpos, kurios bus išnuomotos kavinei, o didelė dalis komplekso patal-
pų po konkursų be nuomos mokesčio bus skirta anykštėnams.

Į Didžiojoje kultūros cen-
tro salėje vykusį Tilto gatvės 
komplekso pristatymą susirin-
ko 20-30 anykštėnų. Renginio 
pradžioje kalbėjo meras Sigutis 
Obelevičius, o pagrindinį dis-
kusijos krūvį turėjo atlaikyti 
savivaldybės administracijos 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyresnioji specialistė, 
viena iš projekto rengėjų Loreta 
Pesliakienė.

Meras sakė, kad Tilto gatvės 
projekto ištakos - dar 2013-
2014-ieji metai. Pasak mero, 
prie šio projekto popierinės da-
lies daugiausia dirbo  Investici-
jų ir projektų valdymo skyriaus 
specialistas Mantas Vaičiule-
vičius. „Jeigu bus žmonių, bus 
veikla - projektas bus pavykęs“, 
- apie beveik 2,5 mln. eurų kai-
navusį projektą kalbėjo rajono 
vadovas.

Buvusio turizmo informa-
cijos centro „kioskų“ vietoje 
į kalno šlaitą įleistas pastatas 
bus skirtas Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
lankytojams. Beje, pasak mero, 
įrengiant naująjį pastatą, aptikti 
kvarcinio smėlio klodai. 

Kituose keturiuose rekons-
truotuose pastatuose (arba da-
lyje pastatų) bei naujai pasta-
tytuose kioskuose ir stoginėse 
verslais galės užsiimti anykš-
tėnai. Pasak L.Pesliakienės, 
projekto tikslas yra „skatinti 
Anykščių rajono gyventojų 
užimtumą, socialinį atsakingu-
mą“.

Tilto gatvės pastatų komplek-
są administruos Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
tras. O patalpose besikuriantys 
fiziniai ar juridiniai asmenys 
turės jungtis į klasterį. 

Pretendentai į nemokamas pa-
talpas varžysis pagal sudarytus 
kriterijus. Pirminiame kriterijų 
variante yra ir  asmenų iš soci-
aliai jautrių grupių įdarbinimas, 
ir inovatyvūs sprendimai, ir 
žalioji ekonomika, ir Anykščių 
vardo populiarinimas, ir dali-
jimasis materialine gerove su 
kitais klasterio nariais bei vi-
suomene. L.Pesliakienė audito-
rijai sakė, jog kriterijai dar nėra 
išbaigti - laukiama pasiūlymų.

Iš auditorijos sulaukta klausi-
mo, kada bus galima gyvai ap-
žiūrėti patalpas. Anykščių rajo-
no vicemeras Dainius Žiogelis 

sakė, kad per Kalėdų eglės įžie-
bimo ceremoniją, gruodžio pra-
džioje, kompleksas turėtų būti 
jau atviras lankytojams. „Jeigu 
į kiekvieną kabinetą pavyks pa-
sodinti po grojantį vaiką, ateis 

ir tėvai, ir seneliai, ir kaimy-
nai“, - kalbėjo vicemeras.

Išklausęs kriterijų, anykštė-
nas Žilvinas Pranas Smalskas 
klausė: „Vis tiek man niekas 
neaišku. Tarkim, vienam kam-
baryje Onutė siuva skudurines 
lėlytes. Tai ten turi būti atrakin-
ta? Kas nori, gali pasiūt, pakar-
pyti biški?“ - ironiškai klausė 
Ž.P.Smalskas. Jam L. Pesliakie-
nė atsakė: „Jeigu jūs užsiimate 
skudurinių onučių siuvimu ir 
savo prašyme įrašote – „įdar-
binsiu vieną asmenį, kuris siūs 
onutes ir daugiau nieko tose 
patalpose nenoriu matyti, savo 
įranga nenoriu su niekuo daly-
tis“, jūsų prašymas ir bus įver-
tintas pagal tai, kokius kriterijus 
jis atitinka. Bet kitas galbūt siūs 
jonukus, pasikvies Vaikų užim-
tumo centrą, rodys, kaip siūti. 
Muziejus nameliuose jo jonu-
kais prekiaus, patalpose darys 
renginius. Pirmenybė bus teikia-
ma tam, kuris surinks daugiau 
balų“, - vaizdžiai Ž.P.Smalskui 
atsakė L.Pesliakienė.

