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Savivaldybė į trinkeles nebeinvestuos

2015-2021 m. patvirtinti biudžetai (tūkst. eurų).

Anykščių rajono savivaldybės biudžetas.  

Vasario 18 dieną vykusia-
me Anykščių rajono tarybos 
posėdyje patvirtintas 2021 
metų savivaldybės biudže-
tas. Planuojamos savivaldy-
bės pajamos ir išlaidos -  31 
mln. 242 tūkst. 700 Eur.

Biudžetas patvirtintas 
balsų dauguma. Tiesa, kai 
kuriems opozicijos nariams 
pasirodė, kad šiemet biu-
džeto pinigus leisti Anykščių 
rajono vaikų užimtumui, 
mažosios architektūros ele-
mentams ar priemonėms, 
kad Anykščiai gautų kuror-
to statusą, yra „pinigų taš-
kymas“.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnas sukūrė sniego 
orangutanę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode „apsigyveno“ beveik dviejų metrų aukščio orangutanė mama Eglė, švelniai 
glaudžianti prie savęs mažylį Ąžuolą. Sniego skulptūrą sukūrė Kurklių seniūnijos Vargulių kaime gyvenantis belgų skulpto-
rius René Maria N. Maes. 

Prieš keletą metų Kurklių seniūnijoje apsigy-
venęs René Maria N. Maes išmoko kalbėti lie-
tuviškai. Asmeninio archyvo. nuotr. 

Gili žiema 
džiugina 
ūkininkus ir 
vilkus

Beveik dviejų metrų aukščio orangutanės su kūdikiu sniego 
skulptūrą menininkas kūrė dvi dienas ir sunaudojo keturias to-
nas sniego.

3 psl.

Dėl nykstančios 
varlės pradėtas
tarpvalstybinis 
projektas

7 psl. 8 psl.

Rašimėlių kaime 
ugnis pražudė 
veislines kates ir 
šunis

Laureatė. 2021 metų Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės atmini-
mo medalio „Tarnaukite Lie-
tuvai“ laureate tapo anykštėnė 
– medikė, kultūros organizato-
rė, filantropė, literatė, leidėja 
Aldona Širvinskienė. Ją apdo-
vanojimui teikė rajono savival-
dybės administracija.

Pokyčiai. Prisiekė nauja Ta-
rybos narė -  Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos atstovė Re-
gina Patalauskienė. Ji pakeitė 
iš Tarybos pasitraukusią rajono 
Tarybos narę Renatą Gudonie-
nę. Priesaiką  R.Patalauskienė 
davė mero Sigučio Obelevi-
čiaus kabinete. Iš Tarybos pa-
sitraukus R.Gudonienei, ją pa-
keisti turėjo Algirdas Ananka, 
tačiau sugrįžti į rajono tarybą 
jis nebepanoro.

Jaunuolis. Gyventojai socia-
liniuose tinkluose skelbia, kad 
vasario 16-osios vakarą Anykš-
čių Žiburio gatvėje vaikštinėjo 
nenustatytas jaunuolis ir daužė 
automobilių veidrodėlius bei 
beldėsi duris ir prašė pinigų.

„Korona“. Vasario 19-ąją 
Covid-19 Anykščių rajone sir-
go 72 asmenys. Šia liga persir-
go 896 anykštėnai. Mirė 66 Co-
vid-19 sirgę Anykščių rajono 
gyventojai.

Parama. Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugija praneša, jog 
vasario mėn. 24 – 25 - 26 d. ir 
kovo mėn. 2- 3 - 4 - 5 d.  nuo 
9.00 val. iki 14.00 val. Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniū-
nijos gyventojams bus išduo-
dami maisto produktų paketai. 
Maisto paketai bus išduodami 
V. Kudirkos g.14, Anykščiai (iš 
gatvės pusės, buvusiose Raudo-
nojo kryžiaus patalpose).

14 psl.

4 psl.
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spektras

Daugiausia pažeidimų – 
dėl apleistos žemės

Nacionalinė žemės tarnyba skelbia, kad pernai Anykščių 
rajone nustatyti  54 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai.

Daugiausia – net 51 - pa-
žeidimų nustatyta dėl žemės 
naudojimo apleidimo. Patikri-
nimų metu taip pat aptikti du 
valstybinės ir privačios žemės 
užėmimo atvejai. Taip pat nu-
statytas vienas atvejis, kai 
buvo sunaikinti arba sugadinti 

riboženkliai.
Iš viso 2020 metais Nacio-

nalinės žemės tarnybos speci-
alistai Anykščių rajone atliko 
195 patikrinimus.

Skelbiama, kad šiais metais 
Nacionalinės žemės tarny-
bos teritoriniai skyriai, visoje 

Lietuvoje vykdydami žemės 
naudojimo valstybinę kon-
trolę, didžiausią dėmesį skirs 
kitos paskirties žemės sklypų 
patikrai (bus tikrinami rizi-
kingiausi žemės sklypai dėl 
savavališko valstybinės že-
mės užėmimo (naudojimo), 
sodininkų bendrijų teritori-
jose esančių žemės sklypų ir 
atskirais žemės sklypais nesu-

formuotų žemės plotų patikrai 
(bus tikrinami rizikingiausi 
žemės sklypai dėl savavališ-
ko valstybinės žemės užėmi-
mo (naudojimo) ir apleistų 
privačių ir valstybinės žemės 
sklypų (plotų) patikrai (pagal 
Apleistų žemių erdvinių duo-
menų rinkinio duomenis).

Pranešimas spaudai

temidės svarstyklės
Avarija. Vasario 15 dieną  apie 

18.49 val. Anykščiuose, Liudiš-
kių g., ties posūkiu į Keblonių 
kaimą, automobilio OPEL ZA-
FIRA vairuotoja (g. 1960 m.), 
būdama neblaivi (nustatytas 2,10 
prom. girtumas) nepasirinko sau-
gaus važiavimo greičio, nesu-
valdė vairuojamo automobilio, 

užvažiavo ant salelės ir nulaužė 
kelio ženklą. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Gaisras.Vasario 15 dieną  apie 
06 val. Skiemonių seniūnijos 
Vildiškių kaime, VPGT užgesi-
nus sudegusį namą, viduje rasti 
apdegę namo gyventojų, vyro (g. 
1957 m.) bei moters (g. 1929 m.) 
kūnai. Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas mirties priežasčiai nustatyti.

Gaisras.Vasario 15 dieną 
Anykščių seniūnijos Šeimyniš-
kėlių kaime, Elmos 3-iojoje ga-
tvėje, degė malkinė.Gaisro metu 
sudegė 1m² malkų. Malkinėje 
buvo 7 triušių narveliai, kurie ne-
žymiai aprūko.

Pagalba. Vasario 15 dieną 

Skiemonių seniūnijos Miškiniš-
kių I kaime įklimpo greitosios 
pagalbos automobilis. Automo-
bilis ištrauktas panaudojus buk-
syravimo lyną.

Pagalba II. Vasario 16 die-
ną Anykščiuose, Jono Basana-
vičiaus g., laužtuvu atidarytos 
namų durys. Į vidų įleisti medi-
kai ir policijos pareigūnai.

Balsavimas. Norima sudary-
ti galimybę daugiabučių savi-
ninkams priimant sprendimus 
dėl namo renovacijos, bendrų-
jų ūkinių reikalų daugiabu-
čiuose namuose balsuoti nuo-
toliniu būdu, pranešė Aplinkos 
ministerija. Patikslintą tvarką 
ji pateikė viešam svarstymui. 
Ministerijos teigimu, įsigalio-
jus pakeitimams bus galima 
išreikšti savo valią balsavimo 
biuletenį įmetant į balsadėžę 
arba išsiunčiant jo skenuotę 
ar nuotrauką. Organizatorius 
privalės užtikrinti, kad visiems 
balsuojantiesiems būtų įteiktas 
biuletenis.

Elektra. Lietuvoje vidutinė 
didmeninė elektros kaina sausį, 
palyginti su gruodžiu, augo 17 
proc., praneša nepriklausoma 
elektros tiekėja „Elektrum Lie-
tuva“. Elektros biržos „Nord 
Pool“ Lietuvos kainų zonoje 
praėjusį mėnesį elektra kaina-
vo 53,64 euro už megavatva-
landę (MWh). Latvijoje elektra 
brango 19 proc. iki 53,54 euro, 
o Estijoje jos kaina augo 18 
proc. iki 53,55 euro už MWh. 
Baltijos šalyse valandinė kainų 
amplitudė svyravo nuo 11,08 
iki 121,63 euro už MWh. 

Garliava. Dėl teismo spren-
dimo nevykdymo, pasiprie-
šinimo pareigūnui, trukdymo 
antstoliui ir sudavimo į veidą 
Laimutei Stankūnaitei teisia-
ma buvusi teisėja ir Seimo narė 
Neringa Venckienė teisme kal-
tės nepripažino. Penktadienį 
Panevėžio apygardos teismas 
nuotoliniu būdu vykusiame po-
sėdyje apklausė du paskutinius 
bylos liudytojus – nukentėju-
siosios L. Stankūnaitės tėvus. 

Teismas. Teismui perduota 
baudžiamoji byla, kurioje dėl 
sutarto kyšio iš krepšinio klu-
bo „Lietkabelis“ vadovo Pa-
nevėžio miesto merui Ryčiui 
Mykolui Račkauskui pateikti 
kaltinimai dėl prekybos povei-
kiu ir piktnaudžiavimo, penk-
tadienį pranešė Panevėžio apy-
gardos prokuratūra. Kaltinimai 
prekyba poveikiu ir neteisėtu 
disponavimu šaudmenimis 
šioje byloje taip pat pareikšti 
krepšinio klubo „Lietkabelis“ 
prezidentui Alvydui Bieliaus-
kui.

Skiepai. Vatikano darbuoto-
jai, atsisakantys skiepytis nuo 
COVID-19, gali būti atleisti 
pagal 5 tūkst. darbuotojų turin-
čio miesto valstybės dekretą. 
Dokumente taip pat numatytos 
25–50 eurų baudos už atsisa-
kymą dėvėti apsauginę kaukę 
arba laikytis fizinio atstumo 
ir iki 1,5 tūkst. eurų siekianti 
bauda už karantino taisyklių 
pažeidimą.Skiepus jau gavo 84 
metų popiežius Pranciškus ir jo 
pirmtakas popiežius Benedik-
tas XVI.

-Bns

Slidinėti ant Kalitos kalno 
kainuos brangiau

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Likus mažiau nei dviem savaitėms iki kalendorinės žiemos 
pabaigos, Anykščių rajono tarybos sprendimu patvirtintos 
specialiosios Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 
teikiamų paslaugų – slidinėjimo ir naudojimosi keltuvu ant 
Kalitos kalno – kainos, kurios bus taikomos karantino metu.

Posėdyje Darbo partijos narys 
Ričardas Sargūnas kalbėjo, kad 
net ir pakėlus paslaugų kainas 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras vis tiek dirbs 
nuostolingai.

„Kai kurie slidininkai sakė, 
kad jiems visai nesvarbu, kiek - 
5 ar 20 - Eur mokėti už valandą, 
todėl manau, kad geresnis daly-
kas būtų, jei jie Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
trui nuo savo gyventojų pajamų 
mokesčio pervestų 2 proc. ir tai 
būtų didesnė parama nei dabar 

skleisti tokią minorinę žinią 
žmonėms ir potencialiems lan-
kytojams ateityje, kad anykš-
tėnai tokiu sunkiu metu kainas 
didina“, - kalbėjo R.Sargūnas.

Anykščių rajono meras, kon-
servatorius Sigutis Obelevičius 
sutiko, kad „bet koks kainų kė-
limas yra nepopuliarus“, tačiau 
jis pabrėžė, kad slidinėjimas 
yra pramoga.

„Ta pramoga turėtų bent jau 
atsipirkti, kad nereikėtų nesli-
dinėjantiems žmonėms dotuoti 
slidinėjančių pramogos. Mes 

tikrai nenorime užsidirbti ir pa-
gal dabartines kainas jos prak-
tiškai išliks mažiausios respu-
blikoje“, - sakė jis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis dėstė, kad 
anykštėnai gauna menkus atly-
ginimus, nori paslidinėti ant Ka-
litos kalno, bet neišgali įpirkti 
bilietų. „Raginu šiuo sunkme-
čio laikotarpiu nekelti kainos“, 
- kalbėjo K.Tubis, kviesdamas 
nevaržyti žmonių noro aktyviai 
leisti laisvalaikį.

„Galima lyguminėmis slidė-
mis slidinėti visiškai už dyka“, 
- į Tarybos nario retoriką reaga-
vo meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybai nu-
stačius naujas slidinėjimo ir 
naudojimosi keltu ant Kalitos 
kalno bilietų kainas, jos išau-

go beveik perpus. Pavyzdžiui, 
dabar viena valanda paslidinėti 
darbo dienomis asmenims nuo 
14 metų vietoje anksčiau buvu-
sių 5 Eur kainuos 9 Eur.

Dėl judėjimo suvaržymų tarp 
savivaldybių šiuo metu slidi-
nėti ant Kalitos kalno gali tik 
Anykščių rajono gyventojai.

Skaitomiausi du žurnalo tekstai
Portale anyksta.lt klausėme skaitytojų, kuriuos paskutinio 

praėjusių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ tekstus jie 
skaitė pirmiausia. 

Šį kartą buvo du tekstai lyderiai - tradiciškai pirmaujanti 
redaktorės Gražinos Šmigelskienės skiltis bei Prancūzijoje 
gyvenusios anykštėnės įspūdžiai iš šios šalies  („La vie à la 
française karantino metu“). Abi publikacijos balsavime su-
rinko po 15,9 proc. skaitytojų balsų. 

