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Didelis juodas šuo sekmadienį, sausio 31 dieną, įsmuko 
į anykštėnų Birutės ir Kazimiero Jakučių namų kiemą ir 
pražudė kartu su šeimininkais į kiemą išėjusią mažylę šei-
mos draugę, špicų veislės Džesiką.

B.Jakutienė Džesiką nešio-
davos krepšyje, kartu keliau-
davo ir į viešus renginius, ir 
į darbą. Nelaimė įvyko aki-
mirksniu: kai Jakučiai paste-
bėjo, kad jų šunelį pagriebė 
svetimas šuo, puolė prie jo su 
sniego kastuvu. Bet jau buvo 
per vėlu. Augintinį paleistomis 
žarnomis Jakučiai dar bandė 
gelbėti, išvežė į kliniką, tačiau 
jų Džesika neišgyveno.

Po nelaimės Jakučiai buvo 
priblokšti, nes jų mažas šunelis 
buvo ypač mylimas ir prižiūri-
mas. Kazimieras „Anykštai“ 

Birutės ir Kazimiero Jakučių špicė Džesika buvo tarsi šeimos 
narė. Birutė su augintine keliavo ir į renginius, ir į darbą.6 psl.

sakė, jog ypač išgyvena Birutė. 
„Jos buvo neišskiriamos drau-
gės“, - kalbėjo K.Jakutis.   

Anykščių rajono policijos 
komisariatui Jakučiai parašė 
pareiškimą. Jie patys išsiaiš-
kino ir policijai nurodė, kad 
užpuolikas yra iš vieno Stoties 
gatvės namo.

Jakučiai yra verslininkai, 
įmonių grupės „Lonas“ ben-
drasavininkiai. K.Jakutis - Pa-
gulbis - šalyje žinomas bardas. 
„Lonas“ gamybinė bazė yra 
Jonavoje. 

Kalitos slidinėjimo trasos 
atidarymui šakių neprireikė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po dvejonių Anykščių rajono vadovai nusprendė paleisti Kalitos kalno slidinėjimo trasą.
Nuo trečiadienio dirbtinį sniegą pučia patrankos, šeštadienį trasa pradės veikti.

Ant Kalitos kalno pučiamas dirbtinis sniegas. Savaitgalį slidinė-
jimo trasa pradės veikti.

Kalitos kalno slidinėjimo tra-
są valdančio Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
laikinoji direktorė Renata Gu-

donienė „Anykštai“ sakė, kad 
patrankos nuo trečiadienio dir-
ba kiaurą parą. 

Bilietus planuota pradėti par-
davinėti penktadienio vakarą. 
Trasą ketinama atidaryti šešta-
dienį 15 valandą.

Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė priėmė sprendimą 
kalnų slidinėjimo centrams 
leisti atnaujinti veiklą, tačiau 
liko judėjimo tarp savivaldybių 
suvaržymai, todėl bent kol kas 
Anykščiuose galės slidinėti tik 
anykštėnai.

Apytikriais skaičiavimais, 
Kalitos kalno trasos paleidimas 
kainuos apie 20 tūkst. eurų, 
todėl rajono vadovai pradžio-
je pranešė, jog Kalitos trasos 
nepaleis, nes slidinėjimas bus 
nuostolingas. Tačiau po slidi-
ninkų spaudimo pozicija buvo 
pakeista. 

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinoji 
direktorė Renata Gudonienė 
sakė, kad atsižvelgta į slidi-
ninkų norus pramogauti. 

14 psl.

Ramino. Vasario 5-ąją Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos atstovai Seimo nariai 
Tomas Tomilinas ir Valius 
Ąžuolas nuotoliniu būdu rami-
no Anykščių rajono ūkininkus. 
Į nuotolinį pasitarimą su Seimo 
nariais jungėsi  būrys Anykščių 
ūkininkų. Seimo nario padėjė-
jas Antanas Baura  „Anykštai“ 
sakė, jog šį renginį išprovoka-
vo konservatoriaus Seimo nario 
Mykolo Majausko frazė, jog 
ūkininkai, kaip notarai ir ants-
toliai, turi per daug lengvatų ir 
jas reikia naikinti.

Neįvyko. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyrius kol kas nuolatinio vedė-
jo neturės. Praėjusį pirmadienį 
konkursas šio skyriaus  vedėjo 
pareigoms užimti neįvyko.

Planai. Anykščių technikos 
sporto klubas „Motorsportas“ 
planuoja atlikti Anykščių kar-
tingo trasos plėtrą. Klubas ke-
tina teikti paraišką Centrinei 
projektų valdymo agentūrai ir 
pretenduoti į Sporto rėmimo 
fondo lėšas, skirtas esamų spor-
to paskirties inžinerinių statinių 
plėtrai, priežiūrai ir remontui 
atlikti. Gavus finansavimą, 
Anykščių kartingo trasoje nu-
matyta išplėsti sporto varžybų 
dalyvių parko teritoriją, karto-
dromo trasą pailginti iki 1 200 
m, kad ji atitiktų tarptautinius 
reikalavimus, suremontuoti 
žiūrovų tribūnas ir jas pritaikyti 
neįgaliesiems, išplėsti kartodro-
mo aptvėrimą, taip pat mokymo 
klasėje atlikti remonto darbus. 

Šiupinys.  Norite paskelbti 
informaciją apie renginį, susiti-
kimą „Šiupinio“ rubrikoje? To-
kia reklama kainuoja 20 eurų.

Pedagogams liko 
7 vakcinos dozės

2 psl.

Laikraštis 
„Šilelis“ ir 
portalas 
„Nykščiai“ antrą 
kartą pažeidė 
etiką

3 psl.

Tubingas: 
pasitikėk, bet 
tikrink

6 psl.

Gyvenimas
kaime žiemą: 
gamtos terapija 
ir stirnų 
draugija

8 psl.
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spektras
Mirtis. Ketvirtadienį Mirė  65-

erių filosofė, literatūros kritikė, 
eseistė, Vilniaus universiteto (VU) 
Filosofijos fakulteto profesorė Jū-
ratė Baranova. Ji parašė monogra-
fijas „XX amžiaus moralės filoso-
fija: pokalbis su Kantu“, „Jurgos 
Ivanauskaitės fenomenas: tarp 
siurrealizmo ir egzistencializmo“. 
Ji Išleido esė rinkinius „Meditaci-
jos: tekstai ir vaizdai“, ir kitų vei-
kalų. J, Baranova rašė filosofinius, 
literatūros kritikos straipsnius, 
prozos kūrinius, pasirašydavo  
slapyvardžiu Ana Audicka.

Visureigiai. Vidaus reikalų mi-
nisterija ketina perduoti Lietuvos 
šaulių sąjungai 11 Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybai (VSAT) 
priklausančių visureigių. Pasienio 
tarnyba kasmet atnaujina savo 
automobilių parką, todėl perduos 
2007 metais įsigytus vienuolika 
„Mitsubishi Pajero“. Transporto 
priemonės leis Šaulių sąjungos 
nariams padėti pasienio pareigū-
nams prireikus vykdyti skubias 
operacijas valstybės sienos apsau-
gai užtikrinti ir kad pagerins šau-
lių mobilumą.

Teatras. Lietuvos nacionali-
nio dramos teatro meno vadovu 
pradėjo dirbti režisierius Oskaras 
Koršunovas, o rašytojas Marius 
Ivaškevičius paskirtas teatro dra-
maturgu. Jie abu pareigas pradėjo 
eiti sausio mėnesį, 

Tarša. Bendrovė „Klaipėdos 
vanduo“ teigia nustačiusi, iš kur 
šią savaitę į Kuršių marias ištekė-
jo teršalai, konkrečios teršėjos pa-
vadinimo bendrovė neatskleidžia. 
Klaipėdos uosto direkcija trečia-
dienį pranešė, kad šalia Naujo-
sios perkėlos apžiūrint krantinę 
antradienio vakarą buvo pastebėta 
gelsvos spalvos teršalų. „Grigeo 
Klaipėdos“ vadovas teigė, kad in-
cidentas nesusijęs su jo įmone.

Teismas. Prancūzijos teismas 
nusprendė, jog valstybė yra atsa-
kinga už tai, kad nebuvo imtasi 
pakankamų priemonių klimato 
kaitai stabdyti. Sprendimas yra 
nevyriausybinių organizacijų per-
galė daugiau kaip 2 mln. piliečių 
parašais paremtoje byloje. Ši byla 
yra dalis pasaulyje stiprėjančio 
klimato aktyvistų spaudimo vy-
riausybėms pasitelkiant teismų 
sistemas. 

Turizmas. Itin sparčiai savo 
gyventojus nuo COVID-19 skie-
pijantis Izraelis nuo kovo pradės 
palaipsniui atsiverti turizmui, ir 
tikėtina, kad jo sienos bus įprastai 
atviros nuo metų vidurio, pranešė 
Izraelio turizmo ministerija. Skel-
biama, jog izraeliečiai, praėję abu 
skiepijimo etapus ir gavę vadina-
mąjį „žaliąjį pasą“, galės keliauti 
be karantinavimosi įpareigojimų 
ar testavimų dėl COVID-19 ker-
tant valstybių sienas. 

-BNS

temidės svarstyklės
Smurtas. Vasario 1 dieną  

apie 20.00 val. Anykščiuose, 
Gedimino g., neblaivus (nusta-
tytas 1,17 prom. girtumas) vy-
ras (g. 1971 m.) smurtavo prieš 

PRAŠOMA NUO STOGŲ PAŠALINTI SNIEGĄ IR VARVEKLIUS

Gausiai prisnigus, ant statinių stogų susikaupė labai daug sniego. Didelis sniego kiekis gerokai padidino apkrovas pastatų 
stogams, dėl to gali kilti pavojus pastatų laikančiosioms konstrukcijoms ar įvykti pastato griūtis. 

Ant pastatų stogų ir kitų konstrukcijų formuojasi varvekliai. Krintantys ledo gabalai ir sušalęs sniegas gali sukelti ne tik pavo-
jų vienur ar kitur pastatytiems automobiliams, bet ir sužaloti praeivius. 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nuostatomis, pastatų savininkai privalo užtikrinti saugų pastato naudo-
jimą, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. 

Anykščių rajono savivaldybės administracija Anykščių mieste ir rajone esančių pastatų savininkų prašo įvertinti pastatų, už 
kurių priežiūrą jie yra atsakingi, būklę ir imtis priemonių stogų ir laikančiųjų konstrukcijų apkrovoms sumažinti bei pašalinti 
varveklius.  

 
Anykščių r. savivaldybės informacija

moterį (g. 1971 m.). Vyras su-
laikytas ir uždarytas į  ilgalai-
kio sulaikymo patalpas. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras.Vasario 1 dieną, 

pirmadienį, gaisras kilo Debei-
kiuose. Ugniagesiai šiek tiek 
po 9 valandos ryto gavo pra-
nešimą, kad gaisras įsiplies-
kė mūriniame gyvenamajame 
name. Jiems atvykus, pastatas 

buvo uždūmintas, atviros lieps-
nos nebuvo - smilko perdanga, 
apšiltinta spaliais. Gaisro metu 
išdegė namo vidus ir namų 
apyvokos daiktai, apdegusi 
perdanga buvo nuardyta. 

Pažeidėjus policija veš į areštinę Panevėžyje
Nuo vasario 1 dienos uždaryta Utenos apskrities vyriausio-

jo policijos komisariato  areštinė. 
Policija pranešė, kad uždarius Utenos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato areštinę sulaikyti asmenys bus uždaromi 
į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio 
sulaikymo patalpas Utenoje arba konvojuojami į Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato ilgalaikio 
sulaikymo kamerose bus užti-
krinama sulaikytųjų apsauga, 
laikomasi higienos reikalavimų, 
sulaikytiesiems bus tiekiamas 

maistas ir pagal poreikius sutei-
kiama medicininė priežiūra ar 
pagalba.

Pareigūnai, dirbę Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato areštinės padalinyje, 

nuo šiol darbą pradeda Pane-
vėžio apskrities vyriausiajame 
policijos komisariate, Viešosios 
tvarkos tarnybos Areštinės ir 
konvojaus skyriuje. Jie vykdys 
asmenų konvojavimo funkciją.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininkas 
Vytautas Vaiškūnas sakė, kad 
areštinė uždaryta dėl apskrityje 
mažėjančio nusikalstamumo.

„Pastaruoju metu gyventojų 
ir nusikalstamų veikų skaičiaus 
mažėjimas verčia ieškoti racio-
nalių ir ekonomiškų sprendimų. 

Išlaikyti, prižiūrėti ir renovuoti 
areštinių patalpas būtų ekono-
miškai nenaudingas sprendi-
mas“, - sakė jis.

Nuo vasario 1 dienos taip pat  
uždaromos Alytaus, Marijam-
polės, Tauragės apskričių vy-
riausiųjų policijos komisariatų ir 
Mažeikių rajono policijos komi-
sariato areštinės. Šalyje areštinės 
lieka veikti penkiuose didžiuo-
siuose miestuose - Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 
ir Šiauliuose.

-ANYKŠTA

Graži žiema brangiai kainuoja
Sniego valymas Anykščių rajono biudžetui jau kainavo 

160 tūkst. eurų. Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis 
sako, kad už miesto gavių ir šaligatvių valymą rangovams 
jau yra priskaičiuota 132 tūkst. eurų suma, už seniūnijų ke-
lių priežiūrą - 28 tūkst. eurų.

Priminsime, jog visos didžio-
sios Anykščių miesto gatvės - 
J.Biliūno, A.Vienuolio, Vilniaus 
ir dar kelios kitos - yra valstybi-
nės reikšmės ir jas valo valstybi-
nė įmonė AB „Kelių priežiūra“. 
Pasak D.Žiogelio, savivaldybės 
samdomos įmonės valo apie 50 
km. Anykščių miesto gatvių, 
miesto šaligatvius bei 1540 km. 
seniūnijų kelių.

Šiomis dienomis iš Anykščių 
miesto pradėtas vežti sniegas. 
Sniegas vežamas iš miesto cen-
tro, šiek tiek bus aptvarkytos 

Šaltupio ir Puntuko gatvės, au-
tomobilių stovėjimo aukštelės. 

Sniego išvežimo paslaugą at-
lieka UAB „Ekocoservice pro-
jektai“ samdomi subrangovai. 
Vieno kubinio metro sniego 
išvežimas savivaldybei kainuos 
apie 4 eurus – taigi, vieno sun-
kvežimio, prikrauto sniego, iš-
vežimas kainuos 30-40 eurų.

Miesto sniegas sandėliuoja-
mas senajame AB „Anykščių 
kvarcas“ karjere.

