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PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

Paminklų salonas: 
J. Biliūno g. 5, Anykščiai
www.romopaminklai.lt
Tel. (8-610) 19324. El. p.: romas0506@gmail.com

Turisto mokestis susilaukė paslaugų 
teikėjų pasipriešinimo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kovo 17 dieną, trečiadie-
nį, Anykščių rajono savival-
dybė kartu su Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centru surengė nuotolinį pa-
sitarimą dėl turisto mokes-
čio įvedimo. 

Jau šį mėnesį sprendimo 
projektą dėl tokio mokesčio 
įvedimo planuojama teikti 
tvirtinti Anykščių rajono ta-
rybai.

Turistams skirtas mokestis yra visuose kurortuose, dažniausiai jis vadinamas „pagalvės“ mokesčiu 
ir siekia vieną eurą vienam asmeniui.     

jono jUneViČiAUs nuotr.

5 psl.

Pratybos. Penktadienį 
Anykščių rajone prasidėjo ir 
šį savaitgalį vyksta Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 505 pės-
tininkų kuopos pratybos. Pra-
tybose bus naudojami ginklai, 
imitaciniai šaudmenys, dūmi-
niai ir garsiniai užtaisai. 

Replika. „Jeigu aš pacituo-
čiau, ką poetas Antanas Bara-
nauskas rašė apie maskolius, jį 
Dobravolska išimtų iš mokykli-
nės programos, o man uždėtų 
3000 eurų baudą už neapykan-
tos kalbą“, - savo feisbuko pus-
lapyje Teisingumo ministrės 
Evelinos Dobravolskos kovas 
dėl bausmių už neapykantos 
nusikaltimus įteisinimo bei 
ketinimus tautinių mažumų 
regionuose įteisinti daugiakal-
bystę - ir gatvių pavadinimus 
rašyti lenkų ar rusų kalbomis, 
komentavo anykštėnas istorijos 
mokslų daktaras Tomas Bara-
nauskas.

Bilietai. Nuo šio šeštadie-
nio Lajų tako lankytojams teks 
plačiau atverti pinigines. Šio 
objekto lankytojams bus priva-
lu įsigyti lankytojo bilietus. Iki 
šiol medžių viršūnėmis pasi-
vaikščioti buvo galima įsigijus 
1 Eur kainuojantį savanorišką, 
bet neprivalomą saugomų teri-
torijų lankytojo bilietą. Nuo šio 
šeštadienio aplankyti Lajų taką 
suaugusiems kainuos 4 Eur, 
moksleiviams, studentams, pen-
sininkams ir neįgaliesiems - 2 
Eur. Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęstutis 
Šerepka „Anykštai“ sakė, kad 
lankytojo bilietas įvestas pa-
sibaigus laikotarpiui, kai Lajų 
tako projektas negalėjo nešti 
ekonominės naudos. Plačiau - 
laikraštyje „Anykšta“.

Buvęs 
komunalininkas 
laimėjo ginčą 
prieš įmonę

Į mokyklas 
sugrįžta 
pradinukai

3 psl.2 psl.

Ieško 
verslininkų 
Anykščių 
autobusų stočiai 
sutvarkyti

8 psl.

Pataupė vakcinos Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajonas šią savaitę nespėjo sunaudoti gautos 
„AstraZeneca“ vakcinos nuo Covid-19. Skiepijimas šia 
vakcina kovo 17-ąją, trečiadienį, buvo sustabdytas, todėl 
Anykščiai nepanaudojo 130 iš 200 gautų „AstraZeneca“ 
vakcinos dozių.

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, kad ateinančią savaitę 
Anykščių rajonui žadama apie 
300 vakcinos dozių. Visos kitą 
savaitę į mūsų rajoną atkeliau-
siančios vakcinos turėtų būti 
„Pfizer“ firmos.

Kovo 19-ąją, penktadienį, 
įsigaliojo atnaujinta vakcina-
cijos nuo koronaviruso tvarka, 
leidžianti gyventojams pasi-
rinkti, kurio gamintojo vakcina 
skiepytis. Nepaskiepyti asme-

nys, priklausantys anksčiau 
vakcinuotoms prioritetinėms 
grupėms, pasiskiepyti gali bet 
kuriuo metu, kai tik pareikš 
norą

Kol kas Anykščiuose tebe-
skiepijami 70-75 metų amžiaus 
grupei priklausantys asmenys. 
Jau dvi savaites planuojama 
pradėti skiepyti 65-70 metų 
amžiaus grupės anykštėnus, 
tačiau, pasak D.Žiogelio, eilės 
nuolat keičiasi. 