Žurnalisto Roberto Alek-
siejūno žinutę „Vyžuonose 
kuriamas siaubo filmas“ pir-
miausia perskaitė 13 proc. 
balsavusiųjų. „Anykštos“ re-
daktorės pavaduotojo Ryčio 
Kulboko „Be diktofono“ ir 
profesoriaus Liberto Klim-
kos publikacija „Laiškas iš 
praeities: prabyla atkastas 
Anykščių varpas“ surinko 

po 7,2 proc. balsų. Vidmanto 
Šmigelsko straipsnį „Butų ir 
namų kainos baigia susilygin-
ti“ pirmiausia perskaitė 5,2 
proc. balsavusiųjų.  

„Aukštaitišką formatą“ ga-
lima įsigyti visuose Utenos 
regiono prekybos taškuose. 
Taip pat žurnalą galima ras-
ti ir visose Panevėžio bei 
Ukmergės „Iki“ parduotuvė-

se. „Aukštaitišku formatu“ 
prekauja ir didžioji dalis Lie-
tuvos rajonų centrinių paštų 
bei „Narvesen“ prekybos ki-
oskai (Vilniuje - J.Lelevelio 
g. 2, Gynėjų g. 1, Gedimino 
pr.19, Sodų g. 24, Geležinke-
lio g. 16, Sodų g. 2, Konstitu-
cijos pr. 7a; Kaune - Karaliaus 
Mindaugo pr. 49, Vytauto pr. 
24; Panevėžyje - Savanorių 
a.5; Šiauliuose - Aido g. 8, 
Tilžės 109; Klaipėdoje - Tai-
kos pr.61, Taikos pr. 101; Pa-
langoje - Vytauto g. 86, Visa-
gine - Taikos g. 80a). 

Žurnalas „Aukštaitiškas 
formatas“ prenumeruojamas 
visoje Lietuvoje.

- AnykštA

Utenos regionui skirtas in-
formacinis - pramoginis  
žurnalas „Aukštaiškas for-
matas“ leidžiamas jau ketu-
rioliktus metus. 

Kęstutis Tubis kalbėjo, kad 
žmonės uždirba mažai ir jiems 
sunku įsigyti bilietus slidinėti.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Ar reikėtų ant
Laimės žiburio 
šviečiančio žibinto?

Rėda DRUSKIENĖ:

- Manau,būtų gražu. Mes gy-
vename prie pat Laimės žibu-
rio, tai tikrai su vaikais vakarais 
nueitume pasigrožėti vaizdu, 
pradžiugintų visus, ypač šiais 
laikais. Tik, aišku, nesinorėtų, 
kad žiburys šviestų visą naktį, 
o tik, tarkim, iki kokio vidur-
nakčio.

Audronė BEREZAUSKIENĖ:

- Ant šios kalvos kadaise kūrė 
poetas, vyskupas Antanas Ba-
ranauskas, plačiai atsiverian-
čiomis Anykščių apylinkėmis 
gėrėjosi ir rašytojas Antanas 
Žukauskas – Vienuolis. Tad gal 
ir mes visi galime nuo Laimės 
žiburio gėrėtis Anykščių apy-
linkėmis. Žibintas šviečia... 
Kur šviesa, ten nebus tamsos. 
Aš už šviesą.

Saulius RASALAS:

- Pasaulis susirūpinęs šviesos 
tarša. Ar reikia miške naujo tar-
šos šaltinio?

Romualdas INČIRAUSKAS:

- Būtinai reikia, nes tuo pa-
minklu ir garsūs Anykščiai ir 
jis labai siejasi su Biliūno kūry-
ba.Tik prieš tai būtina padaryti 
paminklą matomą, turiu omeny 
medžius, kurie užstoja. Bendrai 
būtina atskleist visa tai, kas gar-
sina ANYKŠČIUS.

Gili žiema džiugina 
ūkininkus ir vilkus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ne vienus metus Lietuvoje nebuvo rimtesnės žiemos, todėl 
daugiau nei mėnesį sniego patalais užklota žemė ir žemiau 
20 laipsnių kritantis termometro stulpelis atrodo grėsmin-
gai. Tačiau gamtininkai dėsto, kad nei gyvūnams, nei auga-
lams situacija kol kas nėra kritinė. 

Vilkų maistas 
koncentruojasi...

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Riman-
tas Pečkus „Anykštai“ sakė, 
jog laukiniams gyvūnams sun-
kiai pakeliamos būdavę ilgos 
žiemos, kai nuolatinė sniego 
danga susiformuodavo gruo-
džio pradžioje ir išlikdavo iki 
kovo. Šių metų žiema prasi-
dėjo tik sausio viduryje. „Stir-
noms, kai tiek daug sniego, 
sunku prisikapstyti iki maisto. 
Tačiau šiemet nebuvo staigaus 
atlydžio, nesusiformavo sniego 
pluta. Nesakau, kad joms dabar 
lengva, bet didelės bėdos dar 
nėra“, - kalbėjo R.Pečkus. 

Laukinius žvėris šeria me-
džiotojai, į mišką vežantys 
grūdus ir daržoves. „Šėrimas 
palengvina žvėrių gyvenimą, 
sumažina jų judėjimą. Žinau, 
kad Kurklių medžiotojai iš vie-
no ūkininko nusipirko 20 tonų 
morkų - jas sušers žvėrims“, 
- sakė Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos Anykščių sky-
riaus valdybos pirmininkas.

Medžiotojai iš eglišakių stato 

palapines kurapkoms, jose pa-
beria maisto. Medžioklė, pasak 
R.Pečkaus, pastarąjį mėnesį yra 
tik teorinė, nes šalta, miško ke-
liai sunkiai išvažiuojami.

Gili žiema turėtų patikti vil-
kams. R.Pečkus kalbėjo, kad 
medžiotojai per šalčius neina 
tykoti vilkų, per vieną iš šaltų-
jų savaitgalių visoje Lietuvoje 
nebuvo sumedžiotas nė vienas 
vilkas. Antrasis gilios žiemos 
vilkams suteikiamas privalu-
mas - kanopinių būriavimasis 
prie šėryklų. Vilkams patogu, 
kai visas miške esantis maistas 
susirenka vienoje vietoje. Tie-
sa, iki didžiųjų šalčių Anykščių 
rajone nuo rudenį prasidėjusio 
medžioklės sezono buvo sume-
džiota net 10 vilkų. Pastarąjį  
dešimtmetį šis skaičius yra re-
kordinis. 

Ežeruose žuvys iki šiol nedu-
so. Gamtosaugininkai, matuo-
jantys deguonies kiekį Anykščių 
rajono vandens telkiniuose, kol 
kas grėsmės žuvims neįžvelgia. 
Tiesa, privačiuose tvenkiniuose 
jau gręžiamos eketės ir merkia-
mi „burbuliatoriai“, nes mažuo-
se vandens telkiniuose žuvims 
pradėjo trūkti deguonies.      

Ūkininkams gera žiema

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Virmantas 
Velikonis „Anykštai“ sakė, jog 
ūkininkams gili žiema proble-
mų kol kas nekelia. Atvirkščiai 
- tikėtina, kad ištirpęs sniegas 
bent šiek tiek atstatys hidro-
loginį režimą, nes jau ne vieni 
metai, kaip  krinta gruntinio 
vandens lygis.

Pastaraisiais mėnesiais 
kilo grūdų kainos. Pasak 
V.Velikonio, ūkininkams, kurie 
turi grūdų sandėlius, kainų kili-

mas, aišku, buvo labai malonus, 
bet kiaulių ir paukščių auginto-
jams brango pašarai.

Anykščių rajono meras gam-
tininkas Sigutis Obelevičius 
dėstė, kad problemų gali turėti 
rapsų augintojai - pašalo prak-
tiškai nėra, o sniego sluoksnis 
yra storas, tad į rapsus gali įsi-
mesti pelėsinis grybas.

Normalūs augalai išgyvens

S.Obelevičius Traupyje,  
savo botanikos darže, yra su-
kaupęs egzotinių augalų ko-
lekciją. „Bandžiau mamutme-
dį, kuris kilęs iš Kalifornijos, 
užkasti sniegu. Ką ten užkasi, 
kai medis už mane didesnis. 
Tačiau tie augalai, kurie yra po 
sniegu - žiemoja puikiai. Aišku, 
kažkas vis tiek nušals“, - sakė 
S.Obelevičius.

Jo įsitikinimu, Lietuvai bū-
dingiems augalams šių metų 
žiema grėsmės nekelia. Pasak 
mero gamtininko, galbūt nušals 
persikai ir abrikosai, bet jam 
atrodo, kad net ir šiems nelie-
tuviškiems augalams ši žiema 
nėra mirtina.   

Patiltės antis reikia maitinti

Anykščiuose, žemiau už-
tvankos, žiemoja šimtai ančių. 
Matyt, kad jau ne pirma šių 
paukščių karta rudenį neskren-
da į šiltus kraštus, nes tėvai 
vaikams perduoda pamokymą, 
kad ir kas beatsitiktų - pasilikti 
gimtojoje patiltėje.  

Gamtininkai atkakliai moko 
nesikišti į laukinių paukščių gy-
venimą ir nekišti jiems batonų. 
Tačiau, pasak aplinkosauginkų, 
be žmonių pagalbos Šventojoje 
žiemoti pasilikusios antys var-
gu ar beišgyventų. Tad tie, kurie 
lepino šiuos paukščius vasarą, 
žiemą į patiltę su maisto davi-
niu turėtų eiti kaip į darbą...

Emigracijos nepakenčiančios Anykščių patiltės antys ir gulbės...

Pasak Anykščių rajono  
mero gamtininko Sigučio 
Obelevičiaus, šaltą žiemą dėl 
solidaus sniego apkloto sė-
kmingai turėtų išgyventi net 
egzotiški augalai. 

Medžiotojų ir žvejų draugijos 
Anykščių skyriaus valdybos 
pirmininkas Rimantas Peč-
kus sako, kad žiema laukinių 
žvėrių iškankinti nespės.

Kavinės ne tik kavos tirščius 
išmeta!

Jolanta ZABULYTĖ, me-
notyrininkė, mokslų daktarė, 
apie idėją šaligatviams barstyti 
vietoje druskos naudoti kavos 
tirščius:

 „Nors viena gera mintis per 
pastaruosius metus iš Vilniaus! 
Visada gaila buvo žiūrėti, kaip 
tuos kavos tirščius kavinėse iš-
meta.“

Gal pirma tirščius naudoti 
šaligatviams, o paskui - kavai?

Romualdas INČIRAUS-
KAS, skulptorius, profesorius, 
apie šaligatvių barstymą kavos 
tirščiais: 

„Daug kavos reikės išgerti, taip 
ir žiema praeis“.

Svarbiausia, kad Debeikiai 
pačiuose rajono rytuose!

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie lėšų 
skyrimą Debeikių vaikų dienos 
centrui:

 „Kai praeitą kadenciją vienu 
skyriumi tapo Kurklių mokykla, 
tai triukšmą opozicija kėlė žiau-
riai. Dabar visos pagrindinės mo-
kyklos panaikintos, o Debeikių 
vaikų dienos centrui skiriami di-
džiuliai pinigai. Ar čia netaškomi 
pinigai?“

ir plovui su stirniena liks...

Rimantas PEČKUS, Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos Anykščių skyriaus valdy-
bos pirmininkas, apie laukinių 
gyvūnų šėrimą žiemą:

„Šėrimas palengvina žvėrių 
gyvenimą, sumažina jų judėjimą. 
Žinau, kad Kurklių medžiotojai iš 
vieno ūkininko nusipirko 20 tonų 
morkų, jas sušers žvėrims. “

Ten nei „Gojus“, nei „Grie-
ža“ neįdiegti

Diana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė, apie valdišką „tele-
vizorių“ šalia kultūros centro 
pastato:  

„Tai nėra mūsų ekranas. Ten 
kitokios programos įdiegtos.“

Prie Smetonos buvo dar 
prasčiau!

Artūras ŠAJEVIČIUS, 
anykštėnas, apie Anykščių ša-
ligatvių priežiūrą: 

„Palyginus su tarybiniais lai-
kais, dabar Anykščių miesto ga-
tvės bei šaligatviai prižiūrimi dar 
visai neblogai.“ 
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Robertas AleksiejūnAs

Pernai rudenį į mano 
kiemą buvo atklydusi balta 
katytė. labai panaši į tą, 
kurią savo novelėje „kliu-
džiau“ aprašė klasikas jonas 
Biliūnas. tiesa, ši buvo drąsi. 
kai išeidavau į kiemą ir pa-
šaukdavau - „kac kac kac“, 
tuoj pat iš kažkur išdygdavo 
ir, iškėlusi pūkuotą baltą 
uodegą, sekiodavo iš paskos, 
taikydavosi net įsmukti į 
namų vidų. Draugavome su 
ja neilgai, buvo matyti, kad 
tai beglobis gyvūnas, kurio 
kažkas lengva ranka atsikra-
tė, greičiausiai paleido kaime 
iš pravažiuojančio automobi-
lio, todėl nusprendžiau, kad 
ja geriausiai galėtų  pasirū-
pinti  gyvūnų globos namai.

tai buvo pirmasis kartas 
mano gyvenime, kai ban-

džiau pagelbėti beglobiam 
gyvūnui. Paskambinau į UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
ir, neprisistatęs, kas toks 
esu, tik pranešiau, kad reikia 
pasirūpinti beglobe katyte. 
Atsiliepusi moteris paaiš-
kino, kad komunalininkai, 
tie, kurie Anykščių rajono 
teritorijoje yra įpareigoti su-
gaudyti beglobius gyvūnus ir 
juos nuvežti į gyvūnų globos 
namus, man niekuo negali 
padėti. Moteris aiškino, kad 
aš pirmiausia apie beglo-
bį gyvūną turiu informuoti 
seniūną arba...policiją.