Anykščių savivaldybės 
administracijos Statybų sky-

riaus specialistas Mindaugas 
Trinkūnas „Anykštai“ sakė, 
jog sniego vežimas iš mies-
to nėra jau tokia reta atrakci-

ja - 2018-aisiais, pasitinkant 
Lietuvos valstybės šimtmetį, 
taip pat buvo vežtas sniegas iš 
A.Baranausko aikštės.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pernykščio sniego bus galima ieškoti senajame AB „Anykščių 
kvarcas“ karjere.

Pedagogams liko 7 vakcinos dozės
Šią savaitę Anykščių rajonas gavo 600 vakcinos nuo Co-

vid-19 dozių. Beveik visos vakcinos suleistos asmenims, 
kurie jau buvo skiepyti pirmąjį kartą - medikams, sociali-
niams darbuotojams, SPA „Vilnius Anykščiai“ kolektyvui.

Šią savaitę prasidėjo ir 
Anykščių rajono švietimo įs-
taigų darbuotojų vakcinacija. 

Tiesa, Anykščių rajono peda-
gogams liko vos 7 vakcinos 
dozės.

Anykščių rajono viceme-
ras, Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos operaci-
jų vadovas Dainius Žiogelis 
sako, jog kitą savaitę Anykš-
čių rajoną turėtų pasiekti 200 
vakcinų, kurios bus skirtos 
švietimo įstaigų darbuoto-

jams.
Vasario 5 dieną, penktadie-

nį, Covid-19 Anykščių rajone 
sirgo 121 asmuo.

 Buvo skelbiama, jog Covid 
19 jau persirgo 824 asmenys

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

savaitės citatosLaikraštis „Šilelis“ ir portalas „Nykščiai“ 
antrą kartą pažeidė etiką
Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK)  priėmė 

sprendimą, jog Anykščių rajono laikraštis „Šilelis“ ir porta-
las „Nykščiai“ Lino Bitvinsko publikacijoje „Kaip savival-
dybė „Anykštai“ konkursą organizavo“ („Šilelis“, 2020-05-
30; „Nykščiai“ 2020-06-01)  pažeidė Lietuvos visuomenės 
informavimo etikos kodeksą. 

Sprendimą VIEK priėmė 
2021 m. sausio 5 dieną. „Nykš-
čiai“ ir „Šilelis“ VIEK spren-
dimą įpareigoti paskelbti šiose 
žiniasklaidos priemonėse.

Priminsime, jog Visuomenės 
informavimo etikos komisija 
2020 metų gruodžio 15 die-
nos posėdyje konstatavo, jog 
L.Bitvinskas Visuomenės infor-
mavimo etikos kodekso reika-
lavimus pažeidė ir publikacijo-
je „Iš savivaldybės 62000 eurų 
srautas ištekėjo „Anykštos“ 
link“ („Nykščiai“, 2020-08-24; 
„Šilelis“, 2020-08-29).

VIEK sprendimas, kuriame 
konstatuojamas antrasis UAB 
„Atvirai“ Visuomenės infor-
mavimo etikos kodekso pa-
žeidimas, priimtas mažiau nei 
mėnesiui praėjus nuo pirmojo 
pažeidimo nustatymo ir paskel-
bimo.

Abiejų L.Bitvinsko publika-
cijų esmė - savivaldybės viešų-
jų pirkimų konkursas, kuriame 
pirkta informacijos sklaida. 
Konkurso sąlygose buvo ketu-
rios dedamosios - laikraščio ti-
ražas, prenumeratorių skaičius, 
periodiškumas ir paslaugos kai-
na. 

Kultūros ministerija, atlikusi 
laikraščio „Šilelis“ tiražo pati-
krinimą, nustatė, kad laikraštis 
deklaravo ir skelbė melagingą 
tiražą. Patikrinimo metu konsta-
tuota, kad laikraštis leidžiamas 
vos 1000 egzempliorių tiražu, 
o L.Bitvinskas ir jo komanda 
skelbėsi laikraštį leidžiantys 
net 3000 egzempliorių tiražu. 
Sukčiavimo atskleidimas ir šios 
žinios ištransliavimas į viešąją 
erdvę nepaliko galimybės „Ši-
lelio“ leidėjams konkursų orga-
nizatoriams pateikinėti klaidin-
gą informaciją apie savo leidinį. 
Didžioji visų leidinių prenume-
ratorių dalis laikraščius gauna 
per valstybinę įmonę „Lietuvos 
paštas“. Tikėtis, jog valstybinė 
įmonė viešųjų pirkimų organi-
zatoriams pateikinės ne realius 
skaičius, o tokius, kokių pagei-
dauja laikračių leidėjai, nėra pa-
grindo. Taigi, dvi savivaldybės 
konkurso dedamosios vien jau 
dėl L.Bitvinsko ir jo bendražy-
gių klastoto tiražo atskleidimo 
„Šilelio“ leidėjams tapo nepa-
rankios. Trečioji savivaldybės 
konkurso dedamoji - laikraš-
čio periodiškumas – „Šileliui“ 
taip pat buvo neparanki, nes 
„Anykštos redakcija“ per me-
tus išleidžia per šimtą laikraš-
čio numerių, o konkurentai iš 

„Šilelio“ - dvigubai mažiau.
„Pagal Lietuvos visuomenės 

informavimo kodekso (toliau - 
Kodeksas) 3 straipsnį, gerbdami 
žmogaus teisę gauti teisingą in-
formaciją, žurnalistai, viešosios 
informacijos rengėjai ir skleidė-
jai turi skelbti tikslias, teisingas 
žinias bei įvairias nuomones. 
Pagal Kodekso 53 straipsnį žur-
nalistai, viešosios informacijos 
rengėjai ir skleidėjai neturi nau-
doti visuomenės informavimo 
priemonės savo privatiems rei-
kalams spręsti bei asmeninėms 
sąskaitoms suvesti.

Publikacijoje buvo paskelb-
ta, jog specialūs Anykščių ra-
jono savivaldybės organizuoto 
viešinimo paslaugų pirkimo 
konkurso reikalavimai sudarė 
išskirtines sąlygas laikraščiui 
„Anykšta“ ir eliminavo bet ko-
kią konkurenciją, tačiau, ko-
kie tie reikalavimai, įvardyta 
nebuvo. Komisijos vertinimu, 
visi Anykščių rajono savival-
dybės organizuoto viešinimo 
paslaugų konkurso kriterijai 
- paslaugos kaina, leidinio ti-
ražas, leidinio prenumeratorių 
skaičius ir periodiškumas - yra 
skirti užtikrinti maksimalią sa-
vivaldybės informacijos sklai-
dą palankiausiomis sąlygomis, 
todėl teigti apie galimą jų ne-
skaidrumą ir (ar) diskriminaci-
nį pobūdį nėra objektyvaus pa-
grindo. Statistinis informacijos 
vartotojas iš Publikacijoje pa-
teiktos informacijos neturėjo 
galimybių savarankiškai įver-
tinti neigiamai kritikuojamo 
konkurso sąlygas, todėl dary-
tina išvada, jog Publikacijoje 
buvo paskleista neišsami ir ne-
pakankamai tiksli informacija 
ir tuo buvo pažeisti Kodekso 3 
straipsnio reikalavimai.

Publikacijoje skaitytojams 
buvo leidžiama suprasti, jog 
Pareiškėjos vadovę siejantys 
giminystės ryšiai su Anykš-
čių rajono savivaldybės meru 
sąlygojo išimtinai laikraščiui 
„Anykšta“ palankias Anykš-
čių rajono savivaldybės orga-
nizuoto viešinimo paslaugų 
konkurso sąlygas. Kaip jau 
buvo nurodyta anksčiau, įver-
tinus minėto konkurso sąly-
gas, nėra jokio objektyvaus 
pagrindo teigti apie galimą jų 
neskaidrumą ir (ar) diskrimi-
nacinį pobūdį. Todėl daryti-
na išvada, jog Publikacijoje, 
be kita ko, buvo sprendžiami 
UAB „Atvirai“ verslo reikalai 
ir suvedinėjamos sąskaitos su 

platesnes viešinimo paslaugas 
savivaldybei galinčia pasiūlyti 
Pareiškėja ir tuo buvo pažeisti 
Kodekso 53 straipsnio reikala-
vimai“, - konstatavo VIEK.

VIEK nusprendė:
„1.Pripažinti, jog Lino Bi-

tvinsko publikacijoje „Kaip 
savivaldybė „Anykštai“ orga-
nizavo konkursą“ („Šilelis“, 
2020-05-30; nyksciai.lt, 2020-
06-01) buvo pažeistas Lietuvos 
visuomenės informavimo eti-
kos kodekso 3 straipsnis, nusta-
tantis, jog gerbdami žmogaus 
teisę gauti teisingą informaciją, 
žurnalistai, viešosios informa-
cijos rengėjai ir skleidėjai turi 
skelbti tikslias, teisingas žinias 
bei įvairias nuomones, ir 53 
straipsnis, nustatantis, jog žur-
nalistai, viešosios informacijos 
rengėjai ir skleidėjai neturi nau-
doti visuomenės informavimo 
priemonės savo privatiems rei-
kalams spręsti bei asmeninėms 
sąskaitoms suvesti.

2.Išaiškinti UAB „Atvirai“, 
jog ji privalo ne vėliau kaip per 
dvi savaites paskelbti šį spren-
dimą laikraštyje „Šilelis“ ir 
portale nyksciai.lt.“

Priminsime, jog L.Bitvinskas 
vienoje po kitos skelbtose pu-
blikacijose ėmėsi formuoti nuo-
monę, jog „Šilelis“ Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos skelbtą viešųjų pirkimų 
konkursą pralaimėjo ne todėl, 
kad yra stipriai už „Anykštą“ 
mažesnis leidinys, dar ir klas-
tojęs laikraščio tiražą (šį faktą 
nustatė ir konstatavo Lietuvos 
kultūros ministerija), o todėl, 
kad „Anykštos“ redaktorę Gra-
žiną Šmigelskienę ir Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių 
sieja giminystės ryšiai. 

S.Obelevičius Anykščių rajo-
no meru yra dešimt metų . Per 
jo vadovavimo laiką „Anykš-
ta“ daugelį metų neturėjo jo-
kių savivaldybės užsakymų, 
asmenines sąskaitas su mūsų 
leidiniu bandė suvedinėti tuo-
metinis savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, KGB 
KAPITONAS Vilius Juodelis, 
nepaisant to, jog redakcijoje 
dirbo mero dukra Sigita Obe-
levičiūtė Pivorienė. Dėl paties 
mero S.Obelevičiaus užsakytos 
publikacijos „Anykštoje“ ap-
mokėjimo ėjome į teismą - KA-
PITONAS atsisakė mokėti už 
mūsų jau suteiktą paslaugą.       

P.S. „Anykštos“ konfliktas 
su V. Juodeliu kilo,lyg ir be 
pagrindo. Po to, kai nuo soci-
aldemokratų į Seimą susiruošė 
kandidatuoti buvusio Anykščių 
rajono KGB poskyrio viršinin-
ko Alvydo Žalos sūnus Alvy-
das, o „Anykšta“ parašė publi-
kacijų ciklą apie kagėbistus, jų 
ryšius ir sąsajas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ar lauko ekraną 
Anykščiuose 
reikėtų iškelti į 
kitą vietą?

Justinas RINDZEVIČIUS:

- Visų pirma tamsiu paros 
metu turėtų būti sumažintas 
ekrano ryškumas, kad neakintų 
vairuotojų!!!

Romualdas 
INČIRAUSKAS:

- O kam jį kelti, stovi labiau-
siai matomoje vietoje. Tam jį ir 
statė.

Palma JEVSEJEVIENĖ:

- Parduoti tą ekraną ir susi-
grąžinti pinigus.

Simona STASIŪNIENĖ:

- Tokie ekranai neturėtų būti 
prie kelio, nes tikrai blaško vai-
ruotojų dėmesį.

Vado statuso verta frazė!

Alfrydas SAVICKAS, anykš-
tėnas politikas, „Facebook“-e  
kvietė slidininkus siekti, jog 
būtų atidaryta slidinėjimo tra-
sa ant Kalitos kalno:

 „Anykštėnai, pirmyn su šakė-
mis prie savivaldybės!“ 

Bet užtai sniegui bus baisu

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, atsa-
kė į A.Savicko komentarą: 

„Nieko nebus, su šakėm snie-
go neužpilsi, reiktų su šiūpe-
liais“.

Atrakcijos atsiradimas buvo 
atrakcija

Dominykas TUTKUS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie nelegaliai įrengtą tu-
bingo trasą ant Kalitos kalno:

  „Gerai, kad Anykščiuose at-
sirado nauja atrakcija, bet blo-
gai, jog taip atsirado...“

Paklaidino stulpus miške

Rolandas LANČICKAS, 
Andrioniškio seniūnas, apie 
elektros linijų remontą: 

„Štai ir dabar ESO automobi-
lis pravažiavo. O praeitą savaitę  
mačiau, kaip jie ir stulpus vežė 
kažkur į mišką.“ 

Ne prasčiau nei piligrimai 
keliauja...

Vygantas ŠLIŽYS, ūkinin-
kas, verslininkas ir politikas, 
apie į Izraelį vežamus veršius: 

„Gyvuliai pakeliui į Izraelį  
kelis kartus išgenami iš sunkve-
žimių: yra sutartys su užsienio 
ūkininkais, kurie teikia savotiš-
kas veršių viešbučių paslaugas.“

Įvykdyta liaudies valia...

Renata GUDONIENĖ, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro laikinoji va-
dovė, apie sprendimą atidaryti 
Kalitos slidinėjimo trasą: 

„Atsižvelgėme į anykštėnų 
prašymus. Sulaukėme labai 
daug prašymų atidaryti trasą. 
Viliamės, kad tie, kurie parašė 
ir skambino, tikrai atvyks slidi-
nėti.“

O tikrintojų skatinimo fon-
das numatytas?

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, vers-
lininkas, apie tubingo statybų 
patikrinimą:

  „Dabar belieka kliautis kon-
trolieriumi. Gal jam pavyks 
atskleisti, kas čia įvyko - ar tai 
buvo begalinė nekompetencija, 
ar sąmoninga veikla, ar banalus 
žioplumas.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS 

Kalitos kalno nusileidimo 
padangomis trasos - tubingo 
istorija žmogiškai supranta-
ma. Kas nedirba - tas neklys-
ta. Kaip ir amfibijos pirkimas. 
Pamenu, vienas iš amfibijos 
pirkėjų tada teisindamasis 
ironizavo: „Kas antrą dieną 
amfibijas perkam, užtai apie 
jas gerai išmanom“.  Ir tubin-
gus ne kasdien įrenginėjam... 
Net ir žodį „tubingas“ iki 
trasos įrengimo Anykščiuose 

vargu ar kas buvo girdėjęs.
Bet žmonės net disertacijas 

kažkaip pirmą kartą rašyda-
mi parašo. Elektros lemputė, 
telefonas ir penicilinas, kai 
buvo išrasti, tai jie buvo 
išrasti pirmą kartą, neturint 
patirties išradinėti lemputę, 
telefoną ar peniciliną. 