Moteris iš salės dėstė, jog jai 
atrodo, kad kriterijai - įdarbinti 
socialiai pažeidžiamus asmenis 
bei miesto įvaizdžio kūrimas 
tarpusavyje sunkiai dera. 

„Kompleksas skirtas ne 
aukšto meninio lygio meninin-
kams, o paprastiems anykštė-
nams. Tikslas yra bendrystė, o 

ne superonutės sukūrimas./.../
Ne Asmik Grigorian šios pa-
talpos skirtos“, - aiškino 
L.Pesliakienė.  

Tęsiantis diskusijai apie ga-
limybes profesionaliems meni-
ninkams nemokamai naudotis 
Tilto gatvės komplekso pa-
talpomis, moteris iš auditori-
jos kalbėjo, kad profesionalus 
menininkas „neduos moki-
niams čiupinėti savo įrangos“, 
o D.Žiogelis profesionaliems 
menininkams patarė kreiptis į 
jiems skirtą Anykščių menų in-
kubatorių. 

Buvusių Anykščių turizmo informacijos centro „kioskų“ vietoje įsikurs Lankytojų centras.

Tilto gatvės komplekso pro-
jektą anykštėnams pristatė 
Investicijų ir projektų valdy-
mo skyriaus specialistė Lo-
reta Pesliakienė.

Rekonstruotuose Tilto gatvės namuose dalis patalpų bus skirta smulkiesiems Anykščių verslinin-
kams.

Šiomis dienomis Tilto gatvėje dar dirbo statybininkai. Sena klėtis virto stikliniu namuku.                      Autoriaus nuotr.
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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 Įspūdingiausios pasaulio 
salos.
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 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pasikėsinimas Solsberyje  
N-14.  
21:50 Sutvirtinimas   N-14.
23:30 Kitais metais, tuo pačiu 
laiku  N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.

09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
11:25 Pelės medžioklė.
13:20 Dviese mes jėga.
15:25 Neįtikėtina fakyro kelionė 
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Dvynys   N14.  
00:25 Angelų medžioklė   N14.  
02:10 Žaidimų vakaras (k) N14.  

06:35 Madagaskaro pingvinai.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Žuvėliokai.
08:00 Madagaskaro pingvinai.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Laukinė Arabija.
12:40 Kenoloto.
12:42 Laukinė Arabija.
13:05 Princesė ir drakonas.
14:40 Ponia Dautfajė 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 Sekluma  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Sekluma  N-14.
23:50 Sugyventi su Džounsais 
. N-7.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom!(k).

07:30 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Tarptautinis galiūnų tur-
nyras „Pasaulio taurė 2021“. 
10:05 Tropinės Žemės salos.
11:15 Lenktynės aplink pa-
saulį.
12:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:45 Ekstrasensai tiria . N-7. 
15:55 Gordonas Ramzis.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Panevėžio „Lietkabelis“ 
- Utenos „Uniclub Casino - 
Juventus“. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7.
20:30 Atsarginis prezidentas 
N-7. 
22:30 Kondoras  N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
00:40 Ketvirtojo Reicho aušra 
(k) N14. 

06:10 Pasirinkę Lietuvą. 
06:40 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:10 Akloji (k).
08:40 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
09:40 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Populiariausi užkan-
džiai.
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 žmog-
žudystė. Žmogžudystės 

Kontantene  N14. 
23:05 Uošvio tvirtovė  N14.  
01:20 Vera. Kraujas ir kaulai 
(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 ateičiai  N-7 
(kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
Šv. Jono Bosko bažnyčios. 
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Benis Stautas.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
17:00 Talaka. Katerina 
Snycina.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Viskas įskaičiuota.
19:45 Linkėjimai iš 
Kropsdamo  N-7.
20:10 Šeima.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rudens šokiai.  
21:03 Eskapistas N-14.
22:35 Kinas
23:50 Panorama (kart.).
00:12 Sportas. Orai (kart.).
00:20 Sutvirtinimas  N-14. 
(kart.).