Į policiją nusprendžiau 
nesikreipti. net neabejoju, 
kad baltoji katytė būtų nepa-
klususi teisėtiems pareigū-
nų reikalavimams lipti į jų 
automobilį, galbūt net būtų 
pasipriešinusi ir kurį nors 
policininką apdraskiusi. ir 
apskritai, kaip čia atrodytų, 
kai policijos ekipažas lyg 
kokią nusikaltėlę po kaimą 
vaikosi beglobę katę.

Paskambinau Debeikių 
seniūnijos seniūnui Alvydui 
simonavičiui, paaiškinau 
situaciją ir jau kitą dieną 
jis kartu su komunalininku 
atskubėjo į mano kiemą. 
Baltoji katytė saugiai ir šiltai 
tuo metu laiką leido ūkiniame 

pastate. išvydusi iki tol jai 
nematytus asmenis ir jų norą 
ją įkišti į metalinį narvą, 
kaip ir buvo galima tikėtis, 
priešinosi. tačiau operacija 
pavyko - baltoji katytė iške-
liavo iš mano kiemo. Koks 
jos tolesnis likimas, deja, 
nežinia, tačiau viliuosi, kad 
ji išvažiavo ten, kur ir turėjo 
- į Utenos rajono gyvūnų 
mylėtojų draugijos namus, 
su kuriais Anykščių rajono 
savivaldybė yra pasirašiusi 
sutartį dėl beglobių gyvūnų 
prieglobsčio.

Beje, anykštėnų išrinktieji 
kažkada yra viešai kalbėję, 
kodėl tokia, o ne kitokia 
beglobių gyvūnų gaudymo 
tvarka taikoma Anykščių 
rajone. esą, jei būtų kitaip, 
kokia nors kaime gyvenanti 
močiutė, laikanti katiną, 
galėtų piktnaudžiauti, norė-
dama juo tiesiog atsikratyti. 
Beje, kažkada anksčiau 
kalbintas Debeikių seniūnijos 
seniūnas s.simonavičius yra 
pasakojęs, kaip elgiasi, kai 
gauna pranešimą apie po 
kaimą lakstantį palaidą šunį. 
tuomet jis važiuoja į vietą, 
beldžiasi į vieno, kito gyven-
tojo namus ir klausia, ar tai 
ne jų šuo. jeigu niekas ne-
prisipažįsta, tada jis, matyt, 

tampa beglobis?
suprantu, kad seniūnai, 

kurių darbas yra tarnauti 
gyventojams, turi puikiai pa-
žinti savo seniūnijos gyven-
tojus, tačiau kokiais tvarkos 
aprašais ir taisyklėmis jie 
vadovaujasi, susipažindami 
su seniūnijos reksais, pūkiais 
ir margiais, kol kas man lieka 
gili paslapis.

Beje, mano įsitikinimu, 
pastebėjus beglobį katiną, 
reikėtų kreiptis visai ne į 
policininkus ir seniūnus, o į 
gaisrininkus. Jie turi aukštas 
kopėčias, o kaip žinia, išgąs-
dinti katinai dažnai taikosi 
įsikarti kuo aukščiau.

Ir apskritai kiekviena 
biudžetinė įstaiga galėtų 
įdėti savo indėlį beglobių 
gyvūnų gerovę. kodėl visada 
kalbama tik apie beglobius 
katinus ar šunis? Juk globos 
gali prireikti ir akvariumi-
nėms žuvytėms - jos galėtų 
būti UAB „Anykščių van-
denys“ rūpestis. Beglobiais 
naminiais paukščiais galėtų 
rūpintis Anykščių menų 
inkubatorius, čia jau pats 
pavadinimas kalba už save. 
Ir t.t. ir t.t..

tiek daug sumaišties dėl 
tų beglobių gyvūnų, kad 
Anykščių rajono savivaldybė 

žada atidaryti gyvūnų globos 
namus. Vargšus gyvūnėlius 
apgyvendins pastate, kuria-
me anksčiau veikė archyvas 
ir kuriame, anot anykštėnų 
išrinktųjų, būtų gera gyventi 
net žmonėms. šiuo metu be-
globiai gyvūnai iš Anykščių 
rajono gabenami į Utenos 
rajono gyvūnų mylėtojų 
draugijos namus. Už šią 
paslaugą per metus uteniš-
kiams savivaldybė sumoka 3 
tūkst. eur. jolanta Guobaitė, 
šių globos namų šeimininkė, 
pastebėjo, kad už tokią sumą 
tegalinti priimti tris kates su 
penkiais kačiukais. jeigu jau 
ši paslauga tokia brangi, gal 
dar nevėlu pasvarstyti apie 
gyvūnų globos namų alterna-
tyvas? kodėl, pavyzdžiui, be-
globių katinėlių nepadovano-
jus kaimo močiutėms? Vaikai 
užsienyje pluša, anūkai dėl 
karantino aplankyti negali 
- vis šioks toks džiaugsmas 
būtų pademinei depresijai 
prablaškyti…

Beje, ar nereikėtų pasirū-
pinti aiškia informacija, kur 
Anykščių rajono gyventojams 
kreiptis, pastebėjus beglobį 
gyvūną. suprantama, kad 
beglobiai šunys dažniausiai 
nedėvi antsnukių, bet kuo čia 
dėta policija?

Biudžeto projektą posėdy-
je pristatė Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė. 
Ji sakė, kad Anykščių rajono 
biudžetinių įstaigų planuojamų 
pajamų įmokos į biudžetą sieks 
915 tūkst.700 Eur, o į šių metų 
biudžetą perkeliamas 2020 
metų biudžeto likutis siekia 1 
mln.780 tūkst.200 Eur.

Paskolų šiemet imti nepla-
nuojama. Bus planuojama grą-
žinti 378 tūkst. Eur anksčiau 
paimtų paskolų, taip pat bus 
pradėtos grąžinti Viešųjų inves-
ticijų plėtros agentūros lėšos, 
kurios buvo naudojamos pro-
jektų įgyvendinimui“, - sakė ji.

Savivaldybė į trinkeles nebeinvestuos

(Atkelta iš 1 psl.) Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė taip pat akcentavo, 
kad šiemet turi būti baigtas Til-
to gatvės konversijos projektas, 
todėl jam užbaigti iš savivaldy-
bės biudžeto planuojama skirti 
650 tūkst. Eur.

Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžeto projektas buvo 
paviešintas Anykščių rajono 
savivaldybės tinklapyje, tačiau, 
pasak L.Kuliešaitės, gyventojai 
pastabų ar pasiūlymų dėl jų sa-
vivaldybei nepateikė.

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė biudžeto pristaty-
mo metu visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio sąra-
šas „Anykščių krašto labui“ “ 
nariui, Anykščių rajono tarybos 
nariui Audroniui Gališankai 

atsakė į komitetų posėdyje už-
duotą klausimą dėl numatomo 
Anykščių koplyčios bei Anta-
no Vienuolio paminklo skvero 
sutvarkymo. Ji sakė, kad Ko-
plyčios aplinkai sutvarkyti biu-
džete numatyti 225 tūkst. Eur, 
o Antano Vienuolio paminklo 
skvero sutvarkymui - 263 tūkst. 
Eur preliminari suma.

Po kelias minutes užtruku-
sio 2021 metų Anykščių ra-
jono savivaldybės biudžeto 
projekto pristatymo pirmasis 
klausimą  L.Luliešaitei pateikė 
Anykščių rajono tarybos narys 
A.Gališanka. Jis domėjosi, ko-
kia bus galutinė Tilto gatvės 
konversijos projekto suma. Į 
šį klausimą administracijos di-
rektorė L.Kuliešaitė atsakyti 
negalėjo, nes sakė „po ranka 
neturinti skaičių“. Ji pažadėjo 
A.Gališankai parašyti elektro-
ninį laišką ir rūpimą informaci-
ją išdėstyti.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis posėdyje 
skundėsi, kad turėjo daug var-
go, kol iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės gavo biudžeto pri-
statymo skaidres, esą jam dėl 
to net teko rašyti raštišką pra-
šymą. Jis kalbėjo, kad jam daug 
abejonių kelia šiemet numatyti 
kai kurie savivaldybės projek-
tai. K.Tubis „oriniais dalykais“, 
kurie esą neduosiantys jokio 
apčiuopiamo rezultato, vadino 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė žadėjo, kad savivaldybė šiemet ieškos galimybių, kaip 
Anykščių rajone kurti naujas darbo vietas  ir statyti viešbučius.

Anykščių rajono savivaldybės 
planus rengti investicinių pro-
jektų galimybių,  privataus ir 
viešojo sektoriaus bendradar-
biavimo galimybių studijas, 
numatytas lėšas mažajai archi-
tektūrai, pasirengimui Anykš-
čiams tapti kurortu.

„Keičiasi Europos struktūri-
nių fondų paramos lėšų gavi-
mo tvarka. Jau nebebus galima 
skirti tų pinigų investavimui į 
trinkeles. Tam, kad mes toliau 
galėtume siekti savo strategi-
nių tikslų ir tapti kurortu, mes 
turime ieškoti galimybių, kaip 
kurti viešbučius, darbo vietas 
ir, mano galva, tai nėra „ori-
nis dalykas“, tai yra strateginis 
dalykas“,- K.Tubiui aiškino 
L.Kuliešaitė.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Tubis ir toliau neatlyžo - 
klausė, kodėl tiems projektams 
skiriamos „tokios apvalios su-
mos“. Jis dėstė, kad tos sumos 
viešuosiuose pirkimuose daly-
vaujantiems fiziniams ir juridi-
niams asmenims yra tarsi sufle-
ris - dalyvaudami konkursuose 
jie tokias sumas esą ir nurodo.

„Biudžete visada nurodo-
mos konkrečios sumos, o kaip 
jos bus panaudotos, priklauso 
nuo viešųjų pirkimų rezultatų 
ir apskritai dažnu atveju nuo 
faktinio panaudojimo. Keistas 
Jūsų klausimas“, - K.Tubiui re-
plikavo administracijos direk-

torė L.Kuliešaitė.
Anykščių rajono tarybos na-

riui K.Tubiui taip pat pasirodė, 
kad Debeikių vaikų dienos cen-
trui rajono biudžete numatyta 
26 tūkst. 700 tūkst. Eur suma 
yra per didelė.

„Keli ten vaikai bus? Kai mes 
sunaikinome pagrindines mo-
kyklas, tai vaikų dienos centrui 
skiriama tokia didžiulė suma. 
Kai praeitą kadenciją vienu sky-
riumi tapo Kurklių mokykla, tai 
triukšmą opozicija kėlė žiauriai.
Dabar visos pagrindinės mo-
kyklos panaikintos, o Debeikių 
vaikų dienos centrui skiriami di-
džiuliai pinigai. Ar čia netaško-
mi pinigai?“, - klausė K.Tubis.

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė priminė,  kad skirti 
biudžeto pinigus vaikų dienos 
centrams yra Anykščių rajono 
savivaldybės įsipareigojimas, o 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius pabrėžė, kad nė vie-
na mokykla nebuvo panaikinta, 
o tik reorganizuota.

Už 2021 metų Anykščių ra-
jono savivaldybės biudžetą 
balsavo 19 Tarybos narių, prieš 
balsuojančių nebuvo, penki 
balsuodami susilaikė.

Posėdyje Anykščių rajono 
taryba taip pat patvirtino 2021 
- 2023 metų Anykščių rajono 
savivaldybės strateginį pla-
ną, nustatė didžiausią leistiną 
pareigybių skaičių Anykščių 
kultūros centre, patvirtino ke-
letą biudžetinių įstaigų ataskai-
tų. Apie tai skaitykite kituose 
„Anykšta“ numeriuose.
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Smagi akimirka - mokytoja Aldona Jagminienė su vyru Algirdu 
tuoj po 1970 – ųjų.

Neįtikėtina istorijos mokytojos 
istorija... Raimondas GUOBis

Tyliai, paslaptingai, beveik niekur neišeidama iš savo pas-
togės Svėdasų miestelio pakraštyje, panirusi į lėtą ir tylią 
gyvenimo tėkmę gyvena mano istorijos mokytoja Aldona 
Jagminienė. Nuo seniausių laikų rodėsi, kad ji ne tik žino 
daugybę įdomybių, tikriausių paslapčių, tačiau pati daug ne-
paprasto yra patyrusi.

Neįtikėtina ir nuostabi jos gyvenimo istorija, kurioje susi-
pina daugiasluoksnis senų ir naujesnių laikų visuomenės gy-
venimas, praėjusio amžiaus vėtrų blaškoma šeima, mokslai, 
darbas, gyvenimas ir gebėjimas visuomet išlikti savimi. Ir, 
žinoma, įsimintiniausios Kalėdos atšiaurios šalies šiaurėje.

Butėnų tradicijos vedami 
kasmet su Kalėdų Senio do-
vanomis iš senojo kaimo ir 
apylinkių su dovanų maišu, 
sveikinimais ir šventine nuo-
taika nukeliaudavome net iki 
Vyžuonų ir užsukdavome pas 
mokytoją Aldoną Jagminienę  
Svėdasuose. Saldainių būdavo 
pilnas maišas, o šių metų Kalė-
dų krepšyje - visai ne senelio, o 
istorijų beieškančio keliautojo - 
tik mano knyga apie Butėnus.