Nelegalią tubingo trasą eks-
ploatavo savivaldybės valdo-
ma VšĮ „Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras“. 
Rajono taryba nelegaliam 
statiniui skyrė finansavimą, o 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius vienas pirmųjų nelegaliu 
trasos loviu nusileido.

Vien tuometinę laikinąją 
Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorę 
Kristiną Beinorytę apkaltinti 
nederėtų. Ir valdžios žmonės 
kalti. Nematė, nesužiūrėjo, 
nepasidomėjo... 

Rajono taryba statybos 
leidimų netikrina, kas tik pa-
prašo pinigų - tam ir duoda. 

Arba neduoda. Bet popieriai 
sprendimams priimti nėra ar-
gumentas. Žinok, dideli ponai 
- popierių patys netikrins. O 
tai ko jie tada sėdi tam savo 
kromelyje?

Iš nelegalaus tubingo yra 
vienas riebus pliusas. Paaiš-
kėjo, kad 
kontroliuo-
janti siste-
ma veikia. 
Valstybinė 
statybos 
priežiūros inspekcija pati-
krino, nustatė pažeidimus, 
liepė tą gargarą nugriauti. 
Inspekcijai „iki lemputės“, 
kad statinys valdiškas, kad, 
surašę nelegalios statybos 
aktą, tiesiogiai sužeis rajono 
vadovų garbę ir orumą. Nei 
įkalbinėjimai, nei konjako 
butelis nepadės - prisidirbot, 
srėbkit... Na, gal negriaus to 
lovio, gal įteisins. Bet man 
patinka, kad mūsų valstybėje 
bent jau kartais visi gyvulėliai 

būna lygūs...
K.Beinorytė, išaiškėjus, 

kad lovys nelegalus, gana 
oriai pasitraukė iš pareigų. 
„Facebook“-e ji pranešė, kad 
pasitraukė iš darbo, bet nieko 
neiškeikė, atvirkščiai, net 
padėkojo. 

„Ir milži-
niškas ačiū 
Audronei 
Pajarskienei 
už parodytą 
lyderys-

tės pavyzdį, už motyvaciją 
sunkiausiais momentais ir 
įkvėpimą ir galimybę tobulėti. 
Jūs, Audrone, esate žmogus į 
kurį noriu lygiuotis“, - šiltus 
žodžius K.Beinorytė skyrė 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, 
turizmo ir sporto skyriaus 
vedėjai A.Pajarskienei.

Taip jau netyčia atsitin-
ka, kad darbinių problemų 
turi buvusio Anykščių mero 
Kęstučio Tubio komandos 

žmonės. K.Beinorytė taip pat 
buvo K.Tubio visuomeninio 
rinkimų komiteto narė, kandi-
datė į rajono tarybą. Artumas 
K.Tubiui šiais laikais -  ne 
privalumas.

Pats K.Tubis sako: „Mūsiš-
kius muša“. O ko jūs tikėjo-
tės? Net ir tuos „tubiečius“, 
kurie nepadarė nesąmonių, 
muša. To ir reikėjo laukti. 
Dėsninga. Juk kai tu į rin-
kimus eini su visuomeniniu 
komitetu, vargu ar kas nors 
patikės, kad turi idėjų, įsitiki-
nimų. 

Vienintelė idėja - man 
bus saugiau, patogiau. Bet 
ši idėja galioja tik perga-
lės atveju - pralaimėjęs esi 
pasmerktas būti priešu. Ir ne 
tik naujos rajono valdžios, bet 
ir tų, kuriuos K.Tubis atleido 
iš darbo.

Taigi, lovius geriau mon-
tuoti turint statybos leidimus, 
ypač kai prie esminio rajono 
lovio jau nebe tavo chebra.

...Elektros lemputė, telefonas 
ir penicilinas, kai buvo išrasti, 
tai jie buvo išrasti pirmą kartą, 
neturint patirties išradinėti ...

Profesoriaus vardas atveria kelius 
į savirealizaciją

Vos dvi sodybas turintis Debeikių seniūnijos Rukšiškių 
kaimas išaugino visą būrį šviesuolių, tarp kurių galima ras-
ti dvasininkų, dainininkų ar politikų.

Iš šio kaimo kilęs ir Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir 
socialinio ugdymo katedros vedėjas prof. dr. Saulius Šukys.

Robertas AlEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Prof. dr. S. Šukys yra baigęs 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižgan-
to gimnaziją. Po mokyklos bai-
gimo jis sakė apsisprendęs tapti 
kūno kultūros mokytoju ir įstojęs 
į tuometinį Lietuvos valstybinį 
kūno kultūros institutą.

Prieš 30 metų mokyklą baigu-
siam prof. dr. S. Šukiui nekilo 
abejonių dėl savo pasirinkimo 
tapti mokytoju - tuomet dar ne-
buvo kalbų apie mažus peda-
gogų darbo krūvius ir kuklius 
atlyginimus. Jis neslėpė, kad  
pasirinkimui įtakos turėjo ir jo 
buvęs kūno kultūros mokytojas 
Vytautas Jucys. 

Pašnekovas pasakojo, kad 
studijos Lietuvos valstybiniame 
kūno kultūros institute jam prily-
go „atostogoms“ - mokytis buvo 
lengva. „Iš studijų laikų man yra 
įstrigę, kaip mus, studentus, rug-
sėjo pabaigoje išveždavo į turiz-
mo stovyklą prie marių ir ten dvi 
savaites gyvendavome didelėse 
kareiviškose palapinėse. Dabar, 
rodos, studentų niekur neveža ir 
abejoju, ar jie ten tokiomis sąly-
gomis iškentėtų“, - juokėsi prof. 
dr. S. Šukys. Jis atskleidė, kad 
dirbti kūno kultūros mokytoju po 
studijų jam taip ir neteko.

„Studijuodamas sugrįždavau į 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižgan-
to mokyklą, o man kūno kultū-
ros mokytojas V.Jucys kartais 
leisdavo vesti pamokas. O bai-
gęs studijas nė karto nesu vedęs 
moksleiviams pamokų“, - sakė 

prof. dr. S. Šukys.
Po bakalauro studijų jis nu-

sprendė siekti mokslo aukštumų, 
o baigiantis magistrantūros studi-
joms pradėjo dirbti gimnastikos 
dėstytoju. „Man tekdavo dirbti 
su neakivaizdininkais, o jie daž-
niausiai būna vyresni žmonės. 
Buvau tarp studentų vienas jau-
nesnių, todėl atrodžiau lyg koks 
piemuo prieš juos“, - pirmąsias 
darbo dėstytoju dienas prisiminė 
prof. dr. S. Šukys.

Prieš įstodamas į doktorantūrą, 
prof. dr. S.Šukys prisiminė, kaip 
bandė įsidarbinti Anykščių rajo-
no savivaldybėje. „Buvo ieško-
mas sporto skyriaus vedėjas. Nu-
važiavau į savivaldybę nešinas 
įvairiais diplomais, bet jaučiau, 
kad į mane kreivai žiūrima. Kon-
kurso nelaimėjau, bet gal ir ge-
rai“, - prisiminimais dalijosi jis.

Tapus doktorantu, Lietuvos 
valstybinio kūno kultūros insti-
tuto vadovybė jį išsiuntė pasi-
stažuoti į Tarptautinę olimpinę 
akademiją Graikijoje. Jis buvo 
vienas iš dviejų Lietuvos atstovų 
šioje akademijoje.

„Tai buvo unikalus dvi savaites 
trukęs laikas - tokį galima patirti 
tik vieną kartą gyvenime. Olim-
pijos miestelyje vyko renginiai, 
paskaitos, kurias vedė olimpiniai 
čempionai, mokslininkai. Ten 
toks kultūrinis „katilas“, kuria-
me  maišosi atstovai iš daugiau 
nei 90 pasaulio šalių“, - prisimi-
nė jis.

Edukologijos krypties dok-
torantūros studijas prof. dr. S. 
Šukys baigė 2001 metais, kai 
jam buvo 27-eri metai, o apgin-
ta mokslinė disertacija vadinosi 
„Sportinė veikla, kaip mokslei-
vių vertybinių orientacijų ugdy-
mo veiksnys“.

Po doktorantūros studijų ir iki 
šiol prof. dr. S. Šukys Lietuvos 
sporto universiteto studentams 
dėsto paskaitas apie mokslinių 
tyrimų metodologiją. Profeso-
riaus vardą jis įgijo 2013 metais. 
„Galbūt tas žodis - profesorius 
- kažkam iš šalies atrodo ir ne-
įprastai, tačiau pirmiausia tas 
vardas duoda finansinę naudą. 
Žinoma, tuomet jau gali kurti  
savo mokyklą, užsiimti savirea-
lizacija“, - sakė prof.dr.S. Šukys.

Tapęs profesoriumi, prof. dr. 
S. Šukys buvo išrinktas į Lietu-
vos sporto universiteto senatą, 
taip pat buvo paskirtas Fizinio 
ir socialinio ugdymo katedros 
vedėju, jis yra Lietuvos sporto 
universiteto tarybos narys.

Prof. dr. S.Šukys sakė parengęs 
maždaug 40 mokslinių straips-
nių, kurie publikuojami tarptau-
tiniuose mokslo leidiniuose. O 
į mokslinių knygų leidimą jis 
prisipažino žiūrintis „kreivokai“. 
„Galima labai gerą, pasaulinio 
lygio vadovėlį nusipirkti, tad 
kam ją rašyti? Jei negali parašyti 
geriau, universitetui jį pigiau nu-
sipirkti“, - kalbėjo mokslininkas.

Dėstytoju dirbantis prof. dr. S. 
Šukys pasakojo, kad savo dar-
be dažnai susiduria su Lietuvos 
sporto universitete studijuojan-
čiais žinomais Lietuvos spor-
tininkais. Pernai, pavyzdžiui, 
šiame universitete studijavo 

krepšininkai Darjuš ir Kšyštof 
Lavrinovičiai. „Galbūt kažkam 
iš šalies tokie studentai atrodo 
nerimti - galvoja, kad jie moks-
lo baigimo diplomus kone nusi-
perka. Iš tikrųjų minėti asmenys 
baigė net  magistrantūrą ir galiu 
pasakyti, kad yra labai kultūringi 
žmonės. Tą patį galiu pasakyti ir 
apie kitus aukšto meistriškumo 
sportininkus - jie į studijas žiūri 
labai rimtai“, - tęsė prof. dr.S. 
Šukys.

Pernai Lietuvos sporto uni-
versiteto mokslininkas prof. dr. 
S. Šukys kartu su kolegomis 
atliko svarbų tyrimą apie šalies 
paauglių sveikatos raštingumą. 
Šio tyrimo rezultatai publikuoti 
moksliniame žurnale „Interna-
tional Journal of Environmental 
Research and Public Health“.

PMokslininkai tyrimo metu 

apklausė 2369 šalies 13–16 metų 
moksleivius (47,5 proc. ber-
niukai). Nustatyta, kad tik 17,4 
proc. moksleivių būdingas aukš-
tas sveikatos raštingumo lygis. 
Atitinkamai 70,5 proc. vidutinis, 
o 12,1 proc. – žemas. Mergaičių 
sveikatos raštingumas buvo ge-
resnis nei berniukų.

Pasiteiravus, ar be mokslinio 
darbo dar lieka laiko kitiems 
hobiams, prof. dr.S.Šukys sakė, 
kad mėgsta laiką leisti nuosavoje 
„fazendoje“. „Man kaip šventas 
reikalas yra stebėti „Formulė-1“ 
ir Dakaro varžybas“, - sakė jis.

47-erių metų prof. dr. S. Šukys 
kartu su iš Svėdasų kilusia žmo-
na Edita, kuri yra Kauno rajono 
pedagoginės psichologinės tar-
nybos specialioji pedagogė, yra 
užauginę du sūnus - Povilą ir 
Radvilą.

Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo kate-
dros vedėjas prof. dr. Saulius Šukys studentams skaito paskaitas 
apie mokslinių tyrimų metodologiją.
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Karantinas – ne kliūtis profilaktiškai 
pasitikrinti sveikatą
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras ragina 

pacientus tikrintis savo sveikatą profilaktiškai ir dalyvauti 
PSDF biudžeto lėšomis finansuojamose prevencinėse pro-
gramose. 

Švelninant karantino sąlygas, profilaktiškai pasitikrin-
ti sveikatą pacientams atsiranda vis mažiau kliūčių, be to, 
labai svarbu, kad rūpestis savo sveikata pacientams nieko 
papildomai nekainuoja.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direk-
toriaus pavaduotojas asmens 
sveikatos priežiūrai Kęstutis 
Jacunskas sakė, kad pacien-
tai profilaktiniam sveikatos 
patikrinimui dėl koronaviru-
so pandemijos buvo priversti 
dėmesio skirti gerokai ma-
žiau.

„Pacientų dalyvavimas 
profilaktinėse programose 
yra sumažėjęs visos Lietuvos 
sveikatos priežiūros įstaigo-
se. To priežastys labai aiškios 
- šalyje įvestas karantinas, 
ypač pirmasis, pavasario ka-
rantinas. Tuo metu pacientų 
lankymasis sveikatos prie-
žiūros įstaigose buvo labai 
apribotas. Dabar tokių griež-
tų suvaržymų pacientams ne-
beliko“, - sakė K.Jacunskas.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direk-
toriaus pavaduotojas asmens 
sveikatos priežiūrai Kęstutis 
Jacunskas sakė pastebėjęs, 
kad visuomenė buvo prigąs-
dinta.

„Kiekvieną vakarą per te-
levizijos žinias ir kitas lai-
das žmonėms buvo kalama į 
galvas, kad jie niekur neitų iš 
namų. Geriausiu atveju, žmo-
nės nueidavo iki parduotuvės 
nusipirkti maisto, o apie rū-
pestį sveikata teko pamirš-
ti. Dabar norėčiau žmones 
padrąsinti ateiti į Anykščių 
pirminės sveikatos priežiū-
ros centrą. Įsibėgėjo  medikų 
vakcinavimas nuo koronavi-
ruso, jie gauna jau po antrąjį 
skiepą, tad pacientai gali būti 
ramūs - nuo medikų jie tikrai 
neužsikrės. Pačiame Anykš-
čių pirminės sveikatos prie-
žiūros centre pacientų srautai 
atsakingai sureguliuoti, tad 
įstaigos koridoriuose galima 
sutikti tik pavienius žmo-
nes“, - kalbėjo K.Jacunskas.