06:10 Vienas  (kart.) N-7.
07:00 Jukono vyrai  (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 Nuostabūs metų laikai.
12:45 Laukiniai Vakarai.
13:55 Išlikimas  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sandėlių karai  N-7.
22:30 NBA Action”. .
23:00 NBA rungtynės. Šarlotės 
„Hornets“– Bruklino „Nets“.
01:30 Vyras už pinigus  N-14 
(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 Negaliu tylėti. 
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.Orai. 
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.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
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. 
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 Orijaus kelionių archyvai.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
02:30 Orijaus kelionių archyvai.
04:30 Kasdienybės herojai. 

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 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.
16:30 Kalnų daktaras N-7. 
17:15 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 Vokietija 89  N-14. 
23:55 Komisaras Reksas  
N-7(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k). 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
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 Ponas „Nelaimingas atsiti-
kimas“   N14.  .
00:40 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:40 Dvynys (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Šeimos šventė Somerbyje  
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 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 Peržengta riba N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Peržengta riba N-14.
00:25 Palaidūnas  N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7..
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:30 Tropinės Žemės salos (k).
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiauliai-7bet - Jonavos „CBet“.  
21:00 Terminatorius  N14.  
23:15 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:15 Kondoras (k) N-7. 
01:20 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14. 

06:10 Rozenheimo policija  N-7. 
07:10 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7. 
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7. 
15:45 Naujokai  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas  (k) N-7. 
21:00 Mirtys prie ežero. Nuotaka  
N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė..
01:55 Prancūziška žmogžudystė. 
Žmogžudystės Kontantene (k) 
N14. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių knyga (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 Premjera. 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:15 Čikagos policija  N-7.
19:00 Talaka. Katerina Snycina 
(kart.).
19:30 Thomas Hardy. Lemtis, 
vienišumas ir tragizmas.
20:20 Prisiminkime. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
23:10 Kino istorija.
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 Mikė  N-7.

12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis N-14.
23:15 Pjūklas 5  S.
01:00 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 Juvelyrų klanas  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 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
11:30 Šaro Barsa. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
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 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.

pirmadienis 2021 10 25

sekmadienis 2021 10 24
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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.
16:30 Kalnų daktaras N-7. 
17:15 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 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vokietija 89  N-14. 
23:55 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
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 rein-
džeris  N-7
10:05 Rimti reikalai 3   N-7. 
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 Vaizdo registratorius   
N14.  
00:25 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:25 Ponas „Nelaimingas 
atsitikimas“ (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvi-
nai.
07:35 Karštai su tv3.lt  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė Krištolo įlankoje  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžu-
dystės 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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Komando N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Komando  N-14.
00:20 Palaidūnas  N-14.
01:25 Havajai 5.0  N-7.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Dzūkija.  
21:00 Detonatorius   N14. 
22:55 Terminatorius (k) N14.  
01:10 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7. 
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas k)  N-7.  
21:00 Detektyvai Makdonald 
ir Dodsas. Veidrodžių pinklės  
N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 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  (kart.).
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 Thomas Hardy. Lemtis, 
vienišumas ir tragizmas (kart.).
15:35 Prisiminkime (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Premjera. 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7(kart.).
18:15 Premjera. Čikagos poli-
cija  N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:30 Eurolyga per LRT.  
20:50 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Tel Avivo „Maccabi“ – 
Kauno „Žalgiris“.  
23:05 Stilius.  
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  N-7 (kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.

10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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.
22:00 Asteriksas ir Obeliksas: 
jos didenybės tarnyboje  N-7.
00:10 Gelbėtojai  N-7.
01:10 Naktinė pamaina  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 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
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.
20.28 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.