Istorijos pradžia

Kaip ir dera, kalbėtis su is-
torijos mokytoja pradedu nuo 
pačios pradžių pradžios, kai-
riojo Šventosios upės kranto, 
kuriame ir gimė bei užaugo 
jos tėvai. Visai šalia Mickūnų, 
nūnai išnykusiame Tiltynės 
kaimelyje, iš žvejybos gerokai 

prisiduriančio, gal dešimtinę 
žemės teturėjusio ūkininko šei-
moje gimė motina Zofija Juo-
zaponytė. Truputį pasroviui, 
buvusiame Ragaišių kaimelyje, 
gimė jos tėtis Dominykas Šiau-
čiūnas, kuris buvęs labai gabus, 
tad baigęs pradžios mokyklą 
toliau lavinosi Utenos „Saulės“ 
gimnazijoje. Tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, tapo puskari-
ninkiu, patiko, todėl pasiliko 
lygtiniu. Kariškio karjerą baigė 
turėdamas leitenanto laipsnį. 
Daugelyje vietų dirbo buhalte-
riu, gimnazijoje jaunimą mokė 
karinio parengimo, aktyviai da-
lyvavo visuomeninėje veikloje, 
buvo sąjungos „Jaunoji Lietu-
va“, Lietuvos šaulių sąjungos 
narys. Nors Juozaponiai, moti-
nos šeima,  gyvenusi nedidelėje 
trobelėje prie Šventosios upės 
(tą vietą prie pat Mickūnų til-

to žmonės vadindavo Tiltyne), 
labiau žavėjosi bolševikinėmis 
idėjomis. 

Nuo tikriausios mirties
išgelbėjo tetulė

Areštavo 1941 metais. Tų 
metų birželio 14 -osios naktį 
į duris pasibeldė žmonės, at-
ėję tremtin išgabenti šeimos. 
Karininkas, vadovavęs būriui, 
dviejų mažų mergaičių pasigai-
lėjo, o gal motina su mažylė-
mis (sesutei tebuvo vos kelios 
dienos), pasislėpė, tad vietoje 
jų į sąrašą įtraukė tetulę Mary-
tę Šiaučiūnaitę. Tai ją kartu su 
broliu D. Šiaučiūnu nugabeno 
į patį pasaulio kraštą, prie Lap-
tevų jūros. Mergina buvo vos 
septyniolikos, kai nuo barake 
gyvenančių lenkių (taip pasa-
kojo) užsikrėtė šiltine ir mirė. 
Jos brolis sukalė iš lentų į dėžę 
panašų karstą, paguldė mirusią-
ją ir, nutempęs per stingdančio 
gruodo sukaustytą žemę, palai-
dojo.

D. Šiaučiūnui skyrė penkis 
metus kalėjimo. Jis darbavosi 
statybose, gaudė ledinėje jūro-
je žuvį, dirbo kitus darbus. Po 
kurio laiko perkėlė į Kolimos 
lagerius - tremties metai slinko 
Jakutijoje. Kodėl jis buvo su-
imtas, niekada tiksliai ir nepa-
pasakojo - ar bičiuliai, ar savi 
jį įdavė, ar kas nugirdo kokį 
žodelytį, pokštą apie sovietinę 
valdžią. Juk žinodavo visokių 
anekdotų, kupletų daugybę, net 
juokų maldą, kuri užsibaigdavo: 
„...vieriu v Stalina v grobu.“

 
Laimingosios - tai mes...

Motina po baisiosios nakties 
susirinko visą mantą, pasiėmė 
mergaites ir nieko nelaukusi 
išvažiavo į tėviškę. Mergaitės 
įdegė, įrudo kaip čigonaitės nuo 
karštos birželio saulės, kol veži-
mu atvažiavo į Tiltynę. Smagus 
buvęs ten gyvenimas. Žmonių 
troboje daug, močiutė Juzė daž-
nai netekdavo kantrybės, nors 
visai smagiai šaukdavo, kad 
nebėra ramybės nė valandėlei, 
kad šitie mažyliai, kaip kokie 
„karajedai“, viską suvalgys. 
Praslinko karas, pokariu buvo 
baugu, nes atokiame kaimelyje 
susikirsdavo ir skrebų, ir parti-
zanų keliai, kaip sakoma - buvo 
dvi valdžios. 

Aldona skaityti pramoko la-
bai maža, dar gerokai prieš ei-
dama į mokyklą. Močiutė vis 
prašydavo manęs paimti mal-
dų knygą, atversti toje vietoje, 
kur įdėtas šiaudas, ir balsu pa-
skaityti. Įsiminė keisti žodžiai, 
kurie pasėjo klausimą,  perse-

kiojantį visą gyvenimą: „Jėzau 
Nazarenskas, karaliau žydų...“  
Kilo klausimas, kodėl reikia 
garbinti žydų karalių, jei mūsų 
tauta tokią seną religiją turėjo. 
Ir visai ne kažkokią primityvią, 
bet gėriu, meile paremtą gam-
tos garbinimą. 

Kuomet paaugo, pradėjo 
mokytis Svėdasų vidurinėje 
mokykloje, abi su sese gyven-
davo miestelyje pas tetulę Ja-
dvygą, kuri daugelį metų dirbo 
Svėdasuose. Baigusi Svėdasų 
vidurinę mokyklą 1957 metų 
vasarą  išvažiavo į Universitetą 
studijuoti medicinos. Tris egza-
minus išlaikė puikiai, pasiliko 
vienas egzaminas išlaikyti ir 
jau elitinės specialybės studen-
tė.  Tačiau sulaukė žinios, kad 
tėtis išlikęs gyvas Lenos žioty-
se, Tiksyje - ten žiemą išgyve-
no vos trys iš atkeliavusių ten 
pilnos baržos kalinių. Po to dar 
vargęs ir Kolymos lageriuose, 
tuose sovietiniuose „kurortuo-
se“ praleidęs net 27 metus.  Iš-
ėjo iš mirties stovyklos į laisvę, 

Trijulė: Aldona (dešinėje) ir Nijolė Šaučiūnaitės su teta Jadvyga. 

Mokytoja Aldona Jagminienė glėbyje spaudžia knygą „Butė-
nai“. 

nors gyvena tremtyje, bet pas jį 
galima nuvažiuoti, po daugelio 
metų vėl susitikti.  Jaunatviška 
dvasia išskraidino - viską me-
tusi, kartu su motina išvyko į 
Rusijos šiaurę. 

Net dvi savaites keliavo trau-
kiniais, kol pasiekė Irkutską, po 
to nedidelėje Zimos stotelėje 
laukė giedros, kad galėtų skris-
ti tolyn. Ir vieną dieną dangu-
je nušvito, rodėsi,  dvi saulės. 
Mažyčiu lėktuvėliu nuskrido 
iki tikriausio šalčio poliaus - 
Verchojansko. Aukštų statinių 
tvora aptverta stovėjo mažytė, 
baltomis tinkuotomis sienomis 
trobelė, kurioje kūrenosi me-
talinė krosnelė – „buržuika“. 
Pats šalčio polius, tą žiemą ten 
speigas sukildavo iki 63 laips-
nių. Neįsivaizduojamas kraštas, 
gaivus oras, kvepiantis kedrų, 
maumedžių aromatu, Šiaurės 
pašvaistės... Ten švęstos Šv. 
Kalėdos ir buvo pačios įsimin-
tiniausios..

(Nukelta į 6 psl.)
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Geografija iškeista į
istoriją

Mokėsi geografijos. Nuos-
tabios praktikos, kelionės po 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Ne-
pamirštamos dienos, praleistos 
praktikose, keliaujant po Lietu-
vą, Sovietų Sąjungos šiaurę, vi-
sas mėnuo Kaukazo kalnuose, 
pažintis su dėstytoju Česlovu 
Kudaba, kitais garsiais to meto 
geografais...

Užbaigusi studijas  diplomuo-

Neįtikėtina istorijos mokytojos istorija...

(Atkelta iš 5 psl.)
ta specialistė paskiriama į visai 
nežinomą, sakytum, svetimą 
kraštą. Norėjosi sugrįžti arčiau 
tėviškės, arčiau giminių. Kai 
ištekėjo, gavo darbą Mičiurino 
kolchoze, kurio centras buvo 
Butėnų kaime. Įsikurti sumanė 
miestelyje, tad pasistatė jaukų 
namuką. 

 Žalioji. Geografijos mokė 
pati mokyklos direktorė Ma-
rijona Šablevičienė, tad teko 
persikvalifikuoti. Mokė fizikos, 
braižybos, kol pasiliko vien tik 
istorijos mokytoja. Žinoma,  
tai labai panašūs į geografiją 
mokslai,  juk istorija vyksta ge-

ografijos teatre, armijos žygiuo-
ja lygumomis, įveikia kalnus, 
upes. Juk žinome, kaip Cezaris 
pereina Rubikoną ar Hanibalas 
įveikia Po upę ir kuo tai bai-
giasi – vieniems katastrofa, ki-
tiems triumfas: „Atėjau, pama-
čiau, nugalėjau.“ Nors tuomet 
romėnai man nepatiko, norėjosi 
Kartaginos karių pergalės...

ir aš prisimenu tas paslap-
tingas valandėles, kai didžioji 
istorija vėrėsi net tik klausantis 
pasakojimų, skaitant vadovėlį, 
knygas, tačiau ir užtamsintame 
kabinete žiūrint istorinius dia-
filmus.

Karjeros vingiai

Mokytoja juokiasi, kai jos 
darbą vadinu karjera. Žino-
ma, vaikų darželio Svėdasuose 
vedėja dirbti išėjo todėl, kad 
darbas būtų arčiau namų, to-
dėl, kad norėjosi pagyventi be 
nuolatinio viršininko. Darželis 
savotiška autonomija. Valdžia - 
kolchozo valdyba, pirmininkas 
Vytautas Kovas. Visas miestelis 
tuomet buvo jo valdos...

Toks gyvenimas. Didis 
džiaugsmas, kad dar esanti, nes 
žmogui „atmieruota“ ne tiek 
jau daug. Ir kai išgirsti, kad ne 

vienas miršta ir gerokai jau-
nesnis, tai supranti nejučiomis, 
kad gal viskas ir neblogai...Sa-
vęs ir pasaulio pažinimo noras 
begalinis. Televizija, knygos, 
pokalbiai telefonu. Dar kas 
nors  užeina. Ir jokios viena-
tvės, vienišumo nėra. Pernelyg 
bendrauti ir nemėgstanti - iš 
tuščių kalbų mažai naudos, o 
dar jei ką daugiau pasakysi, tai 
nesupras, savo pridės, prisigal-
vos. Kiek kam protas neša... 
Na ir atsiminimai - jie visuo-
met kartu,  juk šiemet sukako 
aštuoniasdešimt metų... Jau yra 
ką atsiminti

Slidžias gatves ir šaligatvius siūloma 
barstyti kavos tirščiais Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Slidžias Anykščių miesto gatves ir šaligatvius pasiūlyta 
barstyti... kavos tirščiais. 

Toks Anykščių miesto Jurzdiko bendruomenės feisbuko pa-
skyroje pasirodęs pasiūlymas sukėlė tikrą komentarų audrą.

„Vilnius jau barsto slidžias 
gatves ir šaligatvius kavos 
tirščiais, o Anykščiuose, bent 
jau Jurzdike, druskos kalvelės 
pūpso tiesiog ant šaligatvių net 
neišbarstytos. Gal Anykščių 
rajono savivaldybė irgi galėtų 
pasirūpinti, kad mūsų aplinka 
būtų tvarkoma tvariau?

Kuo blogai kelio druska? 
Tirpdama ji pridaro rimtos 
žalos gamtai: stipriai teršia 
gruntinius ir paviršinius van-
denis, dirvožemį, džiovina au-
galus, kenkia mikroorganiz-
mams, gyvūnijai. Pavasarį per 
lietaus kanalizaciją ji nuteka 
į upelius, upes, ten nuodija 
žuvų embrionus. Ir žinoma, ji 
gadina mūsų automobilius ir 
avalynę.

O kavos tirščiai? Dažnai 
naudojami kompostui, aplin-
kiniams želdiniams jie bus 
naudinga organinė trąša. Tai 
jei pas jus prie namų druskos 
kalvelės dar nepūpso, galit 
šaligatvį pabarstyti rytinės 
kavos nuosėdomis“, - sociali-
niuose tinkluose rašo Jurzdiko 
bendruomenė.

Į diskusijas, ar kavos tirš-

čiai - tinkama slidžių žiemos 
šaligatvių ir kelių priežiūros 
priemonė, įsitraukė ir žinomi 
anykštėnai.

„Daug kavos reikės išger-
ti, taip ir žiema praeis“, - pa-
stebėjo žinomas menininkas, 
prof.Romualdas Inčirauskas.
Jis juokavo, kad galbūt šali-
gatvius ir gatves būtų galima 
barstyti pipirais, cinamonu 
arba šafranu.

Jurzdiko bendruomenės 
paiūlymą entuziastingai suti-
ko dailėtyrininkė, Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premijos 
laureatė dr.Jolanta Zabulytė. 
„Nors viena gera mintis per 
pastaruosius metus iš Vilniaus! 
Visada gaila buvo žiūrėti, kaip 
tuos kavos tirščius kavinė-
se išmeta. Bet kavinės tikrai 
daug tirščių išmeta, tad labai 
gera mintis taip juos panaudo-
ti, nes ir trąša gera, kai kartu 
su sniegu išmeta. Aš renku ir 
naudoju savo smėlingai žemei 
pagerint“, - komentavo ji.

Savo žodį šia tema tarė ir 
Svėdasų seniūnijos seniū-
nas Saulius Rasalas. Jis sakė 
apie netradicinį kavos tirščių 

panaudojimą anksčiau matęs 
vieną reportažą. „Mintį pirmą 
kartą parodė iš Lvovo. Kiem-
sargis labai šelmiškai žurna-
listei siūlė eiti į kavinę. Pui-
kus reportažas. Lvovas ar nuo 
vokiečių, ar austrų nusižiūrė-
jo“, - dėstė seniūnas.