„Vakcinuotis atsisakė  apie 
pusė vyresnio amžiaus anykš-
tėnų. Dabar, žiūrėk, ima ir 

persigalvoja, taip vėl keisdami 
eilę“, - dėstė  Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo komisijos 
operacijų vadovas.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro vyriausioji 
slaugytoja Gitana Kvedarie-
nė, atsakinga už skiepijimą, 
„Anykštai“ sakė, jog kovo 19-
ąją, penktadienį, dar nebuvo 
gautas nurodymas iš Sveikatos 
apsaugos ministerijos dėl skie-
pijimo „AstraZeneca“ vakcina 
atnaujinimo. 

G.Kvedarienė nedrįso spė-
lioti, ar suteikus teisę žmonėms 
rinktis, kuria vakcina jiems 
skiepytis, pavyks panaudoti tu-
rimas „AstraZeneca“ vakcinas. 

Pasak vyriausiosios slaugy-
tojos, yra jaunesnių žmonių, 
kurie norėtų „AstraZeneca“ 

vakcinos, tačiau jų skiepyti ne-
galima, reikia laikytis priorite-
tinės eilės. 

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos pranešime nurodoma, kad 
„siekiant paspartinti vakcinaci-
jos procesą, gydymo įstaigoms 
leista pereiti prie toliau iš eilės 
esančios prioritetinės grupės 
arba grupių, jeigu nepavyksta 
paskiepyti pirmiau esančios 
grupės asmenų ir dėl to įstaiga 
nesunaudoja visų per savai-
tę pristatytų vakcinos dozių“. 
Prioritetinė eilė pagal amžių 
pasibaigia 65-70 metų amžiaus 
grupe. 

Tikėtina, kad kurį laiką „As-
traZeneca“ vakcinos bus kau-
piamos šaldytuvuose. Šaldytu-
vuose vakciną galima laikyti 
iki pusės metų.



  
KONKREČIAI 2021 m. kovo 20 d.

spektras

temidės svarstyklės

Patikrinimas. Valstybinį 
matematikos brandos egzami-
ną laikyti ketinantiems abitu-
rientams balandį bus rengia-
mas nuotolinis matematikos 
žinių patikrinimas. Švietimo 
ir sporto ministerijos teigimu, 
balandžio 12–13 dienomis 
vyksiantis patikrinimas nebus 
privalomas.Matematikos žinių 
patikrinimo vertinimas bus 
atliekamas elektroniniu būdu, 
todėl mokytojams mokinių 
darbų vertinti nereikės. Atsa-
kymai apie mokinių pasiekimų 
rezultatus mokyklas pasieks 
per savaitę. Detalesnė infor-
macija bus paskelbta kovo 25 
dieną duomenų perdavimo sis-
temoje KELTAS.

Mediena. Danės upės kran-
tinės rekonstrukcijai bus 
naudojama tamsiai rausvos 
spalvos medžio produkcija iš 
Afrikos.Mediena, sukrauta rie-
tuvėse Danės krantinėse, yra 
pažymėta „Sefeccam” firmos 
logotipu, kuri esą užsiima drė-
gnųjų atogrąžų miškų kirtimu 
Kamerūne, centrinėje Afrikos 
dalyje. Danės upės krantinių 
rekonstrukcija kainuos 10,7 
mln. eurų – planuojama at-
naujinti 420 metrų Danės upės 
krantinės bei įrengti Lietuvos 
šimtmečiui skirtą skverą.  

Užpuolimas. Armėnijos 
aukštųjų technologijų minis-
tras Akopas Aršakianas sumu-
šė vieną žurnalistą kavinėje 
Jerevane. Apie incidentą per 
socialinį tinklą „Facebook“ 
informavo pats reporteris, Pai-
lakas Fachradianas, parodęs 
apdraskytas rankas, sulaužy-
tą nešiojamąjį kompiuterį ir 
telefoną. Vėliau socialiniuo-
se tinkluose išplito įstaigos 
stebėjimo kamerų medžiaga, 
kurioje matyti, kaip ministras 
kumščiuoja reporterį, smogda-
mas jam į veidą ir į kompiuterį, 
gulintį ant stalo.Ministras ir jo 
vadovaujama ministerija kol 
kas nekomentavo incidento.