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 naujie-
nų apžvalga.
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
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 in-
terviu.
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.
23:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
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 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras N-7. 
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vokietija 89  N-14. 
23:55 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
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.  
10:05 Rimti reikalai 3   N-7.  
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 Gundytoja N14. 
00:40 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:40 Vaizdo registratorius (k) 
N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Prieš srovę  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Nepamirštamos vestuvės  
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 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios..
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Žmogus be praeities N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Žmogus be praeities  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Žmogus be praeities  
N-14.
00:20 Palaidūnas   N-14.
01:25 Havajai 5.0   N-7.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Gordonas Ramzis. 
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7..
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 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 Požemių ugnis  N14. 
23:10 Detonatorius (k) N14. 
01:05 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7.  
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės 
melodramos.17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas II. Žmogus, kurio ten 
nebuvo  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (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 (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:05 Dizaino dokumentika. 
18:15 Čikagos policija N-7. 
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Elbės filharmonija – nauja-
sis Hamburgo simbolis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai  N-7.
22:30 Mūšio laukas (kart.).
23:00 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 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Zoro kaukė  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Naša Raša  N-14.
01:25 Univeras. Naujas bendri-
kas  N-7.

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.
18.28 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.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 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 in-
terviu.
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 baida-
re 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 Pasaulio puodai (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras N-7. 
17:15 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 Vokietija 89   N-14. 
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
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. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
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 Pinigų monstras   N14. 
00:25 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:25 Gundytoja (k)   N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou   N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Sukeisti gyvenimai ir tikra 
meilė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
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 “V3 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 Žudymo grandinė  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žudymo grandinė  N-14.
00:20 Palaidūnas  N-14.
01:25 Havajai 5.0  N-7.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia  

(k).
08:35 Teisingumo agentai  (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 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 Rokis   N-7. 
23:30 Požemių ugnis (k) N14. 
01:40 Ekstremalūs išbandymai  
N-7.

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7.  
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos..
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k) N-7.  
21:00 Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai N14.  
22:55 Svajoklė.
00:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 

07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (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 šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Elbės filharmonija – nauja-
sis Hamburgo simbolis (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės. Animacin 
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 Veranda (kart.).
19:30 7,7 milijardo žmonių ir 
daugyn.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Su gimtadieniu! N-14. 
23:15 Čia – kinas (kart.).
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 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.

12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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. Penkių armijų 
mūšis  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Naša Raša  N-14.
01:15 Univeras. Naujas bendri-
kas  N-7.

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.

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 naujie-
nų apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
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.
16:30 Kalnų daktaras N-7. 
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:15 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Stambulo „Anadolu 
Efes“ – Kauno „Žalgiris“. 
22:30 Auksinis protas. 
23:55 Robinas Hudas  N-14.
02:10 Užgrobimas Šiaurės 
jūroje 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. 
10:05 Rimti reikalai 3   N-7. 
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 Slaptas keleivis   N14. 

23:10 Vienveidis   N-7.  
00:55 Pinigų monstras (k) 
N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Patvirtinta bučiniu  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 Ledynmetis  N-7.
21:10 Žemė - nauja pradžia  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žemė - nauja pradžia  
N-14.
23:10 Vienas šūvis. Dvi kulkos 
N-14.
01:35 Sekluma  N-14 (kart.).

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:15 Teisingumo agentai (k) 
N-7
09:20 Pėdsakas (k) N-7. 
10:15 Apuokas (k) N-7. 
11:15 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 

12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:50 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 Jūrų pėstininkas 6  N14.  
23:10 Rokis (k) N-7.  
01:35 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Šeimyninės melodra-
mos (k).
08:20 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7. 
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7. 
15:45 Naujokai  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji,
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7. 
21:00 Nebylus liudijimas  
N14. 
23:10 Fargo  N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (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 ateičiaiN-7-
(kart.).
14:45 7,7 milijardo žmonių ir 
daugyn (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
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 Sąžiningas žaidimas 
N-14.
23:15 „Chopin Jazz Inn“ su 
Evelina Sašenko. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 

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 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rung-

tynės Vilniaus „Žalgiris“ – 
Kauno rajono „Hegelmann 
Litauen“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Spąstai  N-14.
23:50 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis  N-14 (kart.).
02:25 Univeras. Naujas ben-
drikas N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti. 
07.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  
N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 isto-
rija 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.