Už kavos tirščių barstymą 
Anykščių miesto gatvėse ryž-
tingai pasisakė ir Miško festi-
valio organizatoriai.

„Žinoma, šiemet per karanti-
ną gal nedaug žmonių tą kavą 
kavinėse perka, bet gal dar 
bus ir geresnių laikų?Kitur dar 
kūrybiškesnių variantų savi-
valdybės atranda: Viskonsino 
valstijoje JAV, kuri garsėja sū-

riais, ledas tirpdomas išrūgo-
mis“, - tęsė miškų mylėtojai.

Portalo anyksta.lt skaityto-
jai į Jurzdiko bendruomenės 
pasiūlymą pasižiūrėjo ironiš-
kai.

„Ale pamyslikit tik, kaip 
gerai gyvenam, kiek kavas 
išgeriam, kad net gatves ir ša-
ligatvius norim tom atliekam 
barstyt. Prie rusa valdžias ta-
kias prabangas nebuva, bars-
tem tik smėliu. Rajks ir mum 
pabandyt  Svedasys pripilt  
kavas, tai gal greičiau sniegas 
na šaligatvio nutirps. Je kažna 
pabandyt uogieni nupilt takus, 
turiu senas parūgusias“, - rašė 
Jadzė iš Svėdasų.

Skaitytojai taip pat patarė, 
kaip kavos tirščius galima pa-
naudoti naudingai.

„Kas turite daržą, tai pilkite 
ant jo - labai gerai viskas auga 
ir skruzdėlės vengia, aš pilu 
ant daržo, tai svogūnai kaip 
kolakuto kiaušiniai, burokėliai 
į kopūstus panašūs, o žirniai 
sulig kurapkos kiaušiniais, o 
agurkai visi standartiniai -  21 
cm“, - patarė daržininkė.

Jurzdiko bendruomenės, 
kuri pasiūlė šį netradicinį 
kavos tirščių panaudojimą 
Anykščiuose, pirmininkė yra 
Irena Vaitkienė. Ji taip pat 
yra Jurzdiko seniūnaitijos se-
niūnaitė.

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas sakė matęs reporta-
žą iš Lvovo (Ukraina), apie 
kavos tirščiais barstomas 
gatves. 

Iš Anykščių kilęs profesorius 
Romualdas Inčirauskas juo-
kauja, kad galbūt šaligatvius 
galima barstyti pipirais, ci-
namonu arba šafranu.

Mokslų daktarė Jolanta Za-
bulytė, turinti sodybą Anykš-
čių rajone, savo smėlingas 
žemes gerina kavos tirščiais.

balsai internete Gal bedarbiai galėtų šaligatvius barstyti kavos tirščiais?
Naujausiais Užimtumo tarnybos duomenimis, Anykščių 

rajone jau yra 2 tūkst.828 bedarbiai.
Gal bedarbiams reikia duoti Anykščių miesto gatves ir ša-

ligatvius barstyti kavos tirščiais? Kokias matote galimybes 
skatinti verslo plėtrą Anykščių rajone, kad būtų sustabdy-
tas grėsmingai augantis nedarbas?

54:„dabar kai kurie bedarbiai 
ne savo noru. Tegu valstybė 
nežaidžia covidinių žaidimų, 
o leidžia dirbti ir užsidirbti. O 

gatves privalo barstyti ar kavos 
tirščiais , ar kuo tik nori, tie, 
kurie laimėjo konkursą, ir už 
tai gauna pinigus. Nemanykit, 

kad rasit durnelių, kurie atliks 
darbą nemokamai. nemokamas 
tik sūris pelėkautuose.“

Dirbantis:„Bedarbiai galė-
tų ne tik kavos tirščiais, bet ir 
druska, smėliu barstyti šaliga-
tvius, gatves, valyti sniegą ir ki-
tus darbus atlikti. Bet dabar tie 
bedarbiai pašalpiniai yra kaip 
kokia privilegijuota kasta. Jau 
anksčiau vangiai atidirbinėdavo 

viešuopsius darbus, o dabar per 
karantiną tai jiems nevalia dirbti, 
jie saugomi kaip kokie kūdikiai. 
Uždėti kaukes, duoti pirštines, 
lopetas į rankas - ir pirmyn.“

 
Anykštėnė:„O jūs, kvailai 

mąstantieji, kas tie bedarbiai 
- nuteisti, kad jie turi valyti ša-
ligatvius ir dar kažką daryti už 
eko servisą. Tai jie sudarė su 
savivaldybe sutartį, tai tegul ir 

valo. Nepilkit purvo ant bedar-
bių, arba tegul eko juos įdarbina, 
tai ir valys. Ukmergės Versmėj 
žiemos sezonu dirbo 33 valyto-
jos, mokėjo valstybei mokesčius 
ir atlyginimus. O tas gudrus ekas 
nori išvalyti su 8 valytojomis ir 
2 traktoriukais visą miestą. Tai 
taip ir gaunasi. Dar anykštėnai 
tokios betvarkės nėra matę. Taip 
niekur nevalyti šaligatviai, net 
paeiti negalima.“
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Dienos planas moko produktyvumo ir atitraukia nuo 
informacinių technologijų  
Vaiko dienos režimas – tai tiksliai nustatyta jo veiklos, 

pavyzdžiui, poilsio, miego ar mitybos, tvarka bei taisyklių 
ir priemonių sistema tam tikram tikslui įgyvendinti. 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų svei-
katos stiprinimo skyriaus visuomenės sveikatos specialistė 
Diana Aleksejevaitė pasakoja, kaip visa tai yra fiziologiškai 
pagrįsta, ir pataria, kaip suvaldyti naminį chaosą šiais ne-
lengvais laikais.

Vaikų mados ir gyvenimo būdo tinklaraščio autorė Ieva 
Arnauskienė dalijasi savo patirtimi, kaip jai sekasi suval-
dyti dienos režimą auginant keturis vaikus. 

Arnauskų šeima ir karantino metu sten-
giasi užsiimti prasmingomis veiklomis. 
Tam padeda ir dienos planas. 

Nuo mažens svarbu turėti 
dienos planą
Visuomenės sveikatos speci-

alistė D. Aleksejevaitė teigia, 
kad dienos režimas yra fizio-
logiškai pagrįstas. „Žmogaus 
galvos smegenų pusrutulių 
žievėje kiekvienas periferinis 
receptorius turi savo specia-
lią vietą, reaguojančią į visus 
aplinkos ir vidaus organų dir-
ginimus. Po tokio dirginimo 
lieka pėdsakų, o jei tokie pat 
dirginimai tuo pačiu laiku kar-
tojasi kelis ar net keliolika kar-
tų, šis signalas galvos smegenų 
žievėje įsitvirtina ir veiksmai 
pasidaro beveik automatiški.“

Taip ilgainiui susikuria jau-
dinimo ir slopinimo procesų 
pusiausvyra, vadinama dina-
miniu stereotipu, todėl galiau-
siai nebereikia didesnės valios 
naujam veiksmui pradėti, grei-
čiau įsitraukiama į naują veiklą 
ir mažiau pavargstama.

Karantino sąlygos 
pakoregavo laisvalaikį
Tinklaraštininkė I. Arnaus-

kienė pasakoja, kad anksčiau 
su šeima turėjo susirašę ir pasi-
kabinę didelį dienos planą, ku-
riame nurodydavo, kada, kur 
ir ką veiks, į kokius būrelius 
važiuos. Ji mano, kad vaikams 
planas yra reikalingas, nes tuo-
met jie jaučiasi saugesni, viską 
žino, o jeigu kas būdavo neaiš-
ku – pribėgdavo prie plano ir 
pasižiūrėdavo. 

Kad ir kaip būtų, karantino 
sąlygos stipriai pakoregavo 
visą šeimos laisvalaikio pra-
leidimą. „Anksčiau būdavo 
daugiau laisvės, todėl daugiau 
visur važiuodavome, stengda-
vomės vis kažką aplankyti, kad 
vaikai kuo daugiau pamatytų ir 
pažintų, pakvėpuotų grynu oru. 
Dabar išeiname pasivaikščioti 
ir pabūti gryname ore, tačiau 
vis vien daugiausia laiko pra-

leidžiame namie, kuriuose žai-
džiame stalo žaidimus, dėlioja-
me kaladėles, skaitome knygas, 
analizuojame enciklopedijas ir 
stengiamės vis ieškoti kažkokių 
naujovių.“ 

Taip pat keturių vaikų mama 
pripažįsta, kad leidžia vaikams 
pažaisti ir žaidimų konsole, ir 
papramogauti prie kompiuterio, 
tačiau kartu su vyru tai kontro-
liuoja, daro vaikams pertraukas 
tarp žaidimų ir visuomet sten-
giasi draugiškai paaiškinti, kad 
tėvai tokiu būdu rūpinasi jų 
sveikata. 

Informacinių 
technologijų 
poveikis
Anot visuomenės 

sveikatos specialistės 
D. Aleksejevaitės, pa-
čios informacinės tech-
nologijos nėra blogis. 
Svarbiau yra tai, ką bū-
tent vaikai ar paaugliai 
veikia naudodamiesi 
jomis.

„Rizika, kad vaikai ir 
paaugliai pernelyg įsi-
trauks į elektroninių me-
dijų siūlomas veiklas, 
priklauso nuo vaikų 
temperamento, ją didina 
vaiko emocingumas ir 
elgesio problemos.“

Mokyklinio amžiaus 
vaikams ir paaugliams 
svarbu ne tik laikas prie 
ekranų, nes vienareikš-
miškai nenustatyta, kad 

vien ekranų naudojimo trukmė 
sietųsi su neigiamais padariniais, 
o tai, ar dėl laiko prie ekranų ne-
nukenčia vaikų ir paauglių mie-
gas, mityba, fizinis aktyvumas 
ir mokymasis, ar naudojimasis 
ekranais nepakeičia kitų veiklų – 
gyvo bendravimo su artimaisiais 
ir draugais, kūrybinių bei sporto 
užsiėmimų ir panašiai.

Chaoso ir dienos režimo 
suvaldymas
Kad ir kaip būtų keista, bet die-

nos režimo suvaldymo taisyklės 
yra bendros tiek vaikams, tiek su-

augusiesiems. 
Pirmiausia svarbu sveikai 

maitintis, o valgant ir bent va-
landą prieš miegą nesinaudoti 
jokiais ekranus turinčiais prie-
taisais.

Ne mažiau kaip vieną valandą 
per dieną vertėtų užsiimti akty-
via fizine veikla. Paprasčiausios 
ir populiariausios fizinio akty-
vumo rūšys lauke: vaikščioji-
mas ar bėgiojimas, šiaurietiškas 
vaikščiojimas, lipimas laiptais, 
važiavimas dviračiu, riedlente 
ar paspirtuku, slidinėjimas ir 
čiuožinėjimas.

Be viso to, itin svarbu palai-
kyti miego režimą ir pakanka-
mą miego trukmę – vaikai turė-
tų eiti miegoti ir keltis tuo pačiu 
laiku. 

Taip pat vertėtų riboti laiką 
prie ekranus turinčių prietaisų, 
ypač turinčių galimybę jungtis 
prie interneto, o po valandos 
darbo prie kompiuterio daryti 
10–15 min. pertraukėles, pasi-
mankštinti, pailsinti akis.

Specialistai atkreipia dėmesį, 
kad svarbu kasdien skirti bent 
pusvalandį pokalbiams su šei-
mos nariais, draugais. Pavyz-
džiui, tinklaraštininkei ir keturių 
vaikų mamai I. Arnauskienei 
svarbiausia, kad kiekvieną die-
ną visa šeima susėstų kartu va-
karieniauti ir pakalbėti, kaip 
praėjo diena. 

Oksanos BRAžiūnienĖs nuotr.
Užsak. nr. 134

Dėl nykstančios varlės pradėtas
tarpvalstybinis projektas

Viešųjų pirkimų portaluose paskelbta, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė pirks hidroskopų ir žiūronų. Šias priemo-
nes savivaldybė perka kartu su Latvijos Daugpilio miesto 
savivaldybe, įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis fi-
nansuojamą projektą. 

Šio projekto tikslas - tarpvalstybinis miestų drėgnųjų teri-
torijų valdymas.

Šią žinią paviešinus portale 
anyksta.lt, pasipylė skaitytojų 
komentarai, kuriuose ironiškai 
įvertinti tokie Anykščių rajono 
savivaldybės viešieji pirkimai. 

„Koks tai prietaisas tas hi-
droskopas, gal jis prie amfibi-
jos prisideda ir matosi dugnas, 
kad dalgių nesulaužyt į akmenis 
pjaunant žoles“, - svarstė skaity-
toja Rūta.

„Prie rusa tai mūsų kulchoza 
pirminykas pripirkdavo visakiu 
niekų pas pažystamus sande-
liuos ir par švintes iškilmingai 
tuos niekus inteikdava darba 
pirmunams. Gal ir dabartine 
valdžia pripirkus binokliu ir vi-

sakiu garaskopu išdovanos. Na-
rėč ir ašej gaut kakį mikraskopu 
davanu“, - juokavo „Jadze iš 
Svedasų“.

„Žiūronai pravers ieškant in-
vestuotojų“, - konstatavo „Vers-
lininkas“.

Po pranešimo apie Anykščių 
rajono savivaldybės planuoja-
mus pirkinius, „Anykšta“ su-
laukė Anykščių rajono mero 
pavaduotojo Dainiaus Žiogelio 
telefono skambučio. Vicemeras 
aiškino, kad pranešimas apie 
Anykščių savivaldybės perka-
mus hidroskopus ir žiūronus 
„atrodo nei šiaip, nei taip“. Pa-
prašytas paaiškinti, ar pranešime 

yra pateikta klaidinga informa-
cija, D.Žiogelis nerado nė vieno 
tikrovės neatitinkančio sakinio, 
tačiau pageidavo, kad skaity-
tojams būtų plačiau paaiškinta 
apie esminį šio projekto tikslą.