Poreikis. Per du šių metų 
mėnesius Rusijos mažmeninė-
je rinkoje parduota 11,3 mln. 
dekalitrų degtinės – 2,9 proc. 
daugiau nei tuo pat metu per-
nai.Konjako ir brendžio rūšių 
gėrimų poreikis išaugo 5,5 
proc. iki 1,97 mln. dekalitrų. 
Vyno mažmeniniai pardavimai 
padidėjo 3,9 proc. iki 7,8 mln. 
dekalitrų, putojančio vyno – 
12,7 proc. 2,7 mln. dekalitrų. 
Sparčiausiai augo silpnųjų al-
koholinių gėrimų vartojimas 
– 43,1 proc. iki 1,2 mln. de-
kalitrų. Iš viso sausį ir vasarį 
nupirkta 32,9 mln. dekalitrų 
alkoholinių gėrimų, neskaitant 
alaus, sidro ir midaus – 2,3 
proc. daugiau nei prieš metus.

-Bns

2021 m. kovo 25 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos 25-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.
Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. kovo 23 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis:
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje
www.anyksciai.lt.

Paieška. Kovo 13 dieną 
apie 12.00 val. iš namų De-
beikiuose, J. Biliūno g., išėjo 
vyras (g. 1997 m.) ir iki šiol 
negrįžo. Kovo 15 dieną  pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Keptuvė. Kovo 15 dieną 
Anykščiuose, Šaltupio gatvės 
daugiabučiame name, gais-
ras įsiplieskė nuo keptuvės.
Ugniagesiai skelbia, kad vir-
tuvėje buvo užsidegusi kep-
tuvė, kurią bandant užgesinti 

apdegė grindys ir kilimas bei 
keli baldai. Taip pat rankas 
nestipriai apdegė bute buvęs 
žmogus, jam medikai suteikė 
medicininę pagalbą vietoje.
Ugnį bute užsigesino patys gy-
ventojai.

Vagystė. Kovo 16 dieną  
apie 15.00 val. pastebėta, kad 
įsibrauta į sodybos, esančios 
Kavarsko seniūnijos Žibučių 
kaime, namą, iš kurio pagrobti 
įvairūs namų apyvokos daiktai. 
Padaryta žala - 66 eurai. Pradė-

tas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Kovo 16 dieną  apie 
12.00 val. Anykščių seniūni-
jos Vikonių kaime, namuose, 
rastas mirusio vyro (g. 1967 
m.) kūnas be išoriškai matomų 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Įsibrovėliai. Kovo 17 dieną  
apie 15.00 val. pastebėta, kad 
įsibrauta į sodybos Kurkliuose, 
Anykščių g., namą bei pagal-

binį pastatą, iš kurių pagrobta 
benzininė žoliapjovė, krūma-
pjovė ir kiti daiktai. Padaryta 
žala - 880 eurų. 

Konfliktas. Kovo 18 dieną 
apie 15.30 val. Troškūnų se-
niūnijos Latavėnų kaime, na-
muose, neblaivus (nustatytas 
2,09 prom. girtumas) vyras (g. 
1965 m.) smurtavo prieš vyrą 
(g. 1945 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Smurtautojas 
sulaikytas ir uždarytas į ilga-
laikio sulaikymo patalpą.

Buvęs komunalininkas laimėjo ginčą 
prieš įmonę
Valstybinė darbo ginčų komisija nusprendė, jog  buvęs 

UAB Anykščių komunalinis ūkis padalinio vadovas Euge-
nijus Šiaučiūnas vasario pradžioje iš darbo buvo atleistas 
neteisėtai. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

E. Šiaučiūnas „Anykštai“ 
sakė, jog po Valstybinės dar-
bo ginčų komisijos sprendi-
mo jis su darbdaviu, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktoriumi Kaziu Šapoka, 
sutarė ginčą baigti taikos 
sutartimi. E.Šiaučiūnui iš-

mokėta kompensacija už pri-
verstines prastovas, trukusias 
daugiau nei mėnesį bei dvie-
jų atlyginimų dydžio išeitinė 
kompensacija.

Visgi šioje istorijoje buvęs 
komunalininkas taško dar ne-
deda. „Išeinu pakelta galva. 

Pirmą dalį karo jau laimė-
jau. Bet čia dar nėra pabai-
ga. Jie mane apvagino, taip 
ramiai viskas nepasibaigs“, - 
„Anykštai“ sakė E.Šiaučiūnas 
tvirtindamas, jog dar kreipsis 
ir į teismą.