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 Ateities karta.
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.
05:30 Yugo broliai.
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Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2021 10 30

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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.).
06:55 Svajoja vaikai (kart.).
07:25 Riubecalio lobis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pa-
saulis.
12:50 Didžiosios pasaulio 
upės.
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 Visko teorija  N-14.  
01:10 Robinas Hudas  N-14. 
(kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!  
09:00 Mes pačios.  
10:00 Alvinas ir burundukai.
11:50 Tavo, mano ir mūsų  
N-7. 
13:40 Jaunavedžiai   N-7.  
15:30 Indiana Džounsas ir 
krištolo kaukolės karalystė  
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Šiurpuliukai 2. 
Prakeiktas Helovinas N-7. 
21:20 Kaip diena ir naktis 
N-7. 
23:35 Afigiena mokytoja  
N14. 
01:25 Slaptas keleivis (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 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Laukinis Tailandas.
12:30 Barbė. Princesės nuo-
tykis.
12:40 Kenoloto.
12:42 Barbė. Princesės nuo-
tykis.
14:00 Greitis 2: laivo užgrobi-
mas  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 Skandalas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Skandalas  N-14.
23:45 Megė  N-14.
01:35 Tūnąs tamsoje. Trečia 
dalis  S.

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
06:40 Lenktynės aplink pasaulį  
(k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Tropinės Žemės salos.
11:15 Lenktynės aplink pasaulį.
12:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
13:45 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:55 Gordonas Ramzis. 
17:00 LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Pieno žvaigždės. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama  N14. 
22:00 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams  N14..
00:25 Kaip žaibo trenksmas   
N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
Socialinės dokumentikos laida
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
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 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Plikledis  N14. 

22:55 Kaponė N14. 
01:05 Fargo” (8) (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:20 Dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius. 
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 Riubecalio lobis (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 Ak, jau tie tėvai N-14. 
23:05 LRT OPUS ore. 
00:05 Dizaino dokumentika 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).

06:10 Vienas (kart.) N-7.
07:00 Pragaro kelias (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 Nuostabūs metų laikai.
12:45 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:30 Krovinių karai  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Belvilio policininkas  
N-14.
00:20 Spąstai  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Nematomos gijos.  
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 Rysas Darbis Japonijoje.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:30 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
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 Pokalbiai prie jūros.
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.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:30 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 
05:15 Kasdienybės herojai. 

Agurkų, česnakų (į vieno li-
tro stiklainį dedamos 2-3 skilte-
lės), krapų, druskos (1 kupinas 
šaukštas litrui).

Šviežiai surinktus agurkus 
nuplauti, dėti į indą ir gausiai 
apdėti česnakais. Jų skilteles te-
reikia perpjauti perpus.Taip pat 
įdėti krapų žiedynus ir kotus.
Lapelių nereikia, nes jie sukelia 
puvimą.Viską užpilti šaltu van-
deniu. Geriausiai  - iš šulinio.

Po dienos ar dviejų (tai pri-

Tarptautinę šlovę pelnę rauginti 
agurkai

klauso nuo lauko temperatūros 
jeigu tvyro karščiai, rūgimui 
pakanka ir dienos), skystį reikia 
nupilti ir užvirinti. Tuomet pilti 
į stiklainį ant agurkų, jį nedel-
siant uždaryti ir apversti. Ap-
verstus stiklainius kuriam lai-
kui rekomenduojama uždengti 
pledu.

Taip rauginti agurkai išlieka 
traškūs ir kieti.Tai garantuoja 
česnakai, kurių nereikia pagai-
lėti.
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(Atkelta iš 7 psl.)

siūlo darbą

parduoda

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.