 Platesnės informacijos šia 
tema jis patarė kreiptis į Anykš-
čių rajono savivaldybės In-
vesticijų ir projektų valdymo 
skyriaus specialistę Emą Abra-
movaitę. 

Specialistė E. Abramovaitė 
sakė, kad didžioji dalis tarpvals-
tybinio miestų drėgnųjų terito-
rijų valdymo projekto lėšų bus 
skirta Sodų gatvėje esančiam 
vandens telkiniui, kuriame ap-
tikta nykstančios rūšies varlė, 
sutvarkyti. 

Beje, antrą mėnesį Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijoje dirbanti E. Abramo-
vaitė yra buvusio Seimo nario, 
o dabar Seimo nario Tomo 
Tomilino padėjėjo, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

Anykščių skyriaus pirmininko, 
Antano Bauros žmonos dukra.

Už projektines lėšas įsigytos 
priemonės - hidroskopai ir žiū-
ronai - bus skirtos edukacinėms 
veikloms. Jos moksleiviams 
padės išsamiau susipažinti su 

šios vietos flora ir fauna.
Iš Anykščių rajono savival-

dybės biudžeto tarpvalstybi-
niam  miestų drėgnųjų teritori-
jų valdymo projektui skirti 18 
tūkst.871 Eur. Bendra šio pro-
jekto vertė - 125 tūkst.812 Eur.

Anykščių vicemeras Dainius Žiogelis nusprendė, kad gyventojai 
turi žinoti tiesą ir, paskambinęs į „Anykštos” redakciją, atskleidė, 
kokiems tikslams  savivaldybė perka hidroskopus ir žiūronus.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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Rašimėlių kaime ugnis pražudė 
veislines kates ir šunis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vasario 17 dieną, trečiadienį, Debeikių seniūnijos Raši-
mėlių kaime gaisras kilo  Dainiaus Žiuko sodybos ūkiniame 
pastate. Per gaisrą užduso 11 veislinių kačių ir 2 šunys.

Rašimėlių veislynas įsikūręs atokioje tarpmiškio sodyboje. Vienas iš veislyno pastatų sudegė.

Veislyno savininkas Dainius Žiukas sako, jog augintinių žūtis jį sukrėtė.

Normalumo pavasario belaukiant

Ričardas BANYS, 
Vadoklių parapijos 
klebonas, svėdasiškis
taip norisi kuo greitesnės 

ateinančio pavasario gai-
vumos ir normalumo. Man 
atsibodo būti nenormaliam: 

dėvėti kaukę lauke, saugotis, 
kad nuo medžių neužsikrės-
čiau Covid 19 arba neužkrės-
čiau kaimynų namų, pra-
eidamas pro šalį. Atsibodo 
klausytis politikų nesąmonių 
ir matyti bei jausti melą. At-
sibodo jaustis idiotu, kuriam 
liepiama atitverti gardus 
bažnyčioje, matuoti kažko-
kius atstumus ir dvokian-
čiomis dezinfekciniu skysčiu 
rankomis imti Viešpatį ir jį 
dalyti žmonėms. tik kažkodėl 
niekas nepasako, kiek žmonių 
užsikrėtė maldos namuose 
ir kiek ligoninėse, prekybos 
centruose. O kam sakyti? juk 

užtenka nesąmonių, kuriomis 
bandoma visus įtikinti. kažin 
ar egzistuoja idiotizmo mata-
vimo vienetas? 

Prasidėjo gavėnia. tačiau 
mėsos nevalgau jau dau-
giau negu 20 metų. tai kaip 
pasninkauti? Gal pasninko 
metu užvalgyti lašinių? ne 
noromis, bet didesnei Dievo 
garbei ir sielos gelbėjimui. 
Pasninkausiu, užsikąsdamas 
savigarba ir tiesa, užvalgy-
damas orumo ir nepasidavi-
mo manipuliavimui. 

tikrai, taip norisi norma-
lumu dvelkiančio pavasario. 
nors valandą! 

Juk reikia kaip nors atsi-
kvėpti prieš trečią karantino 
sezoną. Reiks išgyventi ir 
tą...

Paskui, lyg kažką prisimi-
nęs, dar atskirai atidedu 20 
eurų mamai, iš kurios da-
bartinė valdžia atėmė iš  jos 
varganos pensijos. kažin ar 
ši - labai jau krikščioniškas 
citatas mėgstanti valdžia - 
žino, kad nuskriausti našlę 
ar invalidumą turintį žmogų 
- tai sunki nuodėmė? kur 
tau jie žinos? nebent per 
rinkimus. tad atėmė konser-
vatoriškai, su krikščioniška 
ir demokratiška dvasia - 

pastabos paraštėse

taip kaip jiems ir pridera. 
juk ne pirmą kartą... kitaip 
nebuvo galima. tik niekaip 
nesuprantu ir negaliu savęs 
įtikinti, kad šios valdžios 
vertė telpa tik į 20 eurų, 
atimtų iš pensininkų ir 
invalidų. Gal mažai? Atims 
daugiau. 

nebegaliu suprasti nei 
šios valstybės, nei kur 
apskritai gyvenu. Kartais 
jaučiuosi taip, lyg būčiau 
ateivis, išgyvenęs po kosmi-
nės avarijos ir besidairantis 
kur patekęs. 

Dieve, kaip laukiu norma-
lumo pavasario!

Dauguma šunų išsigelbėjo

Gaisrą atokiai miške esančio-
je sodyboje pastebėjo namo grį-
žęs pats sodybos šeimininkas. 
Ugniagesiams gelbėtojams apie 
nelaimę pranešta 16 val. 15 min.  
Atvykus ugniagesiams, pastatas 
baigė degti, smilko pašarai.

Gaisro metu nudegė pastato 
sienos ir stogas, sudegė jame 
buvę 1 tona pašarų, 200 kg 
sauso pašaro, pjūklas, įvairūs 
įrankiai, įranga. Šalia gyvena-
mojo namo stovėjęs ūkinis pas-
tatas buvo šildomas, tačiau pats 
D.Žiukas mano, jog dėl gaisro 
greičiausiai bus kalta elektros 
instaliacija.

D.Žiukas - žinomas šunų 
veisėjas. Pagrindiniai šunų vol-
jerai, kuriuose apie 40 šunų, 
įrengti gerokai atokiau nuo pa-
grindinių pastatų, šalia šeimi-
ninko namų gyveno tik katės 
ir keliolika šunų. Katės užduso 
nuo smalkių, o didžioji dalis 
šunų išsigelbėjo, nes jie turėjo 
galimybę  nuo ugnies trauktis į 
šalia pastato įrengtus voljerus. 
Ugnį pamatęs sodybos šeimin-
kas pirmiausia puolė gelbėti 
cypiančius šunis, išleido juos iš 
voljerų.  

Sodyboje antras gaisras

Pasak D.Žiuko, jis pirmąją 
dieną po gaisro dar tikėjosi, 
kad ir tie du žuvę šunys yra 
gyvi, vylėsi, jog jie pabėgo, nes 
ugniavietėje lavonų nerado. 

Ugnis pražudė devonreksų 
ir bengalų veislių motinines 
kates. Pasak D.Žiuko, motini-
nių, veislinių kačių kaina yra 
didžiulė, tačiau vyras kalbėjo, 
kad kremtasi ne dėl pinigų. 

„Gyvi padarai. Draugai. Mes 
niekad neatostogaujame, visą 
laiką būname ūkyje. Nepa-
prašysi juk svetimo žmogaus, 
kad pašertų dešimtis šunų. Kai 
gaisrininkai išvažiavo, aš taip 
verkiau, kad šunys ėmė staug-
ti“, -  „Anykštai“ sakė D.Žiukas 
sunkiai tvardymas ašaras. 

Pasak D.Žiuko, sodybos vie-
ta lyg prakeikta. Anksčiau per 
gaisrą sudegė gyvenamasis na-
mas. Sudegusį ūkinį pastatą jis 
ketina atstatyti, tiesa, ne ant tų 
pačių pamatų - kiek toliau nuo 
gaisravietės. Aptvaruose šalia 
sodybos gyvena D.Žiuko šei-
mynos auginami muflonai ir 
danieliai, ūkininkas turi ir bi-
tyną, o tvenkiniuose plaukioja 
žuvys. Ūkininkas svarsto, kad 
galbūt gaisras kilo nuo tven-
kinių „burbuliatoriaus“ kabe-
lio - įrenginys buvo įjungtas ir 
paliktas siekiant, jog neuždustų 
tvenkinių žuvys.       

Atakavo šunų gelbėtojai

Rašimėlių šunų veislyną 
praėjusių metų rudenį išgarsi-
no šunų gelbėtojai. 2020 metų 
rugsėjo 6-ąją į D.Žiuko sodybą 
gelbėti šunų atvyko keliasde-
šimt jaunuolių, kurie susiorga-
nizavo per socialinius tinklus. 
Iniciatyviam jaunimui atrodė, 
kad šunis derėtų laikyti geres-
nėmis sąlygomis nei jiems ūki-
ninkas yra suteikęs. Į Rašimėlių 
kaimą jaunimas išsikvietė poli-
cijos pareigūnus, vėliau pati-
krinimą surengė ir Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
darbuotojai. Nei policininkai, 
nei veterinarai pažeidimų Ra-
šimėlių kaimo šunų veislyne 
neužfiksavo.
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Kol dar pūpso kalnai sniego, pasidžiaukime skaitytojų atsiųstomis nuotraukomis, kurio-
se nufotografuoti Jų nulipdyti Seniai besmegeniai, Sniego bobos ir kiti kūriniai. Redakcijai 
rinktis, kurias nuotraukas publikuoti laikraštyje, buvo iš ko - į „Anykštos“ feisbuko pusla-
pį atkeliavo net 23 fotografijos.

Skelbiame naują temą - VANDUO. Dėl savo molekulinės struktūros šis elementas gali 
būti ir upe, ir debesiu, ir ledu. Kviečiame fotografuoti visas vandens formas. Nepamirškite 
šalia jų įsiamžinti ir patys.

Nuotraukas skelbkite po šiuo pranešimu naujienų portalo anyksta.lt feisbuke.

Sniego Seniai, Sniego bobos

Beatos Šapokienės nuotraukos: Sūnaus būstinė su ledo žibintu ir Ledo paveikslas.

Vaidos Pečiukėnienės nuotr.

Rasos Mozūrienės nuotr.

Mariaus Šimėno nuotr.

Raimondos Liogytės nuotr. Jolitos Navikienės nuotr.

Vilmos Vinikienės nuotr. Deimantės Budrės nuotr.
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pirmadienis 2021 02 22

sekmadienis 2021 02 21

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
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. 3
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? TV žai-
dimas.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Daiktų istorijos. 
Istorinė publicistika. Ved. 
Saulius Pilinkus. (subtitruo-
ta).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Užkluptas N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Išpažinimai (kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:20 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 2:22 N14. 
00:25 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N14. 
01:40 Profesionalai (k) N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Žuvėliokai.
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 Europos vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-

nės. Danija – Lietuva.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Visu greičiu pirmyn  
N-7.
22:40 Jėga ir Kenoloto.
22:43 Visu greičiu pirmyn  
N-7.
00:20 Rezidentas  N-14.
01:20 Einšteinas N-7.
02:15 Bibliotekininkai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(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 geriausia.
14:50 Tiltas  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-
tasN-7. 
20:30 Kvailiai šėlstaN-7. 
21:00 Paskutinė s##### N14. 
22:55 Akloji zona (k) N-7. 
23:55 Legendų biuras (k) 
N14. 
01:05 Gyvi numirėliai (k) 
N14. 
01:50 CSI. Majamis (k) 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.  
18:00 Akloji. 
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  N-7.  
21:00 Brolis Munas N-7. 
00:10 Paskolinta meilė.
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos  (kart.).
07:00 Heidė   (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Atspindžiai  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
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.).
14:00 Ką veikti?!  
14:30 XV vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.

16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba  (kart.).
19:05 Išpažinimai  (kart.).
19:35 Dešimtasis dešimtme-
tis.
20:20 Dizaino dokumentika.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Aušros pažadas. 
23:20 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
23:50 Dizaino dokumentika.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Dainuok su manim  
(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 Greitis 2: laivo užgrobi-
mas N-7.
23:25 Žmogus prieš... S.
01:15 Skubi pagalba  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. 
IZABELĖ LIUDVIKA BORCH 
PLIATERIENĖ.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 Laisvės TV valanda  
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Pasaulio puodai 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Baltuolė ir Rožytė.
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:10 Metų laikai 
Japonijoje.
13:05 Pasaulio dokumen-
tika. 
14:00 Mis Marpl N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
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 Perplaukus Atlantą 
N-7. 
22:00 Anžas ir Gabrielė 
N-7.
23:30 Nežudyk strazdo 
giesmininko N-7. (kart.).
01:35 Nereikšmingos lai-
mės akimirkos N-7. (kart.).

06:30 Saugokis meškinų..
07:15 Berniukas 

Blogiukas.
07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Vasaros stovyklos 
sala.
08:30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:00 Beprotiškos melo-
dijos.
09:30 Neramūs ir triukš-
mingi.
09:55 Plojus.
11:35 Sniego diena.
13:25 Nevykėlis N-7. 
15:10 Tai kur po velnių tie 
Morganai? N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Profesionalai N14. 
00:25 Pragaro vaikis N14. 
02:35 Machinatoriai (k) 
N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Benas Tenas.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Miegančioji gražuo-
lė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Miegančioji gražuo-
lė.
13:35 Merlinas  N-7.
15:40 Čihuahua iš Beverli 
Hilso  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Čihuahua iš Beverli 

Hilso  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Piktadarės istorija  
N-7.
21:20 A komanda  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 A komanda  N-7.
00:10 Geležinis žmogus 3  
N-7 (kart.).
02:35 Trys stendai prie 
Ebingo, Misūryje  N-14 
(kart.).