Priminsime, jog vasario 
mėnesį UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis kilo skan-
dalas dėl medžio vagystės. 
E.Šiaučiūnas sako, kad jis 
įmonės vadovų buvo apkal-

tintas vagyste, nors medį iš 
privataus asmens teritorijos 
išsivežė kitas įmonės dar-
buotojas. Apie E.Šiaučiūno 
atleidimą iš darbo rašyta ir 
komunalinio ūkio darbuotojų 
kreipimesi į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorę Ligitą Kuliešaitę  
(„Komunalinio ūkio darbuo-
tojai sukilo prieš direktorių“, 
Vidmantas ŠMIGELSKAS; 
„Anykšta“,  2021 02 27).  

Kurklių sinagogą pasiūlyta perimti 
savivaldybei
Lietuvos žydų bendruomenė šiemet planuoja baigti re-

montuoti į kultūros vertybių registrą įtrauktą medinę Kur-
klių sinagogą. 

Anykščių rajono savivaldybė planuoja joje atidaryti žydų 
muziejų.

Apie tokius planus Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius kalbėjo pernai rudenį su-
sitikęs su Lietuvos žydų ben-
druomenės pirmininke Faina 
Kukliansky bei Izraelio am-
basadoriumi Lietuvoje Yossef 
Levy.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad praėjusią savaitę sa-
vivaldybė gavo Lietuvos žydų 
bendruomenės raštą, kuriame 
siūloma užbaigus Kurklių si-
nagogos remontą ją perimti 
Anykščių rajono savivaldybės 
žinion.„Mes siūlytume pagal 
panaudą Kurklių sinagogą ati-
duoti Anykščių menų centrui 
arba Anykščių Antano Bara-
nausko ir Antano Vienuolio - 

Žukausko memorialiniam mu-
ziejui“, - sakė meras.

Kurklių sinagogoje planuo-
jama įrengti lankytojams skirtą 
ekspoziciją, tačiau ji bus labai 
minimali.

„Teko lankytis žydų maldos 
namuose Latvijoje. Juose, iš 
principo, yra beveik tuščia. Aš 
ir Kurklių sinagogoje įsivaiz-
duoju kažką panašaus“, - sakė 
S.Obelevičius.

Kurklių sinagogos priežiūrai 
ir lankytojų priėmimui planuo-
jama įdarbinti darbuotoją.

Anykščių rajono savivaldy-
bė Kurklių sinagogos remontui 
neišleido nė cento. Ji remon-
tuojama Lietuvos žydų ben-
druomenės iniciatyva gautomis 
lėšomis iš Lietuvos kultūros pa-

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Prieš dešimtmetį tqaip atrodė Kurklių sinagogos pastatas, kurio 
remontą planuojama baigti šiais metais.

veldo departamento.
 Mero žiniomis, Kurklių si-

nagogai sutvarkyti išleista maž-
daug 100 tūkst. Eur.

Medinė Kurklių sinagoga yra 
viena originaliausių Lietuvo-
je. Ji suprojektuota ir pastatyta 
1936 metais.

2013 metais Europos žydų 

kultūros ir paveldo apsaugos ir 
populiarinimo asociacija į pro-
gramos „Žydų paveldo keliai“ 
maršrutą „Medinės sinagogos 
Centrinėje ir Rytų Europoje“ 
įtraukė keturiolika Lietuvoje 
išlikusių medinių sinagogų pas-
tatų, vienas jų - Kurklių sinago-
ga.
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???

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

savaitės citatos
Ar Anykščių 
rajone jau laikas 
įvesti turisto 
mokestį?

Rasa GIEDRIENĖ:
- Tikra nesąmonė, nereikia 

jokio mokesčio. Jeigu padarys 
mokesčius, niekas ir nevažiuos į 
Anykščius.

Eglė JAKIMAVIČIŪTĖ - 
DEMIR:

- Tikrai ne. Kad ir kaip mums 
bebūtų „gera čia gyventi”, ne-
reiškia, kad Anykščiai yra tokie 
populiarūs, kad rizikuotume pra-
rasti tuos kelis turistus.

Gintaras STENULIS 
- Trumparegiškas sprendimas! 