Ieškomos virėjos 
Aknystos socialinės 

globos namuose, 
Aknystų k., Anykščių r. 

Slenkantis darbo grafikas. 
Darbo užmokestis nuo 

600 Eur į rankas.
Tel. (8-616) 33505. 

Polikarbonatinius šiltnamius, 
didžiulis pasirinkimas, 

ekspozicija, visi šiltnamiai 
Kupiškyje sandėlyje. 

Dabar pigiau – nedelskite! 
www.sodoharmonija.lt, 

Tel. (8-632) 00900.

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

„Anykštoje“ kainuos 
tik 5 eurus, šeštadienio 

– 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai. 

Tel. (8-381) 5-94-58.
El. p.: reklama@anyksta.lt

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES !
RUDENINIS PAUKŠČIŲ IŠPARDAVIMAS

SPALIO 25 D., PIRMADIENĮ,  prekiau-
sime jaunomis 5 – 6 mėn. rudomis 
olandiškomis, juodomis, raibomis, pil-
komis,  baltomis Leghornų veislės de-
deklėmis vištaitėmis ( kaina 7  - 7,50 
eur.) pašarais. Tel. (išankstiniams 
užsakymams taikomos nuolaidos) 
(8-612) 17831:

Staškūniškyje – 7.45 val.
Kurkliuose – 7.50 val.
Skiemonyse – 8.00 val.
Pašiliuose – 8.15 val.
Katlėriuose – 8.20 val.
Anykščiuose (prie buvusio ūkinio 

turgaus)– 8.40 val.
Ažuožeriuose – 8.50 val.
Zaviesiškyje – 9.00 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.

įvairūs
Darau masažus 

kliento namuose. 
Atvažiuoju į kaimo 

vietoves.
Tel. (8-621) 56939.

Kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

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

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

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.

Informuojame, kad matininkas Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214), 
2021-05-11 atliko žemės sklypo kad. Nr. 3470/0005:176, 2021-05-19 žemės sklypo Nr. 
3470/0005:178, 2021-06-08 žemės sklypo Nr. 3480/0001:965, 2021-08-03 žemės sklypo 
3427/0002:309, 2021-08-24 žemės sklypo Nr. 3426/0008:12 ir 2021-10-05 žemės sklypo Nr. 
3426/0001:251 esančių Vikonių k. Svėdasų sen., Vaidlonių k. Troškūnų sen., Kurklių II k. Kurklių 
sen., Šeimyniškėlių k. Anykščių sen. ir Elmininkų II k. Anykščių sen., Anykščių r.  ribų ženkli-
nimo darbus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų žemės sklypų kadastro Nr. 
3470/0005:171, Nr. 3470/0005:217, Nr. 3480/0001:328, Nr. 3427/0002:275, Nr. 3426/0008:9 ir 
Nr. 3426/0001:58 turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.

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

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

Tel. (8-608) 87858.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Melioracijos darbai, drenažo 
įrengimas ir remontas, kiti eks-
kavatorių, buldozerių darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

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.

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.

Traupio mėgėjų teatrui vadovauja mokytoja

Įkvėpimo semiasi vieni 
iš kitų

Per daugelį metų pastatyta dau-
gybė spektaklių, daug traupiečių 
yra pabuvę aktoriais. Tačiau reži-
sierė sakė, kad mieliausio spekta-
klio nėra – patinka visi. 

„Ypač, kai įtrauki naują artis-
tą. Vaidinom tokį spektaklį „Ne-
paprasta naujiena“, jame pirmą 
kartą vaidino dar visai maža 
mergaitė Eglė Baravykaitė. Jos 
rolė buvo beveik pagrindinė. 
Jos mama, teta, drebėjo, kad ji 
tiek neišmoks, o aš jai pirmą 

kartą skyriau vaidmenį, neži-
nojau, kaip pasiseks. Ir ji taip 
suvaidino! Ji ne tik savo, bet ir 
kitų roles mokėjo: jei kuris su-
klysdavo, ji tyliai pasakydavo, 
ką reikia sakyti. Šis spektaklis 
labai įstrigo atminty“, – pasa-
kojo J Savickienė.