Jis akcentavo, kad profilak-
tinės sveikatos patikrinimo 
programos nurodyto amžiaus 
pacientams, kurie yra prisi-
rašę Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centre, yra 
visiškai nemokamos.

Beje, medikai pastebėjo, 
kad skirtingose profilaktinė-
se sveikatos patikrinimo pro-
gramose pacientai dalyvauja 

labai skirtingai.
„Pavyzdžiui, gimdos kakle-

lio vėžio ankstyvosios dia-
gnostikos programa yra labai 
populiari, tačiau pacientai 
vangiai dalyvauja storosios 
žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programoje. 
Turiu pastebėti ir tai, kad 
šiose programose aktyviau 
dalyvauja moterys“, - sakė 
K.Jacunskas.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direk-
toriaus pavaduotojas asmens 
sveikatos priežiūrai K. Ja-
cunskas akcentavo, kad pa-
cientų dalyvavimas profilak-
tinėse sveikatos patikrinimo 
programose - galimybė iš-
saugoti savo ilgaamžiškumą.

„Kuo ligos užuomazgos nu-
statomos ankstyvesnėje sta-
dijoje, tuo medikai pacientui 
gali labiau pagelbėti jį gydy-
dami. Tai nemokama galimy-
bė pasirūpinti savo sveikata“, 
- pabrėžė K.Jacunskas.

Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centras šiuo 
metu skiria vis didesnį dėme-
sį ne nuotolinėms, o kontak-
tinėms pacientų konsultaci-
joms.

„Vis dar tenka iš žmonių 
girdėti sakant, kad medikai 
sveikatos priežiūros įstai-
gose nuo pacientų užsidarę, 
tačiau  patikėkite, tokios kal-
bos yra neteisingos“, - sakė 
K.Jacunskas.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centras vykdo 
šias PSDF biudžeto lėšomis 
finansuojamas prevencines 
programas:

 
Gimdos kaklelio vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 
programą

Programa, skirta moterims 
nuo 25 iki 60 metų, atlieka-
ma kartą per 3 metus.

 
Krūties vėžio ankstyvo-

sios diagnostikos progra-
mą.

Programa, skirta moterims 
nuo 50 iki 69 metų, atlieka-
ma kartą per 2 metus.

 
Širdies ir kraujagyslių 

ligų prevencinę programą.
Programa, skirta vyrams 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pa-
vaduotojas asmens sveikatos priežiūrai Kęstutis Jacunskas sakė, 
kad vis daugiau konsultacijų pacientams atliekama nebe nuoto-
liniu, o kontaktiniu būdu.

nuo 40 iki 55 metų ir mo-
terims nuo 50 iki 65 metų, 
atliekama kartą per 1 metus.

 
Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 
programą.

Programa, skirta vyrams 
nuo 50 iki 69 metų ir vyrams 
nuo 45 metų, jei jų tėvai ar 
broliai sirgo priešinės liau-
kos vėžiu, atliekama kartą 
per 2 metus.

 
Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 
programą.

Programa, skirta vyrams ir 
moterims nuo 50 iki 74 metų 

amžiaus, atliekama kartą per 
2 metus.

Vykdomas ir 6-14 metų 
vaikų krūminių dantų den-
gimas silantais. 

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centras prime-
na, kad dalyvauti profilakti-
nėse sveikatos patikrinimo 
programose pacientai gali 
užsiregistravę pas savo apy-
linkės gydytoją arba kreipda-
miesi į slaugytoją, kurie išsa-
miai pacientus supažindina  
su prevencinėmis programo-
mis ir paskiria  reikiamus at-
likti tyrimus.

šiupinys

Eglutės. Per šventes Anykš-
čių miesto centrą puošusias 
eglutes Anykščių rajono savi-
valdybė svarsto išdalyti žmo-
nėms.Tiesa, kol kas jokių kon-
krečių sprendimų dėl to dar 
nėra priimta. Miesto centrą 
puošė beveik 200 eglučių. Šiuo 
metu jas saugo UAB Anykščių 
komunalinis ūkis.

Netektis. Vasario 1 dieną 
mirė iš Viešintų seniūnijos ki-
lęs kunigas Vytautas Merkys. 
Jam ėjo 94-ieji metai. Paskuti-
niais gyvenimo metais šis gar-
baus amžiaus dvasininkas buvo 
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčios altarista.

Remontas. Anykščių seniū-
nijos Ažuožerių kaime, Sodų 
gatvėje, atliekami gyvenamojo 
namo remonto darbai. Šiuose 
namuose bus įkurti bendruo-
meniniai vaikų globos namai, 
pranešė Anykščių rajono savi-
valdybė. Remonto darbus atlie-
ka UAB Anykščių komunalinis 
ūkis, laimėjusi 89 tūkst.996 Eur 
vertės viešąjį  pirkimą. 

Lėšos. Pernai už Lankyto-
jo bilietą Anykščių regioninio 
parko direkcija surinko 118 
tūkst.57 Eur. Už šiuos pinigus 
ji atnaujino infrastruktūrą sto-
vyklavietėse prie Rubikių ežero 
ir Šventosios upės. Šventosios 
senvagių draustinyje už minė-
tas lėšas buvo šienaujama žolė 
ir kertami krūmynai bei jų atža-
los. Nacionalinių ir regioninių 
parkų lankytojai bilietą gali įsi-
gyti savanoriškai.

Situacija. Anykščių Ažupie-
čių mikrorajono gyventojus pa-
piktino Valaukio gatvėje, šalia 
10-ojo namo, paliktas nežino-
mo savininko lengvasis auto-
mobilis. Ažupiečių seniūnaiti-
jos seniūnaitis Alvydas Taleišis 
savo feisbuko paskyroje pavie-
šino šį automobilį ir paragino 
jo savininką „skubiai pašalinti 
iš svetimo kiemo“. „Anykštai“ 
A.Taleišis pasakojo, kad žmo-
nes papiktino tai,  jog svetimas 
automobilis paliktas kieme, 
kurį namo gyventojai nusivalė 
savo jėgomis. Apie tai pranešus 
portalui anyksta.lt, operatyviai 
sureagavo policijos pareigūnai 
ir suradę automobilio savininką 
paprašė atsižvelgti į gyventojų 
norus. 

Tarša. Atšalus orams ir suin-
tensyvėjus kūrenimui, fiksuo-
jamas aplinkos oro užterštumo 
kietosiomis dalelėmis  padidė-
jimas visuose šalies miestuose. 
Aplinkos apsaugos agentūros  
teigimu, santykinai žemesnės 
kietųjų dalelių koncentracijos 
fiksuojamos apie vidurdienį, 
todėl patalpas vėdinti geriausia  
tik dieną.
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Jakučiai į Anykščius atsi-
kraustė prieš daugiau nei de-
šimtmetį, juos pasirinkę kaip 
patogų gyventi, gražų ir ramų 
miestelį...  

Prieš gerą savaitę didelis juo-
das šuo išgąsdino ir Anykščių 
rajono tarybos narę, mokytoją 
Dangirą Nefienę. Jakučiai ir 
D.Nefienė gyvena netoli vieni 
kitų.

„Gera pasivaikščioti, daug 
gražių vietų Anykščiuose. Deja, 
vakar ir šiandien nuotaiką suga-
dino ir išgąsdino didelis juodas 
šuo. Vakar Tilto gatvėje puolė 
mano šuniuką, labai išsigandau, 
gerai, kad kartu nėjo anūkytės. 

Pražudė geriausią bardo draugę

(Atkelta iš 1 psl.) Šiandien ėjau Gegužės g. - 
nenorėjau vėl su tuos nedrau-
gišku ir be šeimininko lakstan-
čiu šunimi susidurti. Deja, prie 
Gedimino gatvės laiptų ir vėl 
susitikom... Ar gali šeimininkai 
susitvarkyti?“ - apie susitiki-
mą su šunimi D.Nefienė parašė 
„Facebook“-e.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių 
rajono policijos komisariato 
Reagavimo skyriaus viršininkas 
Valdas Palionis, „Anykštos“ 
paklaustas, ar Jakučių pareiški-
mas turi perspektyvų, sakė, kad 
„normalios perspektyvos“.

 „Nurodytas adresas, kur 
laikomas tas šuo. Pareiškėjai 
tvirtina, kad šunį, kuris užpuo-

lė jų augintinį, atpažintų. Bus 
apklausti kaimynai“, - dėstė pa-
reigūnas. 

Šuns, kuris sudraskė Jakučių 
špicą, šeimininkas turėtų būti 
baudžiamas pagal administra-
cinių nusižengimų kodekso 
(ANK) 346 straipsnį.  Grei-
čiausiai bus pritaikyta 4 šio 
straipsnio dalis, kurioje rašo-
ma: „Lietuvos Respublikos gy-
vūnų gerovės ir apsaugos įsta-
tymo ir kitų gyvūnų gerovės ir 
apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų 
ženklinimo ir registravimo rei-
kalavimus reglamentuojančių 
teisės aktų pažeidimas, dėl ku-
rio atsirado žalos asmens svei-
katai ar turtui, užtraukia baudą 
nuo vieno šimto penkiasdešimt 

iki trijų šimtų eurų.“ ANK 346 
straipsnis numato ir galimybę 
skirti gyvūno konfiskavimo 
bausmę.

Policijos pareigūnai turi teisę 
papildomai nurodyti išieškoti 
iš šuns šeimininko iki 150 eurų 
sumą nukentėjusiojo nuosto-
liams padengti. Norėdami išsi-
ieškoti didesnę sumą, sudras-
kyto šuns šeimininkai turėtų 
kreiptis į teismą. 

Ketvirtadienį, vasario 3-iąją, 
B.Jakutienė „Anykštai“ para-
šė, kad šuns, kuris sudraskė 
jos Džesiką, savininkė parašė 
sutikimą kompensuoti  žalą. 
„Ji atsiprašo ir užjaučia. Bet 
širdies neužgydys“, - liūdnai 
pridūrė p.Birutė.

Tubingas: pasitikėk, bet tikrink Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybai pavedė ištirti nusileidimo padangomis - tubingo 
trasos ant Kalitos kalno nelegalios statybos ir inventoriaus 
pirkimų istoriją. 

Priminsime, jog tubingas įrengtas be statybos leidimo, to-
dėl Statybos priežiūros inspekcija reikalauja nelegalų stati-
nį nugriauti. Tubingo statybos darbai pradėti 2018-aisiais, 
rajoną valdant Kęstučio Tubio komandai. 

Šios kadencijos Taryba skyrė 50 tūkst. eurų nelegaliam 
projektui užbaigti, o meras Sigutis Obelevičius ir viceme-
ras Dainius Žiogelis dalyvavo tubingo trasos atidaryme ir 
pasivažinėjo padangomis. Paaiškėjus, kad tubingas įreng-
tas nelegaliai, buvusi laikinoji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė pasitrau-
kė iš darbo. Pašnekovų klausėme nuomonės apie tubingo 
istoriją.

Statytojo atsakomybė 

Audronius Gališanka, Anykš-
čių rajono tarybos narys, iš-
rinktas pagal Kęstučio Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto 
sąrašą, buvęs Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius kalbėjo: „Kiek at-
simenu, Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras 
projektą pradėjo savo lėšomis. 
Rajono biudžeto pinigų jie pa-
prašė tik tada, kai savų lėšų pri-
trūko. Juos skyrėme jau ne mes, 
o šios kadencijos taryba. 

Už tai, kas vyksta įstaigoje, 
atsako įstaigos vadovas. Kal-
bant apie mero Sigučio Obe-
levičiaus ir vicemero Dainiaus 
Žiogelio dalyvavimą nelegalios 
trasos atidaryme, sunku komen-
tuoti. Vienas dalykas – nežinau, 
ar tai buvo oficialus atidarymas, 
oficialus kvietimas, ar tik kvie-
timas išbandyti trasą. Manau, 
meras nesigilino, galvojo, jog 
jeigu jau jį kviečia - tai viskas 
tvarkoje. Na, negražu iš statyto-
jo pusės, jeigu rajono vadovus 
kvieti į atidarymą neturėdamas 
dokumentų.

Apskritai statybų pradžia ne-
turint statybos leidimo yra keis-
ta. Laiko atgal neatsuksi. O gal 
pradėjęs darbus - statybos leidi-
mo negausi. Kas tada?“   

Valdžia liko kvailio
vietoje...

Lukas Pakeltis, Anykščių 
rajono tarybos narys, libera-
las: „Turiu pripažinti, kad tiek 
rajono taryba, tiek rajono va-
dovai atsidūrė kvailio vietoje. 
Visa atsakomybė už šį projektą 
tenka buvusiai Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
tro laikinajai vadovei Kristinai 
Beinorytei. Rajono vadovai ja 
pasitikėjo, o to pasitikėjimo vai-
sius dabar raškome. Rusai sako 
„doveriai, no proveriai“ („pa-
sitikėk, bet tikrink“)... Turime 
pamoką ateičiai. Bet vėlgi jeigu 
niekuo nepasitikėsi ir kiekvieną 
dalyką skrupulingai tikrinsi, la-
bai vangiai vyks procesai. 

Dabar belieka kliautis kon-
trolieriumi. Gal jam pavyks 
atskleisti, kas čia įvyko - ar tai 
buvo begalinė nekompetencija, 
ar sąmoninga veikla, ar banalus 

žioplumas. Kontrolierius turėtų 
aiškintis ne tik dėl paties fakto, 
bet ir patį kelią. Tenka pripažin-
ti, jog istorija verta memų.“

Ir pats būtų pasivažinėjęs...

Dominykas Tutkus, Anykščių 
rajono tarybos narys, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos at-
stovas sakė: „Gerai, kad Anykš-
čiuose atsirado nauja atrakcija, 
bet blogai, jog taip atsirado... 
Tie, kurie turėjo prisiimti atsa-
komybę, ją ir prisiėmė: buvu-
si Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinoji 
vadovė K.Beinorytė parašė pa-
reiškimą išeiti iš darbo. 

Rajono taryba skyrė lėšas ne-
legaliam statiniui? Būkim tei-
singi - pripažinkim, jog taryba 
idėjoms pritaria arba nepritaria 
netikrindama statybos leidimų. 