07:00 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Pasaulio taurė (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija. 
09:55 Pakvaišusi porelė.
10:50 Brazili ja – gamtos 
istorija.
11:55 Atranka. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
12:50 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:40 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Viljamu Šatneriu  
N-7. 
15:35 Nepamirštamas tyri-
mas  N-7. 
16:40 Kas žudikas? N-7. 
17:45 Išsiblaškėlis N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras  
N14. 
22:40 Gyvi numirėliai  N14. 
23:40 Laiko patrulis (k) 
N14. 
01:35 Kalnietis IV. Žaidimo 
pabaiga (k) N14. 

07:15 Akloji (k).
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:40 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 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Paremta tikra istorija 
N14. 
23:05 Pranaši pozicija N-7. 
00:55 Nusikaltimo vieta - 
Kylis (k) N-7. 
02:40 Kapitonė Marlo (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Dizaino dokumen-
tika. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpo-
se. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros ba-
zilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:20 Šaunusis penke-
tukas dinozaurų slėnyje 

(kart.).
16:00 XV vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:15 „Dainų dainelės“ 
akimirkos (kart.).
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:25 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
Romano „Petro imperatorė 
II“ pristatymas.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Misterija „Dievai ir 
žmonės“. 
22:30 Kazys Binkis. 
Atžalynas. (kart.).
00:50 Anžas ir Gabrielė 
N-7. (kart.).

06:00 Jukono vyrai (kart.) 
N-7.
07:00 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Leopardų kovos klu-
bas  (kart.).
11:30 Naujakuriai  N-7.
13:00 Leopardų karalienė  
N-7.
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 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Bibliotekininkas. 
Likimo ieties beieškant  
N-7.
00:00 NBA rungtynės. San 
Antonijo „Spurs“ – Niujorko 
„Knicks“.
02:30 NBA Action.

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. 
MONIKA ALŪZAITĖ - 
KULIČAUSKIENĖ.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
09.30 Skonio reikalas.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.  
10.30 Greitis. 
11.00 TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Gyvenimas.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten  N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  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 ekspe-
dicija (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(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 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 Belgravija N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Langas į valdžią 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

12:45 Būrėja .
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 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 Rydiko kronikos  
N14.  
00:55 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N14.  
02:00 Sibiras (k)   N14.  

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Žuvėliokai.
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 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 Gero vakaro šou  
N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Dešimt jardų  N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Dešimt jardų  N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Dešimt jardų  N-7.
00:10 Rezidentas  N-14.
01:10 Einšteinas N-7.
02:05 Bibliotekininkai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:35 Tiltas (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 Tiltas  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 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Snaiperis  N14. 
22:55 Saugotojas (k) N14.  
00:50 Iš visų jėgų  N-7. 
01:40 CSI. Majamis (k) 
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.  
17:30 Akloji.
18:35 Stebuklas  N-7.  
19:40 Kapitonas Kainas  
N-7.  
21:00 Kasandra  N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas  (kart.).
07:00 Heidė   (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą   (kart.).
07:35 Bitė Maja   (kart.).
07:50 Smurfai  
08:40 Į sveikatą!   (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
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 Uosis iš Dievogalos. 
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 Mokslo sriuba  
(kart.).
19:05 Atspindžiai  (kart.).
19:40 EHF vyrų rankinio 
Čempionų lyga. „Motor“ – 
Alborgo „Handbold“.  
21:30 Tobulumo paieškos.
23:05 3 minutės iki muzi-
kos.  
23:08 Meilės vasara  S.
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.
01:05 Dabar pasaulyje. 
01:40 Gražiausios poetų 
dainos  (kart.).

06:30 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 Topmodeliai  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 Paskutiniai riteriai  
N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:10 Skubi pagalba  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  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 #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 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(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 (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.

06:25 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 Sibiras N14. 
00:40 Narkotikų prekeiviai   
N14. 
02:00 2:22 (k) N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Pasaulis pagal mote-
ris  (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 Prieš srovę  N-7.

20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Titanas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Titanas  N-14.
00:05 Rezidentas  N-14.
01:05 Einšteinas N-7.
02:00 Bibliotekininkai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Tiltas (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 Tiltas  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 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Saugotojas (Keeper). 
N14. 
22:55 Paskutinė s##### 
(k) N14. 
00:50 Iš visų jėgų N-7. 
01:40 CSI. Majamis (k) 
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  N14.  
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT OPUS ORE.  
07:00 Heidė   (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą   (kart.).
07:35 Bitė Maja   (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:45 Kelias (kart.).
13:10 Legendos (kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Dešimtasis dešim-
tmetis (kart.).
15:40 Dizaino dokumentika. 
Interjeras. 

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 Mokslo sriuba  
(kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima 
švariau  (kart.).
19:35 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“– 
Belgrado „Crvena Zvezda“. 
22:00 Tikrasis genijus   
N-7.  
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.
00:55 Dabar pasaulyje.   

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(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.
13:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  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 Prarastasis miestas 
Z  N-14.
23:55 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Skubi pagalba  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  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 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Rubrika „Europa – tai 
aš“. 
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.
22.54 Orai.
22.55 Rubrika „Europa – tai 
aš“.  
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 Eurolyga per LRT. 
21:45 Madrido „Real“ – 
Kauno Žalgiris“. 
00:05 Alpių detektyvai 
(kart.).
00:50 Dizaino dokumentika. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

 
06:20 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  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ant ribos   N14.  
00:35 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
01:55 Rydiko kronikos  (k) 
N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Žuvėliokai.
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 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 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nuodinga rožė  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nuodinga rožė  N-14.
00:05 Rezidentas  N-14.
01:05 Einšteinas  N-7.
02:00 Bibliotekininkai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:30 Tiltas (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 Tiltas  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 Kvailiai šėlsta  N-7.  
21:00 Snaiperis  N14. 
23:05 Snaiperis. Atgimimas 
(k) N14. 
00:55 Iš visų jėgų  N-7. 
01:45 CSI. Majamis (k) 
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 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
17:30 Akloji.
18:35 Stebuklas  N-7.  
19:40 Kapitonas Kainas  
N-7.  
21:00 Komisarė Nora Vais.   
N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT OPUS ORE  
(kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 LMŽ  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:45 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Muzikinė Vytauto 
Laurušo enigma. 
15:20 Vilniečiai. Ona 
Horodničiūtė (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. 
19:00 Laimės forumas: 
speciali sesija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Gražiausi gyvenimo 
metai N-14. 
23:00 Čia – kinas (kart.).
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos va-
karas. 
01:40 Duokim garo! (kart.).

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 Topmodeliai  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 Gringo  N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.

01:10 Skubi pagalba  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraš-
tis.  
07.00 #NeSpaudai .  
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  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. 
18.25 Rubrika „Europa – tai 
aš“. 
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. 
22.55 Rubrika „Europa – tai 
aš“. 2021.
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 krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir  gint i  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Sti l ius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: t iesa 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 King Kongas N-14.
02:00 Naktiniai gyvuliai S.

 
06:25 Svaragini. Amžina 
draugystė”. N-7.
07:25 Svaragini. Amžina 
draugystė. N-7
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7. 
09:00 Volkeris, Teksaso 
reindžerisN-7.
10:00 Kalnietis. N-7. 
11:00 Tūkstantis ir  viena 
naktis N-7.
13:20 Turtuolė varguolė. 

N-7.
14:20 Širdele mano. N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
l ikimas. N-7.
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 PREMJERA 15:17 į 
Paryžių N-14.
22:55 Nepalaužiama drą-
sa N14. 
01:15 Anakonda 2  N14.

06:25 Magiškoji  komanda.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeist i  paukščiai  
N-7.
12:00 Lial ios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lial ios 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 Ratai 3.
21:40 Galaktikos sergėto-
jai  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Galaktikos sergėto-

jai  N-7.
00:05 Ankstyvas paleidi-
mas  N-14.
01:50 Dešimt jardų  N-7 
(kart.).

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7.  
07:20 Mano virtuvė ge-
riausia  (k).
08:35 Ti l tas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7.  
10:35 Mental istas  (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 Ti l tas  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mental istas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Amerikiet iškos imty-
nės N-7. 
21:30 Smogiamoji jėga 
N14. 
23:25 Snaiperis. 
Palikimas (k) N14. 
01:25 Iš visų jėgų  N-7. 
02:15 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

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

12:30 Mental istas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo polici ja  
N-7.  
15:20 Kapitonas Kainas 
(k) N-7.  
16:30 Mano vienintelė  
N-7.  
17:30 Akloj i .
18:35 Stebuklas  N-7.  
19:40 Kapitonas Kainas  
N-7.  
21:00 Privatus detektyvas 
Dengleris  N14.  
22:55 Vienišas vi lkas  
N14.  
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos 
vakaras (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Pasivaikščioj imai 
(kart.).
14:30 Procesai (kart.).
14:55 Tarptautinis l i tera-
tūros festival is „Vi lniaus 
lapai 2020“. 

15:50 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:50 Mokslo sriuba 
(kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tabakininkas N-14.
23:20 „Ten Walls“ koncer-
tas.
01:05 DW naujienos rusų 
kalba.
01:20 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 Topmodeliai  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 Dredas  N-14.
00:00 Formulės E lenkty-
nės Saudo Arabijoje.
01:15 Greit is 2: laivo už-
grobimas  N-7 (kart.).

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 Greit is..
07.00 Oponentai.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  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  mist ika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Mūsų gyvūnai.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali  mist ika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu 
N-7.
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šeštadienis 2021 02 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių 
neišbrauktų skaičių. 

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

gaminame su „Anykšta“

„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 Mokslo sr iuba. 
06:35 Išpažinimai. 
07:05 Ateivis N-7. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos vir tuvė 
(kart .) .
12:00 Beprot iškos f i lmavi-
mo akimirkos.
13:00 Neregėtas Iranas.
14:00 Frenki Dreik pa-
slaptys N-7. 
14:45 Euromaxx. 
15:10 Klausimėl is. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į  valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 St i l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Begal inė mei lė 
N-14. 
00:25 King Kongas N-14. 
(kart .) .

 06:50 Saugokis 
meškinų.
07:35 Berniukas 
Blogiukas.
08:00 Ogis i r  tarakonai.
08:20 Vasaros stovyklos 
sala.
08:50 Tomo ir  Džerio nuo-
tykiai .
09:20 Beprot iškos melo-
di jos.
09:50 Neramūs ir  t r iukš-

mingi.
10:15 Elfai .
11:55 Berniuko Rykl iuko 
ir  Lavos mergaitės nuo-
tykiai . 
13:45 Nauja diena   N-7. 
15:50 Staigmena   N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Bjaurios lėlės.
21:15 Smokingas   N-7. .
23:20 Nubust i  Meksikoje   
S.  
01:05 Programos pabai-
ga.  

06:00 Atsargiai !  Merginos  
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart .)  N-7.
07:00 Benas Tenas.
07:30 Monstrų viešbut is.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart .)  N-7.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai . 
12:00 Nuostabūs metų 
laikai .
12:20 Kenoloto.
12:22 Nuostabūs metų 
laikai .
13:05 Naujas imperato-
r iaus pokštas.
14:35 Optibet LFF super-
taurės rungtynės. Vi lniaus 
Žalgir is – FK Panevėžys.
16:45 Ekstrasensai. 
St ipr iausių mūšis  N-7.

17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai N-7.
18:30 TV3 žinios.
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 ir  Kenoloto.
22:18 Gaujų karai .  Pr incai  
N-14.
22:40 Angelas  N-14.
01:05 Nuodinga rožė  
N-14 (kart .) .
02:50 A komanda  N-7 
(kart .) .

07:00 Kvai l ia i  šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Kvai l ia i  šėlsta (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Geriausi šuns drau-
gai.
10:35 Brazi l i ja – gamtos 
istor i ja.  
11:45 Atranka. Iš l ieka 
st ipr iausi  N-7. 
12:45 Gordonas Ramzis. 
Ik i  pragaro ir  atgal.
13:45 Pragaro vir tuvė  
N-7. 
14:45 Nepaaiškinami įvy-
kiai  su Vi l jamu Šatneriu  
N-7. 
15:45 Nepamirštamas 
tyr imas N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Išvadavimas N14. 
00:15 Pabėgimas iš Los 
Andželo N14. 

02:10 Smogiamoji  jėga 
(k) N14. 

07:15 Akloj i   (k).
08:45 Daktaras Ozas  
N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  
N-7.
11:00 Gaminame namie 
su Reičele Alen.
12:00 Popul iar iausi už-
kandžiai .
13:00 Akloj i  (k).
14:45 Klasikiniai  kepiniai . 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Kapitonė Marlo  
N14.  
23:10 Nusikalt imo vieta – 
Kyl is  N-7. 
01:05 Vienišas vi lkas (k) 
N14.  
02:50 Privatus detektyvas 
Dengler is  (k) N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is (kart .) .
07:30 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Susipažink su 
mano pasaul iu.
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip gal ima 
švariau. 
10:00 Čia – kinas (kart .) .
10:30 Pasivaikščioj imai. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vi lniaus sąsiuvinis. 

12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 
16:05 Pasir inkau muziką. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Procesai.  Juoko 
kultūra. 
19:00 Istor i jos perimetrai . 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Generolas N-14. 
22:45 LRT OPUS ORE. 
23:45 Laikinosios sost i-
nės fenomenas (kart .) .
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Nakt iniai  gyvul iai 
S. (kart .) .