O kokie aktoriai pačiai, tu-
rinčiai aktorių komandą, patin-
ka labiausiai? „Iš aktorių labai 
daug kas patinka. Iš Anykščių 
– Jonas Buziliauskas, su juo 
bendraujam. Būdavo, kai pas-
tato kokį spektaklį, atvažiuoja 
pas mus, sako, padaryti genera-
linę repeticiją. Jo vaidyba ir jo 
spektakliai man labai patinka“, 

– sakė J Savickienė. 
O įkvėpimo moteris teigė ne-

sisemianti iš žinomų profesio-
nalių aktorių. „Semiamės vieni 
iš kitų, draugiškai bendraujam 
ir džiaugsme, ir bėdoje. Tam ti-
kra prasme, esame kaip šeima, 
dabar truputį liūdniau, viską 
sugadino pandemija, nebetu-
rime tokio glaudaus ryšio. O 
anksčiau ir švęsdavome kartu, 
net Naujuosius metus yra tekę 
drauge sutikti“, – apie savo mė-
gėjų teatrą pasakojo mokytoja 
Janina Savickienė.

Ilgametė Traupio pagrindinės 
mokyklos mokytoja

Janina Savickienė tik visai 
neseniai atsisveikino su mo-
kykla: Traupio pagrindinėje 
mokykloje su pertraukomis ji 
dirbo daugelį metų. Mokytoja 
dėstė kūno kultūrą ir ruošė sti-
prius sportininkus: moksleiviai 
dalyvaudavo įvairiuose rajoni-
niuose bėgimuose, sporto var-
žybose, žaisdavo krepšinį.

Ypač J. Savickienės moki-
niai mėgo klausytis jos veda-
mų geografijos, etikos pamo-
kų. Tai buvo mokytoja, kurios 
pamokose niekada nebuvo 
triukšmo, neklaužadų.

J. Savickienė mokykloje taip 
pat skatino mokinius vaidinti – 

moksleiviai noriai „matuoda-
vosi“ naujas roles ir ruošdavo-
si spektaklių premjeroms. 

O kaip be šokių? Į J. Savic-
kienės vedamą šokių būrelį 
ateidavo tiek mergaitės, tiek 
berniukai. Berniukai būdavo 
greitai įkalbėti šokti tautinius 
šokius, o sportiniai šokiai 
„likdavo“ tik mergaitėms. Ir 
čia neapsieita be mokytojos 
kūrybiškumo: jei mokykloje 
dingdavo elektra ar repeticijų 
metu būdavo užimtas magne-
tofonas, J. Savickienė atlikda-
vo garso kolonėlės vaidmenį 
ir melodiją daug kartų dainuo-
davo pati…
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perka

parduoda

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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus išsikirsti arba 
su žeme. Sausuolius išlaužytus 
medžius, biokuro medieną,valo 
apleistas pievas (gali būti nedi-
deli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.
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.

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

uAB „tolmana“ 
superka juodojo metalo 

laužą. pasikrauna ir 
išsiveža patys. 
Veža krovinius. 

Tel. (8-617) 05596.

gyvuliai

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

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

kita

Traktorių T-40 arba T-25. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-679) 29238.

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

Tel. (8-682) 11626. 

Motociklą „Iž“ arba „Jawa“.
Tel. (8-686) 09293.

Šiaudus. 200 ir daugiau vie-
netų ritiniais. Pasiima. 

Tel. (8-698) 78024.

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.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Medžio pjuvenų briketus, 
granules (6 mm). Supakuota 
po 15 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

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.

kita

Priekabas, savivartes, perda-
rytas iš GAZ-53 sunkvežimių, 
MTZ-80 UK, MTZ-80 variklius. 
Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

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

Tel. (8-611) 47343.

Bulves, pašarines, sėklines, 
maistines. Atveža. Kaina iki 
0,40 Eur. 