Kalbant apie mero ir vice-
mero dalyvavimą nelegalaus 
statinio atidaryme, veiksmas 
atrodo kuriozinis, bet manau, 
kad būdamas jų vietoje taip pat 
būčiau atidaryme dalyvavęs. 
Pasišaipyti iš rajono vadovų, 
aišku, faina, bet suprantu, kad 
analogiškoje situacijoje ir pats 
būčiau užkliuvęs.“  

Rado keistų sąskaitų

Pradėjus kelti tubingo įran-

gos pirkimų dokumentus, pa-
sak Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus, aptikta įdomių 
sąskaitų, neaiškių Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro pinigų pervedimų eg-
zotiškose šalyse registruotoms 
įmonėms.

Iki šiol neperskaičiuota, ar 
sutampa skaičiai - ar Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centro sandėlyje esančių 
padangų skaičius yra toks pat, 
kiek jų ir buvo nupirkta, spren-
džiant pagal sąskaitas faktūras. 
Vos paskirta, naujoji laikino-
ji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė „Anykštai“ 
sakė, jog kol kas nespėjo pati-

krinti perimto turto. 
Padangas Anykščių turizmo 

ir verslo centras nusipirko anks-
čiau nei pradėjo statyti tubingą. 
2019-ųjų sausio 8-ą vienai už-
sienio įmonei atliktas 5584 US 
dolerių pervedimas, kuriuo su-
mokėta už padangas.

Priminsime, jog tuometi-
nis Anykščių rajono meras 
K.Tubis 2019-ųjų sausio 29-
ąją buvo sulaikytas STT pa-
reigūnų, vėliau nušalintas nuo 
pareigų ir į valdžią taip ir ne-
begrįžo.  

Plačiau apie padangų ir kito 
turto pirkimus Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
tre - artimiausiuose „Anykš-
tos“ numeriuose.

Panašu, jog ant kalno be statybos leidimų įrengta nusileidimo 
padangomis - tubingo trasa dar ilgokai bus tyrimų objektas. 

Anykščių TVIC nuotr.

Tarybos nariai (iš kairės: Audronius Gališanka, Lukas Pakeltis, Dominykas Tutkus) neslėpė nuos-
tabos, kad trasa buvo pastatyta be statybos leidimo.

užjaučia

Kapų tyla ir juoda žeme-
lė amžino poilsio priglaudė 
mylimą sūnų, vyrą, tėvelį, 
brolį Kęstutį ŠNIUIKĄ.

Dalijamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos žo-
džius skiriame jo artimie-
siems.

Kurklių seniūnijos 
darbuotojai
Kurklių miestelio 
bendruomenės valdyba
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Vykdomas elektroninis 
aukcionas, aukciono daly-
viams internetu registruo-
jantis VĮ Registrų centro 
administruojamoje svetainė-
je http://www.evarzytynes.
lt/.

43/100 dalis pastato-gyve-
namojo namo, unikalus Nr. 
3496-8000-9014, paskirtis – 
gyvenamoji (vieno buto pas-
tatai), pastato bendras plotas 
– 117,23 kv. m, sienos – medis 
su karkasu, statybos metai – 
1968; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9025, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
užstatytas plotas – 19 kv. 
m, sienos – lentos, statybos 
metai 1968; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3496-
8000-9036, paskirtis – pagal-
binio ūkio, sienos – lentos, 
užstatytas plotas 165 kv. m, 
statybos metai 1968; pasta-
tą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9070, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
– betonas/blokai/šlakblokai, 
užstatytas plotas – 46 kv. m, 
statybos metai 1975; pasta-
tą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9084, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
– plytų mūras, užstatytas 
plotas 93 kv. m, statybos 
metai 1975;  pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3496-
8000-9114, paskirtis – pagal-
binio ūkio,  sienos – lentos, 
užstatytas plotas 25 kv. m, 
statybos metai 1975;  pas-
tatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9125, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
– lentos, užstatytas plotas 64 
kv. m, statybos metai 1975; 
pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3496-8000-9136, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas 
plotas 44 kv. m, statybos me-
tai 1975;  pastatą-ūkinį pas-
tatą, unikalus Nr. 3496-8000-
9147, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos – lentos, užstaty-
tas plotas 26 kv. m, statybos 
metai 1975; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3496-
8000-9158, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, sienos – plytų 
mūras, užstatytas plotas 16 
kv. m, statybos metai 1968; 
kitus statinius (inžinerinius)-
kiemo statinius, unikalus Nr. 
4400-0015-3824, aprašymas 
– išvietės v1, v2, skysto kuro 
rezervuarai c1, c2, c3, tvora 
t1, t2, asfalto danga b1, pa-
skirtis – kiti statiniai, staty-
bos metai 1968; 7329/9073 
dalis žemės sklypo 0,7329 
ha, esanti 0,9073 ha ploto 
žemės sklype, kadastro Nr. 

3403/0005:17, unikalus Nr. 
3403-0005-0017, Gegužės g. 
45, Anykščių m., Anykščių r. 
sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 39800 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 13500 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 26300 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 3980 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-03-22, 00.00 val., 
pabaiga 2021-03-23, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-03-
29, 09.00 val. iki 2021-04-01, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-03-15.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: VI. Elek-
tros linijų apsaugos zonos; 
XLIX. Vandentiekio, lietaus 
ir fekalinės kanalizacijos tin-
klų ir įrenginių apsaugos zo-
nos; I. Ryšių linijų apsaugos 
zonos. Kitos daiktinės teisės: 
Servitutas – teisė ribotai nau-
dotis sklypo dalimi kitais tiks-
lais (visuomenės poreikiams, 
tarnaujantis), plotas 0,0408 
ha, aprašymas – teisė ribotai 
naudotis žemės sklypo dalimi 
kitais tikslais, plane pažymėta 
indeksais D ir F. Servitutas – 
teisė ribotai naudotis sklypo 
dalimi kitais tikslais (visuome-
nės poreikiams, tarnaujantis), 
plotas 0,0018 ha, aprašymas 
– teisė ribotai naudotis žemės 
sklypo dalimi kitais tikslais, 
plane pažymėta indeksais E 
ir G. Žemės sklypo pagrindi-
nė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pasta-
tų teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
2, unikalus Nr. 3497-6013-
8018:0002, paskirtis – gy-
venamoji (butų),  kambarių 
skaičius 2, aukštas 2, sienos – 
plytos, bendras plotas 30,27 
kv. m, gyvenamasis plotas 
24,56 kv. m, statybos metai 
1976; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3497-6013-8029, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – plytos, užstatytas 
plotas 25 kv. m, statybos me-
tai 1976; pastatą-ūkinį pas-
tatą, unikalus Nr. 3497-6013-
8061, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos – asbestcementis 
su karkasu, užstatytas plotas 
9 kv. m, statybos metai 1976; 
½ pastato-tualeto, unikalus 
Nr. 3497-6013-8072,  paskir-
tis – pagalbinio ūkio,  sienos 
– plytos, statybos metai 1976; 

¼ kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
3497-6013-8094, aprašymas 
– šulinys, naudojimo paskir-
tis – kiti inžineriniai stati-
niai, statybos metai 1959; 
1298/4800 dalis žemės sklypo 
(0,1298 ha), esanti 0,4800 ha 
ploto žemės sklype, unikalus 
Nr. 4400-0757-4592, Mikie-
rių k. 9, 9-2, Andrioniškio 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1600 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1000 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina 
– 600 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 160 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-03-22, 
00.00 val., pabaiga 2021-03-
23, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-03-29, 09.00 val. iki 
2021-04-01, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-03-15.

Specialiosios žemės nau-
dojimo sąlygos: Melioruotos 
žemės ir melioracijos statinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
antrasis skirsnis); Elektros 
tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
Kelių apsaugos zonos (III sky-
rius, antrasis skirsnis). Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – gyvenamosios teritori-
jos; naudojimo pobūdis – ma-
žaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
3, unikalus Nr. 3497-6013-
8018:0003, paskirtis – gy-
venamoji (butų),  kambarių 
skaičius 1, aukštas 2, sienos – 
plytos, bendras plotas 25,72 
kv. m, gyvenamasis plotas 
14,92 kv. m, statybos metai 
1976; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3497-6013-8044, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – plytos, užstatytas 
plotas 25 kv. m, statybos me-
tai 1976; ½  pastato-ūkinio 
pastato, unikalus Nr. 3497-
6013-8083, paskirtis – pagal-
binio ūkio, sienos – medis su 
karkasu, užstatytas plotas 43 
kv. m, statybos metai 1976; 
¼ kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
3497-6013-8094, aprašymas 
– šulinys, naudojimo paskir-
tis – kiti inžineriniai stati-
niai, statybos metai 1959; 
1102/4800 dalis žemės sklypo 
(0,1102 ha), esanti 0,4800 ha 
ploto žemės sklype, unikalus 
Nr. 4400-0757-4592, Mikie-

rių k. 9, 9-3, Andrioniškio 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1300 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 900 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 400 
Eur. Mažiausias kainos didini-
mo intervalas – 50 Eur. Auk-
ciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 160 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-03-22, 
00.00 val., pabaiga 2021-03-
23, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-03-29, 09.00 val. iki 
2021-04-01, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-03-15.

Specialiosios žemės nau-
dojimo sąlygos: Melioruotos 
žemės ir melioracijos statinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
antrasis skirsnis); Elektros 
tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
Kelių apsaugos zonos (III sky-
rius, antrasis skirsnis). Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – gyvenamosios teritori-
jos; naudojimo pobūdis – ma-
žaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos.

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3489-5000-7025, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos asbestcementis su kar-
kasu, aukštų skaičius – 1, už-
statytas plotas – 37,00 kv. m, 
statybos metai – 1990; pas-
tatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3489-5000-7036, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
asbestcementis su karkasu, 
aukštų skaičius – 1, užstaty-
tas plotas – 32,00 kv. m, sta-
tybos metai – 1990, Bilėnų 
g. 7B, Viešintos, Anykščių r. 
sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 160 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 16 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-03-22, 00.00 val., 
pabaiga 2021-03-23, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-03-
29, 09.00 val. iki 2021-04-01, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-03-15.

Pastatą-karvių fermą, uni-
kalus Nr. 4400-4749-1190, 
paskirtis – kita (fermų), sie-
nos plytų, aukštų skaičius – 
1, bendras plotas – 516,88 kv. 
m, būklė – fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1982; žemės 
sklypą 0,5382 ha, unikalus 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Nr. 4400-5407-2547, Zabe-
lynės k. 14B, Andrioniškio 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 4599 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 3000 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 1200 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 399 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 460 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-03-22, 
00.00 val., pabaiga 2021-03-
23, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-03-29, 09.00 val. iki 
2021-04-01, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-03-15.

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: Elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); Kelių ap-
saugos zonos (III skyrius, an-
trasis skirsnis). Kitos daiktinės 
teisės: Servitutas – teisė tiesti, 
aptarnauti, naudoti požemi-
nes, antžemines komunikaci-
jas (tarnaujantis), aprašymas: 
plane pažymėtas simboliu S1. 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – žemės ūkio; 
naudojimo būdas – kiti žemės 
ūkio paskirties žemės sklypai

.
Pastatą-gyvulių fermą, 

unikalus Nr. 4400-4749-1225, 
paskirtis – kita (fermų), sie-
nos plytų, aukštų skaičius – 
1, bendras plotas – 663,02 kv. 
m, būklė – fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1982; žemės 
sklypą 0,2877 ha, unikalus 
Nr. 4400-5401-4630, Zabe-
lynės k. 14B, Andrioniškio 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 4099 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 3000 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina 
– 700 Eur; žemės sklypo pa-
rengimo išlaidos – 399 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 410 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-03-22, 
00.00 val., pabaiga 2021-03-
23, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-03-29, 09.00 val. iki 
2021-04-01, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-03-15.

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: Kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis). 

(Nukelta į 14 psl.)
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Gyvenimas kaime žiemą: 
gamtos terapija ir stirnų draugija

Gyvendama vos ketvirtus metus kaime ir dažnai fotogra-
fuodama gamtą savo malonumui, neretai susimąstau apie 
gamtos teikiamą nemokamą terapiją žmogui ar, tiksliau,  
saviterapiją gamtoje. Vis dažniau kalbama apie poilsio bū-
tinybę pernelyg skubančiam ir užimtam, daug socialinių 
vaidmenų atliekančiam žmogui. 

Miestiečiai jau buvo susidomėję ir beeinantys išbandyti 
„Miško maudynes“ pagal japonų metodą, bet viską nu-
traukė karantinas – tiek darbus, tiek veiklas ir net atgaivą 
žmogui teikiantį poilsį. Kalbama, kad didžiųjų miestų gy-
ventojai, net ir ištrūkę į gamtą, nebemoka kokybiškai, ne-
trikdomi dirbtinių dirgiklių, joje būti, ilsėtis. 

Karantinas ir pusnys 
sulėtino žmogaus tempą

Sulėtinęs kasdieninį gyve-
nimo tempą, kiekvienas tur-
būt atrado sau kažką kita. Ir 
nesvarbu, kas tai būtų: darbo 
ar bendravimo formos, naujas 
suvoktas saviugdos ar savi-
raiškos dėsnis, perkratytos ir 
naujai „į stalčiukus sudėliotos“ 
vertybės... Apsivalė ir gamta, 
kiek pajėgė pati tai padaryti, 
nesgi viską šimtmečiais griovė 
ne kas kitas, o žmogus su savo 
beribiais ir vis augančiais var-
tojimo poreikiais bei norais. O 
juk istoriškai žmogus ilgą laiką 
gyveno harmonijoje su gamta - 
tai įrašyta mūsų genuose. 

Štai jau kurapkų pulkelis 
skraido ir tupinėja mūsų, Bu-
drių, ir artimame Jusiškio kai-
muose, to nematydavau pasta-
ruosius metus, nes šių paukščių 
gausa buvo gerokai sumažėjusi. 
O dabar kasdien regiu ir nema-
žą bandą baltauodegių stirnų! 
Net vienuolika jų  sušuoliuoja ir 
subėga į būrį! Tiek stirnų šalia 
mūsų sodybos neteko anksčiau 
matyti, tad ačiū už tai karantino 
laikotarpiui. 

Į „Gamtos pasaką“ – 
be telefono 

Kai noriu pailsėti, pajudėti, 
pailsinti akis nuo kompiuterio, 
einu į gamtą. Telefoną palieku 
namie, čiumpu tik fotoaparatą 
ir - pirmyn į gamtos pasaką. 
Katinas arba šuo patys pasisiū-

lo mane lydėti, nors, jei atvirai, 
mielai eičiau visiškai viena – 
niekieno netrukdoma. Mat jei 
pasilenkiu nufotografuoti kokį 
apšarmojusį žiedelį, Rainis, 
žiūrėk, besimeilikaudamas, su-
judina mano ranką  būtent tą 
akimirką, kai spaudžiu fotoapa-
rato mygtuką... Jei noriu tyliai 
priartėti prie horizonte matomų 
stirnų, stebėti jų elgseną, tai me-
džioklinis šunelis vis tiek jas la-
bai smagiai nubaidys... Na, o su-
skambėjęs telefonas garantuotai 
sutrukdytų apskritai viską. 