06:00 Jukono vyrai  
(kart .)  N-7.
07:00 Pavoj ingiausi 
Indi jos kel iai   N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Leopardų karal ienė  
(kart .)  N-7.
11:30 Naujakuriai   N-7.
13:00 Liūtė – karal ienė  
N-7.
14:00 Išl ik imas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  
N-7.
16:00 Kalnų vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su El len  N-7.

20:00 Ant inų dinast i ja  
N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Lūšnynų mil i jonie-
r ius  N-7.
00:30 Formulės E lenkty-
nės Saudo Arabi joje..
01:45 Dredas  N-14 
(kart .) .

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido r ingas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Kel iautojo dieno-
rašt is.  
11.00 Gyvenimas.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istor i ja  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai. 
16.30 Lietuvos miestai .
17.30 Vantos lapas.   N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Lietuvos gelmių 
istor i jos.
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.  
21.30 Oponentai .  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikyki tės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikalt imo 
istor i ja  N-7.

Makaronai su lašiša ir grietinėlės 
padažu.

Kol restoranai uždaryti, pasigaminkite nuostabių maka-
ronų namuose ir vaizduotėje leiskitėsį kelionę po Italijos 
skonių jūrą. 

INGREDIENTAI:

300 gramų lašišos 
filė,

200 mililitrų grieti-
nėlės,

200 gramų makaro-
nų,

50 gramų kietojo 
sūrio (ar paprasto fer-
mentinio),

30 gramų sviesto,
1 žiupsnelis žalumynų 

(naudojau krapus),
šiek tiek druskos,
šiek tiek pipirų.

GAMINIMAS:

1. Makaronus išvirkite, 
kaip nurodyta ant pakuotės.

2. Gilesnėje keptuvėje iš-

tirpinkite sviestą, dėkite kube-
liais pjaustytą lašišą, pakepin-
kite kelias minutes.

3. Pilkite grietinėlę, pagar-
dinkite druska ir pipirais. 

4. Sudėkite išvirtus, nukoštos 
makaronus, išmaišykite ir dar 
minutėlę pakaitinkite.

5. Patiekiant pabarstykite 
tarkuotu sūriu ir krapais. Ska-
naus!
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MOZAIKA

iš arTi

įvairūs

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. 

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.

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 grio-

vių valymas, kelių tiesimas ir 
formavimas. 

Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

IŠKalame raIdes.
lIejame PamaTus. 

GamIname PamInKlus. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;

95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 
modulinę profesinio mokymo programą;
 B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže;
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-
siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose). 
Renkama nauja grupė 2021 m. vasario 24-26 d.
Į kursus prašome registruotis internetu puslapyje www.jonroka.lt
Daugiau informacijos tel.:(8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

Tvarkinga, darbšti moteris, 
turinti darbo patirtį prižiūrint 
ligonius ir senyvus asmenis. 
Gali gyventi kartu.

Tel.: (8-644) 51498,
(8-687) 09035.

ieško darbo

Klaipėdos švyturį 
ketinama atverti 
visuomenei

Klaipėdos švyturys dar šie-
met gali būti atvertas visuome-
nei ir tapti uostamiesčio traukos 
objektu, skelbia Susisiekimo 
ministerija. 

Seniausią ir pagrindinį Lie-
tuvos švyturį valdanti Lietuvos 
transporto saugos administra-
cija (LTSA) norėtų jį perduoti 
Klaipėdos miesto savivaldybei.

„Praėjusią vasarą visuomenei 
duris atvėręs Nidos švyturys ant 
Urbo kalno labai greitai tapo 
vienu iš lankomiausių objektų 
pamaryje. “, – sakė susisiekimo 
ministro patarėjas Mindaugas 
Tarnauskas. 

Klaipėdos meras V. Gru-
bliauskas teigia, kad švyturys 
būtų didelis traukos objektas 
ne tik klaipėdiečiams, bet visos 
Lietuvos ir užsienio turistams. 

Savivaldybei perėmus švytu-
rį ir atvėrus visuomenei, jo pa-
skirtis – padėti laivams įplaukti 
į uostą – išliktų, nes tai svarbus 

navigacinis objektas jūrinin-
kams. LTSA Jūrų departamento 
specialistai toliau rūpintųsi na-
vigacine įranga.

40 metrų aukščio švyturys, 
pasitinkantis į uostą įplaukian-
čius laivus, pastatytas ir įžieb-
tas 1796 metais. Jis buvo vienas 
pirmųjų Baltijos jūros šiaurės 
rytų pakrantėje. Nuo pirmojo 
įžiebimo iki šių dienų švytu-
rys buvo aukštinamas, įrengta 
daugiau atšvaitų. Per Antrąjį 
pasaulinį karą švyturys buvo 
visiškai sugriautas, tačiau 1945 
metais atstatytas.

Etna per įspūdingą naują
išsiveržimą spjaudė lavą,
dūmus ir pelenus

Sicilijos saloje esanti Etna, 
vienas aktyviausių pasaulio 
ugnikalnių, per antradienį įvy-
kusį naują išsiveržimą spjau-
dė lavos fontanus ir dūmų bei 
pelenų debesis, bet Italijos 
valdžia patikino, kad aplinki-
niams kaimams šis reiškinys 
nesukėlė jokio pavojaus.

„Būdavo ir blogiau“, – italų 
naujienų agentūrai AGI sakė 
netoliese esančiame Katanijos 
mieste įsikūrusio Nacionali-
nio geofizikos ir vulkanologi-
jos instituto (INGV) vadovas 
Stefano Branco.

S. Branco, įvertinęs, kad iš-
siveržimas iš Etnos pietrytinio 
kraterio prasidėjo antradienio 
popietę, pabrėžė, kad vėliau-
sias aktyvumo suintensyvėji-
mas „nekelia jokio nerimo“.

Vis tik atsižvelgusi į nedide-
lių akmenų ir pelenų kritimą 
valdžia nusprendė uždaryti Ka-
tanijos tarptautinį oro uostą.

Avarinės tarnybos per soci-
alinį tinklą „Twitter“ pranešė 
atidžiai stebinčios padėtį tri-
jose kaimuose ugnikalnio pa-
pėdėje – Lingvaglosoje, For-
nace ir Mile.

Nuotraukose matyti įspū-
dingas rožinės spalvos pelenų 
kamuolys virš sniego apklotos 
viršūnės. Tas debesis daugiau-
sia išsisklaidė iki sutemų, o 
lavos srautai ir toliau švytėjo.

3 324 metrų aukščio Etna 
yra aukščiausias aktyvus ugni-
kalnis Europoje ir per pasta-
ruosius 500 tūkst. metų dažnai 
išsiverždavo.

-Bns

Minkštų baldų remontas. 
Keičia gobeleną, odą, spy-
ruokles, įklotą, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Valo kaminus, krosnių an-
gas, atlieka smulkius remon-
to darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Lietuvos medžiotojų sąjunga 
organizuoja Panevėžyje: š. m. 
kovo mėn. medžiotojų kursus, 
saugumo technikos egzaminą. 

Registracija ir informacija 
tel. (8-686) 83121.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Anykštėnas sukūrė sniego orangutanę
(Atkelta iš 1 psl.)

Idėjos, sukurti universite-
to botanikos sode orangutano 
skulptūrą iš sniego, iniciatoriai 
yra profesorės Birutės Galdikas 
fondo savanoriai. 

B.Galdikas yra lietuvių kil-
mės pasaulinio garso antropo-

logė, orangutanų tyrinėtoja. 
„Savaitę laiko – tiek užtruko 

savanoriai, pasikeisdami ruo-
šę skulptūrai reikalingą sniego 
masę ir prisidėję prie sniego 
orangutanų gimimo: iš maž-
daug 4 tonų sniego masyvo 
buvo sukurta apie 1,9 m aukš-

čio ir apie 1,2 t svorio sniego 
skulptūra, kuri, pagal meninę 
iniciatorių koncepciją, šylant 
orui pamažu tirps – taip, kaip 
negailestingai pasaulyje tirpsta 
orangutanų ir kitų ant išnykimo 
slenksčio stovinčių gyvūnų po-
puliacijos“, - rašo https://welo-

velithuania.com.  
Skulptorius René Maria N. 

Maes skulptūrą iš sniego for-
mavo dvi dienas.  Portale nu-
rodoma, kad  René Maria N. 
Maes – „didžiulės patirties 
menininkas, kuriam per dau-
giau kaip du dešimtmečius kū-

rybinės karjeros teko darbuotis 
su ledu ir sniegu garsiausiuose 
pasaulio festivaliuose“. 

René Maria N. Maes yra ve-
dęs lietuvaitę. Į Anykščių rajo-
ną pora atsikraustė prieš keletą 
metų. Belgas laisvai kalba lie-
tuviškai, mūsų krašte tvirtai lei-
džia šaknis. Menininkas puose-
lėja Varguliuose įsigytą sodybą 
ir plečia savo valdas. 
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Reikalingi darbuotojai:
Ekskavatorininkas;

Buldozerininkas;
Traktorininkas.
Tel.: (8-686) 23411,

 (8-698) 46745.

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

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

Tel. (8-671) 99251.

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.

reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

Bendradarbiaujame su darbo 
užimtumo tarnyba, pasirašydami 
trišales sutartis, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel.: (8-686) 23411,
       (8-698) 46745.

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, (8-622) 60349.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

2 kambarių butą Kavarske 
arba 1 kambario butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-663) 02611.

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

Brangiai 1-3 maišus kviečių 
ir 1 maišą grikių, išaugintų ne-
naudojant chemikalų. 

Tel. (8-687) 52382.

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.

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiogiai perka mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

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 
Svėdasų 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

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

Tel. (8-682) 36606. 

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

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Tralą rulonams (ilgis 6,50 m), 
mėšlo kratytuvą (lenkiškas, 4 
T), peilines akėčias "Kuosa" 
(plotis 3,30 m), savadarbę 
puspriekabę (nesavivartė, be 
dokumentų).

Tel. (8-678) 73465.

Šieną.
Tel. (8-639) 19096.

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą.  Pristato, išrašo sąs-
kaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Reikalingas 

EKSKAVATORININKAS 

SU DARBO 

PATIRTIMI.

Tel. (8-699) 47929.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUtAs, 
rašė Antonas FeljetOnAs 

mėnulis
vasario 20 - 22 d. - priešpilnis.

Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 
Feliksas.

Leonas, Visgintas, Eitvydė, 
Aidas.

šiandien

vasario 21 d.

vardadieniai

oras

-9

-4

vasario 22 d.
Darvydas, Gintautė, Elvinas, 
Margarita.

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

redaktorei nežinantNNN

Amiliutė grumiasi su žiemos speigais Atšilimas, atšilimas!
kad juos biesas, siutas ima -
šitiek laiko juk triūbavo,
kad žiema jau galą gavo.

Veltui striukę ji pūkinę
iškeitė į pavėsinę. 
šūba štai baltos avelės
nelenda net ant suknelės. 

nuo pirmadienio daugiau
nieko neimsiu riebiau. 
nuogąstauja Amiliutė -
traukiasi lange skylutė. 

tulpėm, rožėm ir lelijom
šiąnakt ant langų prilijo. 
traška tvoros, dūmas stojas,
šaltis pamatus kilnoja. 

staugia sargis prie būdelės -
Vargšą teks įleist pirkelėn.
tegul tupi su Rainiu
Ant senelio kailinių.

Muitinės kontrolės postas 
amsterdamo oro uoste:

- Koks jūsų apsilankymo 
Olandijoje tikslas?

- Parūkyt žolės.
- Taip ir užrašysime: įžymių 

vietų aplankymas.

***
- Kodėl visos pasakos baigiasi 

vestuvėmis?
- Nes po vestuvių baigiasi vi-

sos pasakos.

***
Iš patologo ataskaitos:
„Ant lavono matosi 5 centų 

monetos dydžio nudegimai, iš 
viso 4 Eur 35 ct suma.“

***
- Vakar užpyliau žemiau gyve-

nančius kaimynus, jie taip barė-
si, taip barėsi... turbūt išsiskirs...

***
Teisėjas klausia žmogžudžio:
- Tai kodėl jūs tą bobutę už-

mušėt?
- Dėl pinigų, - atsakė kaltina-

masis.
- Tai kad jūs pas ją tik 20 centų 

radot!
- Matot, teisėjau, penkios bo-

butės - ir euras...

***
Priduoda statybininkai naują 

objektą užsakovui:
- Viską spėjome laiku! Štai 

žiūrėkite, viskas kaip brėžiny 
- šulinys 18 metrų gylio, o apa-
čioje - lempa.

- Kokia lempa, koks šulinys? 
Parodykit brėžinį...

Užsakovas pasižiūri į brėžinį, 
apverčia aukštyn kojomis:

- Vyrai, juk čia švyturys turėjo 
būti...

Mieste sutiko save

„Kai mieste netikėtai sutin-
ki...save“,- tokiu užrašu poli-
tikė pakomentavo nuotraukas, 

Šiuo metu vaiko priežiūros 
atostogose esanti Anykščių 
rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus patarėja Gabrielė 
Griauzdaitė - Patumsienė 
buvo nustebinta, Anykščių 
mieste sutikusi...save.

įkeltas į feisbuką. 
Komentaras skamba lyg frazė 

iš fantastinio filmo, tačiau jos 
feisbuko paskyroje paviešintos 
nuotraukos iškalbingos.

Miesto reklaminiuose sten-
duose šiuo metu kaip tik pra-
eivių dėmesį traukia Anykščių 
kultūros centro kapelos „Grie-
ža“ plakatai. Juose stambiu pla-
nu puikuojasi ir tautiniais dra-
bužiais vilkinti G.Griauzdaitė 
- Patumsienė, kuri yra šio ko-
lektyvo narė.