Tel.: (8-626) 30192, 
(8-646) 79627, 
(8- 613) 08452.

Pjaustytas, nepjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas, 
mėšlą (įvairiais kiekiais). 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 
Tel. (8-623) 86576,(8-684) 57406.

AKCIJA!
UAB „Vitgera“ specializuota parduotuvė, turinti didelę prekybos pa-

tirtį, prekiaujanti laminuota grindų danga, akmens masės sienų-grindų 
plytelėmis, lauko-vidaus durimis, siūlo jums patrauklias kainas!

Grindų danga – nuo 4,79 Eur/m²; 
vidaus durys – 130 Eur/kompl.; 

plytelės – nuo 3,90 Eur/m². 
Plytelių salonas – Vaižganto g. 4A, Utena. 
Grindų dangos/durys –Šaltinių g. 11, Utena. 
Tel. (8- 699) 79377; FB – vitgeravitgera; www.vitgera.lt

Laukiame visų!
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
spalio 23 - 25 d. d. - 
pilnatis. 

Antanas, Daugailas, 
Švitrigailė, Rapolas, 
Gilbertas.

Sanginas, Ramvydė, Odilija.
šiandien

spalio 24 d.

vardadieniai

oras

+4

+8

spalio 25 d.
Krizantas, Švitrigaila, 
Vaigedė, Darija, Inga, Krizas.

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

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. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Skelbiama prenumerata 2022-iesiems metams!

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

Prenumeratorių laukia prizai!

Papuolė į pragarą amerikietis, 
indas ir rusas. Tuoj pat prisistatė 
velnias ir sako:

- Visiems, kurie papuola į pra-
garą, duodu paskutinį šansą pa-
tekti į dangų.

Ir išsitraukia velnias didelį bo-
tagą, kurio dar niekas žemėje nėra 
matęs.

- Kas atlaikys tris smūgius ne-
surikęs, tą paleisiu į rojų. Galite 
prisidengti kuo tik norite.

Pirmas amerikonas. Velnias ir 
klausia:

- Kuom prisidengsi?
Na amerikietis pasiėmė didžiulį 

granito gabalą ir laukia smūgių.
Velnias užsimojo... Pirmas 

smūgis... Akmuo į šipulius. An-
tras smūgis... Amerikonas klykia 
nesavu balsu.

- Sekantis.
Ateina indas. Velnias ir to klau-

sia, kuo prisidengs. Indas atsako:
- Niekuo! Aš visą gyvenimą 

joga užsiminėjau ir medituojant 
kūnas nejaučia skausmo.

Velnias užsimojo... Pirmas 
smūgis... Tylu ramu. Antras smū-
gis... Tylu ramu. Trečias smūgis... 
Tylu ramu.

Velnias sako:
- Na, ką gi, gali varyt į rojų.
O indas atsako:
- Ne, noriu pasilikti ir pasižiū-

rėti. Visuose anekdotuose rusai 
laimi. Noriu pažiūreti, kaip jam 
šįkart pasiseks.

- Na gerai, pasilik, jei taip nori. 
Na ir kuo prisidengsi? - klausia 
velnias ruso.

- Kuo kuo, žinoma, indu...

Amiliutė Anykščiuose ima skleisti jautrią lyčiai kalbą
„Prašom kreiptis - Amilio!
Tolerancijai valio!
kūnas aš - su vagina!
O Petro - tai su mašna.

Turime modernūs būti.
Atlaikyti šitą griūtį.
Žmogo žmogai  - ne vilko:
esam jautrūs, kas be ko“, -

Taip kalbėjo Amiliutė,
net liūliavo jos sofkutė -
Švietė, mokė senį joną,
kaip kalbėti turi ponai.

jonas muistėsi, tylėjo,
siurbė alų ir žagsėjo.
Ginčytis su Amiliute 
išgali tik jo stefutė.

,,Ša, Brisio“, - išėjęs tarė, -
Šuo dantis blauzdon suvarė.
nepasiekia pažanga
Žvejų gatvės, ir gana.