Intuityviai – į vieną ar į 
kitą pusę 

Intuityviai pasirenku, kur eiti. 
Tiesa, kartais mano dėmesį pa-
traukia vaizdas, pakitęs nuo va-
kar, pavyzdžiui, palinkęs medis 
miškelio pašonėje. Po didelio 
snygio brendu apžiūrėti, kas 
nulinko ir kaip viskas atrodo 
gilumoje. Besiartindama matau 
iš po palinkusio medžio išlen-
dančią ir ant kojyčių stojančią 
grakščią stirnytę. Iki man atei-
nant, gulėjo ten, o dabar žiūri 
į mane, aš – į ją. Fotografuoju 
pasimėgaudama ir su nekan-
trumu laukiu: nubėgs ar dar 
kas pasirodys? Paprastai šalia 
pasirodo patinėlis dailiais ra-
geliais ar dar kažkiek „narių“ iš 
to draugiško stirnų būrio. Šiuo 
metu stirninams kaip tik dygsta 
nauji ragai, aksomine odele ap-
traukti, – senieji buvo numes-
ti spalio-gruodžio mėnesiais. 
Viena kuri nors stirnytė, į mane 

įsižiūrėjusi, tarsi duoda ženklą 
kitoms: „sprukim, žmogus!“ 
Tiek ir bematau – tik baltas jų 
uodegas (tiksliau – pasturga-
liuose esančias baltas dėmes), 
bet ir tos labai žavingos... 

Plačiau apie stirnas

Europinė stirna Lietuvoje yra 
gausiausia kanopinių žvėrių 
rūšis. Literatūroje yra rašoma, 
kad laisvėje stirnos gyvena 
maždaug 11-12 metų. Stirna 
yra labai sėsli, prisirišusi prie 
gyvenamosios vietos, kurios 
net badaudama nepalieka. Te-
ritorija paprastai apima ne tik 
mišką, bet ir pamiškės dalį, kur 
žvėrys išeina ganytis. Rudenį ir 
žiemą stirnos gyvena būreliais, 
kuriuos dažniausiai sudaro pa-
telė su praeitos ir užpraeitos va-
saros jaunikliais, taip pat bergž-
džios patelės. Jauni patinai po 
2-3 laikosi atskirai, o senesni 
– pavieniui. 

Stirnų maistas labai įvairus. 
Minta augaliniu maistu, įvai-
riomis miško ir lauko žolėmis, 
lapuočių medžių ir krūmų ša-
kelėmis, puskrūmiais, žieve (iš-
skyrus alksnio). Taip pat mėgs-
ta paskanauti grybų. Žiemą iš 
po sniego išsikasa uogienojų, 
viržių, samanų, kerpių.

Stirnos vengia didesnių miškų 
masyvų. Geriausiai  prisitaikiu-
sios gyventi pamiškių tankmėse 
bei tose vietose, kur susisiekia 
apaugę ir pliki plotai. 

Iki pavasario – 
neliečiamybė 

Žiemą stirnoms ramu, mat 
tada neleistina jų medžioklė. 
„Dabar joms – neliečiamybė“, 
– pakomentavo medžiotojas 
Petras Sinkevičius, kilęs iš Ju-
siškio kaimo.  

O kitas draugas feisbuke 
klausia, ar stirnos nebadauja. 
Jos pačios moka apsirūpinti 
maistu. Jei tik nebūna atodrėkio 
ir nesusiformuoja kieto sniego 
pluta, stirnos prasikapsto žemę, 
randa želmenėlių, vėlų rudenį 

nuo žemės nesurinktų obuolių 
ar ko kito. Tiesa, turbūt kie-
kvienas esame girdėję sakant 
- „baltasis badas“, kai, sun-
kiems sniego patalams užklojus 
miškus ir laukus, paukšteliams 
ir žvėreliams iškyla išlikimo 
klausimų... 

Mano fotografuojamos stir-
nos mėgsta nakvoti sename, 
dideliame sode, prie obelų, kur 
vis dar randa obuoliukų. Ten 
rymo senutėlis, jau griūvantis 
ūkinis pastatas. Drąsiai šuo-
liuoja jos link apipelkėjusios, 
krūmynais apaugusios Budrių 
ežero pusės ar link beržynėlio. 
Prašuoliuoja, pasidairo po so-
dybą, ten šienelio randa. 

Nepasiekiami 
medžioklės plotai 

Medžiotojai, gyvenantys ki-
tose savivaldybėse, dėl karan-
tino negali atvykti ir pašerti 
gyvūnų. Vis dėlto tuo rūpinasi 
vietiniai gyventojai ar vietoje 
ūkininkaujantys medžiotojai, 
kurie negaili stirnytėms maišo 
grūdų ar kokių daržovių.  

Saugau lyg koks Girinis 

Žmogus – gamtos dalis, ir 
niekas dėl to neimtų ginčy-
tis. „Nežinau, ką aš darysiu, 
kai stirnų medžioklės sezonas 
pavasarį prasidės. Turbūt išsi-
kraustyti kur nors reikės“, – pati 
pajuokavau feisbuko puslapyje. 
Ir tikrai: jau buvo taip praeitais 
metais, kad, išgirdusi stojančios 
mašinos garsą kieme, tikėjausi 
išvysti kokį atvykusį mielą sve-

čią, o ten, pasirodo, medžiotojų 
mašina apsisuko. Pritarsit, kad 
gal tai ne visai malonu gamtos 
mylėtojui... O dar ir vaikučiams 
turėjau paaiškinti, kas tai... Kad 
galėčiau, saugočiau mišką ir 
arti esančius plotus ne tik nuo 
triukšmo, bet ir nuo mašinų ūži-
mo, kaip tame senosios anima-
cijos filmuke. 

Bet kitas, jau girdžiu, man 
sako: „Jums daug žalos šitos 
stirnytės laukuose padarys“ 
arba „Tau pačiai vairuojant 
iššoks ant kelio – juk jų šiuo 
metu tiek daug, o kiek avarijų 
įvyksta!“

Niekur nesitrauksiu

Į pažįstamo medžiotojo Sau-
liaus šmaikštų komentarą - 
„Prašau mane informuoti, kada 
Jūsų nebus namuose...“ - su iro-
nija atrašiau, kad „savo plotus 
ir stirnytes saugau nuolat, tad 
niekur nesitrauksiu“.  

Smagu pajuokauti, nors ir pa-
radoksalu pačiai imtis neįma-
nomos misijos - viską apsau-
goti... Taip ir vyksta savotiškas 
„karantininis“ bendravimas, o 
juk bendrauti žmogui reikia.

„Nusibodo stirnos, norim 
meškutės“, – konstatavo iš Ja-
nušavos kilęs Algimantas Vil-
džiūnas, bet čia mane užtarė ir 
bičiuliškai „išsuko“ kavarskie-
tis Rimantas Varanavičius, 
įkėlęs „kompensacinę“ meninę 
nuotrauką su keturiomis meš-
kutėmis – rusų tapytojo peiza-
žisto Ivano Ivanovičiaus Šiški-
no „Rytas pušyne“. 

Stirnos nevengia ir žmogaus kaimynystės. 

Neplanuoti pasimatymai gamtoje. Šiemet gausus snygis apsunkino stirnų galimybes susirasti maisto. 

lina DAPKIENĖ
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„Anykšta“ sulaukė šešiolikos nuotraukų, pasakojančių, kaip skaitytojai gintis nuo šalčių 
padeda paukščiukams, žvėreliams, augalams. Gražiausias - spausdiname.

Kol dar pūpso kalnai sniego, šįkart kviečiame siųsti nuotraukas, kuriose nufotografuo-
ti Jūsų nulipdyti Seniai besmegeniai, Sniego bobos ir kiti kūriniai. Nepamirškite šalia jų 
įsiamžinti ir patys - pavasaris netruks ateiti ir visas grožis ištirps, o laikraštyje „Anykšta“ 
Jūsų veidai ir šypsenos išliks ilgam prisiminimui. Nuotraukas skelbkite „Anykštos“ feisbu-
ko paskyroje, po kvietimu dalytis ir džiaugtis.

Pusnynuos nykštukai miega...

Dianos Danylienės nuotr.

Eglė Baronienė. Mortos nebeleidžiam į lauką pasilakstyt, guolį 
padedam prie radiatoriaus, kad būtų dar šilčiau.

Fortūnatos Bironienės nuotr. Jolanta Jolle. Taiga.  

Jurgitos Andrijauskaitės nuotr.

Rasuolė Rasuolė nuotr.

Rimanto Raugalės nuotr.

Lina Dapkienė. Nepagailėjau aš jam vaikiškos šiltos (vilnonės) 
liemenės. Jam ir tinka, ir patinka! :-) Lina Kepelinskienė. Pasiruošęs į lauką.  

Renata Petrauskaitė. Visada 
alkani. Kai į lauka neleidžia, 
tada prašom skanėstų. Meow.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dici ja  (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys.  
07:30 Klausimėlis.  
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite.  
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Pelenė.  
10:00 Gustavo enciklope-
dija.  
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.  
11:30 Ką veikti?!  
11:55 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:10 Halongo į lanka 
Vietname.
13:05 Pasaulio dokumenti-
ka. Išsaugotas Urugvajus.
14:00 Mis Marpl  N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori jos detektyvai.  
16:30 Pasivaikščioj imai.  
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00   Černobylis N-14.  
22:15 Mažoji Maskva   
N-14.
00:10   Oro uostas   (  
kart.).

06 :30  Saugok is  mešk inų .
07 :00  Nuotyk ių  metas .

07 :25  Og is  i r  ta rakona i .
07 :45  Vasaros  s tovyk los 
sa la .
08 :15  Tomo i r  Džer io 
nuo tyk ia i .
08 :45  Šaunus is  Skūb is -
Dū.
09 :15  Neramūs i r  t r iukš -
ming i .
09 :40  Šar lo tės  vora t in -
k l i s .
11 :30  Užs ispyrus i  b lon -
d inė  N-7 . 
13 :25  Jaunavedž ia i  N-7 . 
15 :15  Šv i lp iko  d iena 
N-7 . 
17 :20  Te le lo to . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  L ie tuvos  ba lsas . 
22 :05  Pagrob imas 3 
N14. 
00 :20  Bever l i  H i l so  po l i -
c in inkas  2  N-7 . 
02 :25  Rož inė  pantera  (k ) 
N-7 . 

06 :00  Sve i ka tos  med is .
07 :00  Benas  Tenas .
07 :30  Mons t rų  v i ešbu -
t i s . 
08 :00  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s   ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  Sva jon ių  ūk i s .
09 :00  Sve i ka ta . l t
09 :30  La  Ma is tas .
10 :00  Pasau l i s  paga l 
mo te r i s .
11 :00  Sva jon ių  soda i .
12 :00  Ta rzanas   N -7 .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Ta rzanas   N -7 .
13 :45  Dak ta ras  Do l i t l i s 
2   N -7 .

15 :35  P r i ncas  i r  aš  
N -7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  P r i ncas  i r  aš  
N -7 . 
17 :25  Ta i  –  mes   N -7 .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  Auk lė   N -7 .
21 :20  Un i ve rsa l i o j i  ko r ta  
N -14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Un i ve rsa l i o j i  ko r ta  
N -14 .
23 :15  Aud rų  ka ras   N -14 
01 :05  D iena  po  r y to jaus  
N -7  ( ka r t . ) .

07 :00  Va rom!  ( k )  N -7 . 
07 :30  L ie tuvos  ga l i ūnų 
čemp iona to  f i na las  ( k ) . 
08 :30  Tau ro  ragas  N -7 . 
09 :00  ST IHL Sav i ckas 
C lass i c  2020 . 
10 :00  Pakva i šus i  po -
r e l ė .
10 :55  G imę  l a i svė je .
12 :00  A t ranka .  I š l i eka 
s t i p r i aus i   N -7 .  
12 :55  Gordonas  Ramz is .  
13 :55  P raga ro  v i r t uvė  
N -7 .  
14 :55  Nepaa i šk inam i 
į vyk ia i  su  V i l j amu 
Ša tne r i u   N -7 .  
15 :50  Nepami rš tamas 
t y r imas   N -7 .  
17 :00  Be tsa fe–LKL čem -
p iona tas . 
19 :30  Ak lo j i  zona   N -7 .  
20 :30  Sna ipe r i s   N -7 .  
21 :30  Legendų  b iu ras  
N14 .  
22 :40  Gyv i  num i rė l i a i  
N14 . 

23 :45  Pabėg t i  ne įmano -
ma (k )  N14 . 
01 :45  Nuo  su temų  i k i 
auš ros  ( k )  N14 . 

07:10 Akloj i  (k).
08:40 Daktaras Ozas  N-7. 
09:35 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė N-7. 
18:50 Akloj i  (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Antrininkas N14. 
22:50 Robinas Hudas  
N-7. 
01:00 Nusikalt imo vieta - 
Kylis (k) N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.) .
07:30 Dizaino dokumenti-
ka (kart.) .
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje l ietuvis. 
09:55 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart.) .
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 
Prienai. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 

Išlaužo Švč. Mergelės 
Mari jos, Krikščionių 
Pagalbos bažnyčios. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:20 Didysis Bethoveno 
šuol is (kart.) .
16:00 XVI vaikų ir  jaunimo 
muzikos fest ival is „Mes – 
Pasaul is“. 
17:20 Šoka Lietuva 
(kart.) .
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pasivaikščioj imai 
(kart.) .
19:55 FIFA klubų Pasaul io 
taurė. Pusfinal is. 
22:00 Petras Geniušas. 
Fortepi jono rečital is.
23:30 Grigori jus 
Kanovičius. Nusišypsok 
mums, Viešpatie. (kart.) .
01:55 Mažoj i  Maskva 
N-14. (kart.) .

06:00 Jukono vyrai (kart.) 
N-7.
07:00 Visureigiais per 
Aliaską  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Gepardai (kart.) N-7.
11:30 Kietuoliai N-7.
13:00 Dramblys. Kalahario 
karalius.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.

19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  
N-7.
21:00 NBA rungtynės. 
Bostono „Celtics“ – Finikso 
„Suns“.
23:30 NBA Action.
00:00 Milijardierių klubas 
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7
08.00 Vyrų šešėlyje. 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
09.30 Skonio reikalas.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu.  
10.30 Greit is.  
11.00 Lietuvos ženklai 
pr ie Laptevų jūros.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
02.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
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 Užkluptas N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7..
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Princas N14. 
00:20 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:25 Pagrobimas 3 (k) 
N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija. 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  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 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Geras žmogus . N-14.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Geras žmogus N-14.
00:10 Rezidentas  N-14.
01:10 Rouzvudas  N-7.
02:05 Bibliotekininkai  N-7.
02:55 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Atsargiai - giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Atsarginis preziden-
tas  N-7. 
20:30 Varom! 
21:00 Belaisvė N14. 
23:15 Akloji zona (k) N-7. 
00:15 Legendų biuras (k) 
N14. 
01:20 Gyvi numirėliai (k) 
N14. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  

12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Rūmų sargybinis 
N14. 
23:15 Paskolinta meilė.
01:15 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos.Kino pro-
diuseris Kęstutis Petrulis. 
(kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
13:10 Kultūros diena (kart.).
14:05 Ką veikti?!  
14:30 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“   (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-

ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukė.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Dešimtasis dešim-
tmetis.
19:55 FIFA klubų 
Pasaulio taurė. Pusfinalis. 
Miuncheno „Bayern“ – 
Monterėjaus „Tigres”, arba 
Ulsano „Hyundai“. 
22:00 Romualdas 
Granauskas. Duburys. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Pabandom iš naujo! 
2021 (kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Kikboksininkas  N-14.
23:00 Molės Hartlei egzor-
cizmas S.
01:00 Įrodytas nekaltumas 

N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.  
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Skonio reikalas.  
07.30 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laikykitės ten  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Dizaino dokumentika 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

 

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7.  
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7.  
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  

N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai - mano 
likimas  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 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Misija „Neįmanoma“ 
3   N-7.  
01:00 Tokarevas (k) N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  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 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Matau tik tave N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Matau tik tave N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Matau tik tave N-14.
00:15 Rezidentas  N-14.
01:15 Rouzvudas  N-7.
02:05 Bibliotekininkai  N-7.
03:00 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.

06:15 Atenboro skruzdžių 
kalnas (k).
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Atsargiai - giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
21:00 Kautynės mažajame 
Tokijuje N14. 
22:40 MS1. Kalėjimo griūtis 
(k) N14. 
00:30 Iš visų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 

Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  N-7.  
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Kasandra. Pamokos 
baigtos N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo moky-
kla. 
08:45 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:45 Proto džiunglės 
(kart.).
13:10 Širdyje lietuvis 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
14:55 Šviesuliai (kart.).
15:45 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).

15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 LMŽ. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Paslaptingi atradimai 
Didžiojoje piramidėje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzi-
kos. 
21:33 Kviečia Londonas. 
23:20 Dizaino dokumentika. 
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Vyras už pinigus  
N-14.

22:50 Gelbėtojai  N-7.
00:40 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Paslaptys  N-7
09.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-
tektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas 
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 

naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai 
22:30 Tokarevas N14. 
00:25 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:30 Princas (k) N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  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 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Devintojo legiono 
erelis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Devintojo legiono 
erelis  N-14.
00:20 Rezidentas  N-14.
01:15 Rouzvudas  N-7.
02:10 Bibliotekininkai  N-7.
03:00 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Atsargiai - giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
21:00 MS1. Kalėjimo griūtis 
N14. 
22:55 Belaisvė (k) N14. 
01:10 Iš visų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 

10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  N-7.  
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Kasandra. Angelo 
šuolis N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2020“ (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai. 
08:45 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Legendos.Kino pro-
diuseris Kęstutis Petrulis. 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Dešimtasis dešim-

tmetis (kart.).
15:40 Dizaino dokumentika 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:35 Šviesuliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tikrasis genijus N-7. 
22:55 Pasakojimai iš 
Japonijos. 
23:00 Černobylis N-14 
(kart.).
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris . N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.

22:00 Pagrobimas  N-14.
00:00 Gelbėtojai  N-7.
01:45 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten N-7.
08.00 Paslaptys  N-7
09.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laikykitės ten.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7 
(kart.).
00:45 Dizaino dokumentika 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7.   
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  

N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3 (84). 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Sakalo akis   N14.  
00:50 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
01:50 Misija „Neįmanoma“ 
3 (k) N-7. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Žudymo žaidimai  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Žudymo žaidimai  
N-14.
00:10 Rezidentas  N-14.
01:10 Rouzvudas  N-7.
02:00 Bibliotekininkai  N-7.
02:50 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.

06:20 Gimę la isvė je (k) .
07:20 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia  (k) .
08:35 Atsarg ia i  -  g imi -
nės!  (k)  N-7. 
09:40 Paskut in is  faras 
(k)  N-7. 
10:35 Menta l is tas (k) 
N-7. 
11:35 Pragaro v i r tuvė (k) 
N-7. 
12:35 CSI .  Majamis N-7. 
13:35 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia.
14:50 Atsarg ia i  -  g imi -
nės!  N-7. 
16:00 Paskut in is  faras  
N-7. 
17:00 In fo d iena.
17:30 Menta l is tas  N-7. 
18:30 Gre i to jo  reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Atsarg in is  prez i -
dentas  N-7. 
20:30 Varom! N-7. 
21:00 Karo menas. 
Atp i ldas N14. 
22:50 Kautynės mažaja -
me Toki ju je  (k)  N14. 
00:30 Iš  v isų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7.  
21:00 Brokenvudo paslap-
tys  N14. .
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Dublino gospelo 
choras. (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 LMŽ (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).

14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Paslaptingi atradi-
mai Didžiojoje piramidėje 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Klausimėlis.lt. 
(kart.).
16:55 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Rungtynės dėl 3 
vietos. 
19:00 Didieji kompozitoriai. 
Mozartas.
19:55 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Finalas. 
22:15 3 minutės iki kino. 
22:18 Vasara N-14. 
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas  
(kart.) N-7.
09:30 Fizrukas  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Išminuotojų būrys  

N-14.
23:40 Gelbėtojai  N-7.
01:30 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraš-
tis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Paslaptys  N-7
09.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stil ius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Pasaulio pabaiga 
N-14.
00:45 Partenonas  S.
02:40 Maistas: tiesa ar 
pramanas? (kart.).

06:30 Svaragini  N-7.   
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  

15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis 
N-7. 
21:30 Vagys melagiai   
N14. 
23:35 Snaiperis 3   N14. 
01:25 Anabelė 2   N14. 
 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Mažoji undinėlė.
21:10 Mano numeris ke-
tvirtas  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Mano numeris ke-
tvirtas  N-7.
23:30 Maikas ir Deivas 
ieško pamergių  N-14.

01:30 Devintojo legiono 
erelis  N-14 (kart.).

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:35 Atsargiai - giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7. 
16:00 Paskutinis faras  
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Mirties apsuptyje  
N14.  
23:35 Karo menas. 
Atpildas (k) N14.  
01:20 Iš visų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 

15:20 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7.  
16:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Privatus detektyvas 
Dengleris  N14.  
22:55 Vienišas vilkas  
N14.  
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Dublino gospe-
lo choras ir „Gin’Gas“. 
(kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:40 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
14:30 Procesai. Parko 
gimimas ir mirtis. (kart.).
15:00 Tarptautinis l itera-
tūros festivalis „Vilniaus 
lapai 2020“. (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą. 
16:00 Bitė Maja.

16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. 
(kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tarp mūsų – siena 
N-7.
23:25 Jurgos albumo „Not 
perfect“ pristatymo kon-
certas.
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras  (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  
(kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Siuntėjas  N-14.

23:55 Kikboksininkas  
N-14 (kart.).
01:45 Vyras už pinigus  
N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Paslaptys  N-7
09.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.  
17.00 Laikykitės ten.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

gaminame su „Anykšta“

Keptas viščiukas jogurto 
marinate
Laukiate svečių, o gal tiesiog norite skanių pietų? Dalija-

mės receptu, kuris tikrai turėtų nudžiuginti Jūsų draugus 
ir šeimos narius.

INGREDIENTAI:

1 nedidelis viščiukas,
200 ml natūralaus jogurto,
1 valg. šaukštas druskos,
pusė valg. šaukšto juodųjų 

pipirų,
1 citrina (prireiks tik pusės),
5-7 skiltelės česnako,
prieskoninių žolelių,
kmynų,
lauro lapų;
aliejaus (apšlakstymui),
5-8 bulvės.

 GAMINIMAS:

(visą marinatą gaminkite 
tame pačiame natūralaus jogur-
to indelyje)

1. Su česnakų spaudykle iš-
spausti česnakų galvutes, taip 
pat ir iš pusės citrinos išspaus-
ti sultis. Į jogurto indą suberti 
druską, pipirus, norimas žole-

les, smulkintą česnaką ir viską 
išmaišyti. 

2. Teptuku užtepti visą mari-
natą ant viščiuko, po to  viščiu-
ką apibarstyti kmynais ir smul-
kintais lauro lapais.

3. Nuskustas bulves dėkite į 
šaukštą ir supjaustykite plonais 
griežinėliais. Aptepkite alie-
jumi, apibarstykite druska ir 
kmynais (bulvių armonikėlės).

4. Vištieną rekomenduoju 
pamarinuoti bent dvi valandas. 
Kepti 200 laipsnių orkaitėje 
apie 20 min.,  vėliau temperatū-
rą sumažinti iki 180 laipsnių ir 
kepti apie 40 min.

Skanaus.

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patiekalų receptų. 
Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

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

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Daiktų is tor i jos 
(kar t . ) .
06:55 Išpažin imai . 
07:25 Bethoveno lobis.
09:00 Labas rytas, 
L ietuva.
11:00 Beatos v i r tuvė 
(kart . ) .
11:55 Klausimėl is . 
12:10 Šnipai  gamtoje.
13:05 Neaprėpiama 
Afr ika.
14:00 Karal iaus 
Mindaugo krepšin io tau -
rė.  Pusf inal is .  Panevėžio 
„L ietkabel is“  – Utenos 
„Juventus“ . 
16:00 Sporto gal ia.
16:30 Karal iaus 
Mindaugo krepšin io tau -
rė.  Pusf inal is .  Kauno 
„Žalg i r is“  – Kla ipėdos 
„Neptūnas“. 
19:00 Sporto gal ia.
19:30 St i l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.  Orai .
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Viskas,  ko nor i  
N-14. 
00:30 Pasaul io pabaiga 
N-14.  (kar t . ) .

06:40 St ivenas Visata.
07:10 Berniukas 
Blogiukas.
07:35 Ogis i r  tarakonai .
07:55 Vasaros stovyklos 
sala.
08:25 Tomo i r  Džer io 
nuotykia i .

08:50 Žais lų parduotuvės 
paslapt is .
10:50 Tomas i r  Džer is 
lobių salo je.
12:15 Išs inuomoki t  vaiką! 
(Rent-a-Kid) .  N-7. 
14:05 Geras vyrukas N-7. 
16:00 Staiga t r isdešim -
t ies N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
18:30 Žin ios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Šiurpul iukai  N-7. 
21:35 Rožinė pantera 2 
N-7. 
23:25 Pasižadėjęs k i ta i 
N14. 
01:40 Vagys melagia i  (k) 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakeln is  (kar t . )  N-7.
07:00 Benas Tenas.
07:30 Monstrų v iešbut is .
08:00 Kempiniukas 
Plačiakeln is  (kar t . )  N-7.
08:30 Vir tuvės is tor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is .
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradar ia i . 
12:00 Pandų mažyl ia i .
12:20 Kenoloto.
12:22 Pandų mažyl ia i .
13:00 Undinė  N-7.
15:00 Garf i ldas 2  N-7.
16:45 Ekstrasensai  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai   N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 galvOK. 

19:35 Eurojackpot .
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai . 
Pr incai   N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Gaujų karai . 
Pr incai   N-14.
22:40 Apdovanotoj i   N-7.
00:50 Mano numeris ke -
tv i r tas  N-7 (kar t . ) .

06:30 Atranka.  Iš l ieka 
st ipr iausi  (k)  N-7. 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Varom!  (k)  N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
te levi t r ina.
10:00 Pakvaišusi  porelė.
10:55 Gimę la isvėje.
12:00 Atranka.  Iš l ieka 
st ipr iausi   N-7. 
12:55 Gordonas Ramzis. 
13:55 Pragaro v i r tuvė  
N-7. 
14:55 Nepaaiškinami įvy -
kia i  su Vi l jamu Šatner iu 
) .  N-7. 
16:00 Nepamirštamas 
tyr imas  N-7.  
17:10 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Muzik inė kaukė. 
22:05 Kapi tonas Fi l ipsas  
N14. 
00:45 Nuo sutemų ik i 
aušros.  Budel io duktė 
N14. 
02:25 Mir t ies apsupty je 
(k)  N14. 

07:15 Aklo j i  (k) .
08:45 Daktaras Ozas  
N-7.  

09:40 Tėvas Mot ie jus  
N-7. 
11:00 Gaminame namie 
su Reičele Alen.
12:00 Gordono, Džino i r 
Fredo kul inar inės kel io -
nės  N-7. 
13:00 Aklo j i  (k) .
14:45 Klasik in ia i  kepin ia i . 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Aklo j i  (k) .
19:50 Būrėja (k) .
21:00 Kapi tonė Mar lo 
N14. 
22:55 Nusikal t imo v ieta – 
Kyl is   N-7. 
00:50 Vienišas v i lkas (k) 
N14. 
02:35 Pr ivatus detekty -
vas Dengler is  (k)  N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksin is protas. 
07:15 Klausimėl is  (kar t . ) .
07:30 Vi ln iečia i .  L iuba 
Nazarenko. 
08:00 Didingas gamtos 
grožis. 
08:30 Susipažink su 
mano pasaul iu.
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip gal ima 
švar iau. 
10:00 Čia – k inas (kart . ) .
10:30 Pasivaikščio j imai . 
11:00 Kas geresnio,  kai -
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąsiuvin is. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažin imai . 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 

14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 
16:00 Didie j i  kompozi to -
r ia i .  Mozartas (kar t . ) .
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Šeimos samprata. 
19:00 Istor i jos per ime -
t ra i . 
20:00 Čia – k inas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.  Orai .
21:00 Oro uostas N-14. 
22:50 Grupė 
„Fusedmarc“ . 
23:45 Vi ln iečia i .  L iuba 
Nazarenko.  (kar t . ) .
00:15 Dabar pasauly je. 
00:40 Partenonas S. 
(kar t . ) .

06:00 Jukono vyrai  
(kar t . )  N-7.
07:00 Visureig ia is per 
Al iaską  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Dramblys. 
Kalahar io karal ius  
(kar t . ) .
11:30 Kietuol ia i   N-7.
13:00 Svečiuose dram -
bl ia i  .  N-7.
14:00 Iš l ik imas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  
N-7.
16:00 Jukono vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaid imų žaid imas 
su El len  N-7.
20:00 Ant inų dinast i ja  
N-7.

21:00 Žin ios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Narkot ikų karas  
N-14.
00:30 Išminuotojų būrys  
N-14 (kart . ) .
02:50 Siuntėjas  N-14 
(kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Ki toks pokalb is su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido r ingas  N-7.
09.30 Krepšin io pasauly -
je  su V.Mačiul iu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Kel iautojo d ieno -
rašt is . 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
is tor i ja   N-7.
16.00 Žin ios.
16.28 Orai .
16.30 Lietuvos miestai . 
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žin ios.
18.28 Orai .
18.30 Vyrų šešėly je.  ONA 
JOGAILAITĖ.  
19.00 Ki toks pokalb is su 
Edvardu Žičkumi.  
20.00 Žin ios.
20.28 Orai .
20.30 #NeSpaudai .  
21.30 Oponentai .  
22.30 Žin ios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten.  
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.
02.00 Vieno nusikal t imo 
is tor i ja   N-7.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 
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įvairūs Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos 
griovių valymas, kelių 

tiesimas ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus 
savivarčiais. 

Tel. (8-698) 05251.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3442/0001:580), esančio Vaiktūnų k., Svėdasų sen., 
Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad MB „Geouniversumas“ matininkas Aivaras Oržekauskas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2128) 2021-02-17 11.00 val. vykdys žemės sklypo (ka-
dastro Nr.  3442/0001:704), esančio Vaiktūnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., ribų ženklini-
mo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Geouniversumas“ adre-
su Taikos g. 10-17, Vilnius, el. paštu geouniversumas@gmail.com arba telefonu 862017622.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

Minkštų baldų remontas. 
Keičia gobeleną, odą, spyruo-
kles, įklotą, detales.

Tel. (8-682) 13728.

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.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik 

vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos 
5 eurus, šeštadienio 

„Anykštoje“ kainuos 6 
eurus.

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

Tel.: (8-381) 594 58; 
(8-686) 33036. 

El.p. reklama@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Kitos daiktinės teisės: Ser-
vitutas – teisė tiesti, aptar-
nauti, naudoti požemines, 
antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis), aprašymas: 
plane pažymėtas simboliu 
S1. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – žemės 
ūkio; naudojimo būdas – kiti 

(Atkelta iš 7 psl.) žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai.

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokėti 
ne vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto pirkimo 
– pardavimo sutarties pasi-
rašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 

įskaitomas kaip dalinė įmoka 
už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis ir garantinis įna-
šas turi būti sumokėti iki doku-
mentų pateikimo registruotis. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis, garantinis įnašas 
ir nekilnojamojo turto kaina 
mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 

atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokė-
tojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 
58 047, mob. tel. 8 610 13 791, 
el. p. alvyta.vitkiene@anyks-
ciai.lt) teikia informaciją apie 

objektus, sutarčių projektus 
bei iš anksto derina nekilnoja-
mojo turto apžiūros laiką. 

Viešo aukciono sąlygos pa-
skelbtos Anykščių rajono sa-
vivaldybės tinklapyje www.
anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos informacija

Užsak. nr. 102

Britanijoje mirė dėl 
NHS palaikymo akcijos
išgarsėjęs 100-metis 
veteranas T. Moore'as

Antrojo pasaulinio karo ve-
teranas britų kapitonas Tomas 
Moore'as, išgarsėjęs savo pasi-
vaikščiojimų akcija, skirta dėl ko-
ronaviruso pandemijos karantiną 
įsivedusios Jungtinės Karalystės 
žmonėms padrąsinti ir surinkti 
lėšų sveikatos apsaugos darbuo-
tojams, mirė būdamas 100 metų, 
kai jam buvo patvirtinta COVID-
19, antradienį pranešė jo šeima.

Televizijos ir laikraščių „Kapi-
tonu Tomu“ pramintas veteranas 
siekė surinkti 1 000 svarų (apie 
1 133 eurus) Nacionalinei svei-
katos apsaugos tarnybai (NHS), 
100 kartų išėjęs su vaikštyne ap-
eiti rato sode savo namo galinia-
me kieme. Šios jo pastangos su-
laukė milžiniško susidomėjimo 
ir sužavėjo milijonus žmonių, 
užsidariusių namuose per pirmą-
ją pandemijos bangą.

Iš visos Britanijos ir kitų šalių, 
įskaitant JAV ir Japoniją, pasipy-
lė aukojami pinigai. Galiausiai 

T. Moore'o akcija padėjo surink-
ti apie 33 mln. svarų (37,4 mln. 
eurų).

Paskelbti Lietuvos mokslo
premijų laureatai

Lietuvos mokslų akademijo-
je Vilniuje paskelbti 2020 metų 
Lietuvos mokslo premijos lau-
reatai. 

Humanitarinių ir socialinių 
mokslų srityje apdovanojimas 
skirtas Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto mokslinin-
kei Daliai Satkauskytei už darbų 
ciklą „Literatūra ir visuomenė: 
sociokritiniai tyrimai“.

Fizinių mokslų srityje apdova-
notos dvi mokslininkų grupės.

Aldonai Beganskienei, Aivarui 
Kareivai apdovanojimas skirtas 
už darbų ciklą „Daugiafunkcinių 
medžiagų kūrimas ir taikymas 
šiuolaikinėse technologijose“, 
Gediminui Niaurai, Albertui Ma-
linauskui – už ciklą „Medžiagų 
molekulinės struktūros ir funk-
cionalumo tyrimai virpesinės 
spektroskopijos metodais“.

Biomedicinos ir žemės ūkio 

mokslų srityje apdovanojimas 
už darbų ciklą „Inovatyvūs far-
macijos produktai: veikliųjų 
junginių paieška, technologinis 
funkcionalizavimas ir praktinis 
taikymas“ skirtas Jurgai Berna-
tonienei.

Šioje srityje apdovanoti moks-
lininkai Regina Gražulevičienė 
ir Audrius Dėdelė už darbų ciklą 
„Urbanistinės aplinkos, psicho-
socialinių ir epigenetinių veiks-
nių poveikis sveikatai nuo kūdi-
kystės iki brandos“.

Technologijos mokslų srities 
apdovanojimas už eksperimen-
tinės plėtros darbą atiteko Gedi-
minui Račiukaičiui, Mindaugui 
Gedvilui, Pauliui Gečiui. Jie ap-
dovanoti už darbų ciklą „Ultra-
trumpų lazerio impulsų sąveika 
su medžiaga ir jos panaudojimas 
lazeriniam mikroapdirbimui“.

Lietuvos mokslo premijai gali 
būti siūlomi ne anksčiau nei per 
pastaruosius 15 metų atlikti dar-
bai, kuriuose išnagrinėta aktuali 
mokslo problema ir kurių tyri-
mų rezultatai įnešė svarų indėlį į 
mokslą, iš esmės paskatino toles-
nę mokslo krypties raidą ar labai 
prisidėjo prie šalies konkurencin-
gumo didinimo kuriant, diegiant 
naujausias technologijas.

-BNS.

„Atsižvelgėme į anykštėnų 
prašymus. Sulaukėme labai 
daug prašymų atidaryti trasą. 
Viliamės, kad tie, kurie para-
šė ir skambino, tikrai atvyks 
slidinėti“, - „Anykštai“ sakė 
R.Gudonienė. 

Vasario 19-ąją Anykščių rajo-
no taryba, siekdama sumažinti 
Kalitos kalno trasos nuostolius, 
turėtų ženkliai branginti Kali-
tos slidinėjimo centro trasos bi-
lietus. Dabar valandinis įkainis 
darbo dienomis yra 5 eurai, sa-
vaitgaliais - 6 eurai. Vaikiškas 
bilietas kainuoja 3 eurus. 

Savaitės pradžioje 
„Facebook“-e esančioje „Ski 
Club - Kalitos Kalnas“ pa-
skyroje buvo kviečiama rašyti 
komentarus „noriu slidinėti“ 
ir tokiu būdu daryti įtaką rajo-
no valdžios sprendimui. Apie 
tai, jog nori slidinėti, pareiškė 
ir žinomas politikas Alfrydas 
Savickas. Jis dar ir pridūrė: 
„Anykštėnai, pirmyn su šakė-
mis prie savivaldybės“. 

Žmonių su šakėmis prie savi-

Kalitos slidinėjimo trasos 
atidarymui šakių neprireikė

(Atkelta iš 1 psl.) valdybės administracijos pasta-
to nepastebėta, tačiau valdžios 
sprendimas buvo palankus sli-
dininkams. 

„Nieko nebus, su šakėm snie-
go neužpilsi, reiktų su šiūpe-
liais“, - „Facebook“-e komen-
tuodamas A.Savicko siūlymą 
į rankas imti šakes, ironizavo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. 

Paprastuoju būdu į Kalitos 
slidinėjimo trasą patekti ne-
pavyks. Bilietus reikia pirkti 
iš anksto internetu svetainėje     
infoanyksciai.lt. Vienu metu 
ant Kalitos kalno galės važinė-
tis iki 60 slidininkų (1 keltuvui 
- 30 žmonių). 

Pasak R.Gudonienės, žmo-
gus, nusipirkęs trasos bilietą 
slidinėti ant Kalitos kalno, turi 
ateiti tiksliai tuo laiku, kuriam 
bilietą pirko.

„Kaip į lėktuvą ar traukinį... 
Supainioję laiką  nebus įlei-
džiami, pinigai jiems nebus 
grąžinami“, - kalbėjo Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centro laikinoji vadovė 
R.Gudonienė.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
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.

Nekilnojamaisis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Kita

Traktoriaus T-16, T-25 variklį.
Tel. (8-618) 12453.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

Superkame KARVES, 
Bulius ir telyčiAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283 (8-687) 93058, (8-616) 25401.

Grūdų elevatorius ,,Agrojavai“
Kupiškyje, ypač geromis kaino-
mis, superka kviečius, kvietru-
gius, rugius ir kitas kultūras.
Gali pasiimti savo transportu. 
Už kviečius atsiskaito per 5 d. d. 

Nedirba penktadieniais.
Tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

Pasvalio rajono 
ŽŪB „Vaškai“ 

SIŪLO NUOLATINĮ DARBĄ 
gyvulių varovams, melžėjams 
(-oms), fermos vedėjui (-ai). 
Atlyginimas sutartinis, indivi-

dualus, 700–1000 Eur į rankas. 
Galimas apgyvendinimas.

Tel. (8-639) 28274.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

15 ha sklypą su namo pama-
tais, ūkio pastatais ir privačiu 
ežeru. Kaina 47 000 Eur.

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą prie 
Svedasų su tvenkiniu ir 60 arų 
žemės sklypu. Kaina: 9 000 
Eur. 

Tel. (8-675) 75510.

Suremontuotą namą Užupyje, 
Gedimino g. Nuostabi panora-
ma, yra nauja pirtis. 

Tel. (8-677) 13564.

6 arų sodo sklypą tinkantį tik 
sodininkystei ar žemdirbystei.

Tel. (8-609) 69487.

Kuras

Malkas kaladėmis. Atveža.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Skaldytas malkas, supjaus-
tytas atraižas. Turi sausų. 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miskovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606.

Kokybiškus biokuro pro-
duktus žiemos sezonui 
Anykščiuose gera kaina: kai-
trūs briketai, granulės, medžio 
atraižos. 

Tel. (8-672) 50736.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Medžio pjuvenų briketus 
(beržiniai). Pristato į namus.

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

Kita

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą. Pristato, išrašo sąskai-
tas. 

Tel. (8-605) 49513.

lietuviai perka namus, 
sodybas, sodus ir butus. 
Jei pats parduodi - pasiūlyk 

savo, o jei kaimynas - pasiūlyk 
jo. Jei nupirksim - atsilyginsim. 

Tel. (8-671) 99251.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.

El.p. reklama@anyksta.lt
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIjuTAS, 
rašė Antonas FElJETONAS 

mėnulis
vasario 4 - 8 d. - delčia.

Ričardas, Vildaugas, 
Jomantė, Romualdas, 
Vilgirdas, Vilgirdė.

Darata Paulius, Alkis, Žyvilė, 
Titas, Povilas, Živilė, Urtė, 
Oksana.

šiandien

vasario 7 d.

vardadieniai

oras

-20

-11

vasario 8 d.
Aldona, Jeronimas, Droman-
tas, Daugvilė, Saliamonas, 
Honorata, Salys.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

(8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
11 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 85 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 75,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 44,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 70,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 60,00

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAS

Susitinka du valdininkai. Vie-
nas kitam:

- Girdėjai, kad priimtas įstaty-
mas kyšiams taikyti mokesčius.

- Negirdėjau! Įdomu, ar yra 
numatytas neapmokestinamas 
minimumas?

***
Knygynuose pasirodė nauja 

knyga „Kovinė savigyna“ - puiki 
dovana, padėsianti jums atsakyti 
į tokius klausimus:

„Ugnies turi?“, „Iš kokio tu 
rajono?“ ir patį populiariausią 
„Kas yra?“

***
Sėdi du žvejai šaltą naktį. 

Vienam toks žandas išsipūtęs. 
Kitas sako:

- Kolega, kodėl jūsų toks žan-
das išsipūtęs?

- O todėl, kad sliekus atitir-
pinu.

***
Vaikai klausia tėvo:
- Ar tiesa, kad Dievas mumis 

rūpinasi?
- Taip, tiesa.
- O ar tiesa, kad mus atnešė 

gandras?
- Taip.
- O dovanas dalija Kalėdų Se-

nelis?
- Taip.
- Tai kam tada judu su mama 

reikalingi?

***
Žmona vyrui piktai:
- Neišmanau, kaip galima visus 

savaitgalius praleisti alaus bare...
- Tai kam kalbi apie dalykus, 

kurių neišmanai?

Amiliutė stoja į kovą su snygiu ir apdraba
Ot, nervuoja ši mada -
Kad ateina apdraba!
Snygis laukia paryčiais...
Trauko Amilia pečiais.

Amžius žemėj nugyventa, 
Bręsta, kol galop pasenta. 
Nemačiau kitų kraštų - 
Vien laukus tik Anykščių. 

Rusiškai kalbu sunkokai,
Angliškai visai nemoku.
Bet žinau ir be žinių -
Mūs krašte nėr apdrabų. 

Kad ją biesas - šitą madą,
Zrią į pyktį žmones veda. 
Pasakytų tiesiai aiškiai -
lūš nuo sniego šiąnakt balkiai.
 
Pirkt reik žvakių ir degtukų,
Ir kūrent pernakt pečiukų. 
Be veltinių iš ,,Spartako“ 
Neišmint per kiemą tako.