Mokės turistas, o ar norės mokė-
ti, atvažiavęs į rajoną ir nevažiuo-
jantis į Anykščius? Man rodos, 
kad rajono valdžiai reikia pripa-
žinti savo klaidingą strategiją, kai 
prioritetu 20m laikomas turizmas. 
Atmerkti akis ir pasakyti sau, kad 
be pramonės Anykščiai ir jame 
gyvenantys eiliniai anykštėnai 
ir rajono gyventojai pasmerkti 
vegetacijai, o tuo pačiu neapy-
kantai atvykusiems turistams. 
Statykite fabrikus, kurkite darbo 
vietas anykštėnams ir pamirškite 
tą neįgyvendinamą svajonę tapti 
kurortu. Jau berods 15 ar 20 metų 
niekaip nepavyksta. Turizmą pa-
mirškite. Jis ir be valdžios svai-
gimo egzistuos, kaip egzistavo 
iki šiol. Tiesiog netrukdykite ir 
nekiškite pagalių į ratus. Seniai 
aišku, kad iš turizmo Anykščiai 
neišgyvens. Jis gali būti tik kaip 
pagalbinė priemonė. Turizmas 
Anykščiams ne panacėja.

Į mokyklas sugrįžta 
pradinukai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vyriausybė leido Anykščių rajono savivaldybėje nuo kovo 22 dienos, pirmadienio, atnau-
jinti kontaktinį pradinukų ugdymą.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorė Danutė 
Mažvylienė  ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos direk-
torė Dalia Kugienė sakė, kad sugrąžinti savo vaikus mokytis į 
mokyklas nori tik dalis tėvų.

Tai padaryti leista ne visoms, 
o tik 45-ioms šalies savivaldy-
bėms, kuriose naujų koronaviru-
so atvejų skaičius 100 tūkst. gy-
ventojų per dvi savaites nesiekia 
200 atvejų. 

Sveikatos apsaugos ministro 
Arūno Dulkio teiktuose pakeiti-
muose numatyta, jog pradinukų 
ugdymas bus vykdomas mišriu 
būdu, užtikrinant ekstremalio-
sios situacijos operacijų vadovo 
nustatytas taisykles – asmenų 
srautų valdymo, saugaus atstu-
mo laikymosi ir kitas būtinas 
visuomenės sveikatos saugos, 
higienos, asmenų aprūpinimo 
būtinosiomis asmeninėmis ap-
saugos priemonėmis sąlygas. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė „Anykštą“ informavo 
apie pradinukų ugdymo moky-
klose tvarką.

Antano Baranausko pagrindi-
nėje mokykloje kovo 22-26 d. 
1 ir 2 kl. mokiniai mokysis kon-
taktiniu būdu, 3 ir 4 kl. mokiniai 
mokysis nuotoliniu būdu. Nuo 
kovo 29 d.  iki balandžio 2 d. 3 
ir 4 kl. mokiniai mokysis kon-
taktiniu būdu, 1 ir 2 kl. mokiniai 
mokysis nuotoliniu būdu.

Antano Vienuolio progimnazi-
joje kovo 22-26 d. 1 ir 4 kl. mo-
kiniai mokysis kontaktiniu būdu, 
2 ir 3 kl. mokiniai mokysis nuo-
toliniu būdu. Nuo kovo 29 d.  iki 
balandžio 2 d. 2 ir 3 kl. mokiniai 
mokysis kontaktiniu būdu, 1 ir 4 
kl. mokiniai mokysis nuotoliniu 
būdu.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje 1–4 kl. mo-
kiniai nuo kovo 22 d. mokysis 
kontaktiniu būdu. Svėdasų Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
Debeikių skyriuje 1–4 kl. mo-
kiniai nuo kovo 22 d. mokysis 
kontaktiniu būdu.

Kavarsko pagrindinėje moky-

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgi-
ta Banienė prieš Vyriausybės sprendimą atnaujinti kontaktinį 
pradinukų mokymą kalbėjo, kad dėl vaikų sugrįžimo į mokyklas 
svarbi mokyklų bendruomenių nuomonė ir apsisprendimas.

kloje-daugiafunkciame centre 
1–4 kl. mokiniai nuo kovo 22 d. 
mokysis kontaktiniu būdu. Ka-
varsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro Traupio 
skyriuje 1–4 kl. mokiniai nuo 
kovo 22 d. mokysis kontaktiniu 
būdu.

Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijoje 1–4 kl. mokiniai nuo 
kovo 22 d. mokysis kontaktiniu 
būdu. Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos Viešintų daugiafunk-
cio centro skyriuje 1–4 kl. mo-
kiniai nuo kovo 22 d. mokysis 
kontaktiniu būdu. Pradinukams 
grįžtant į mokyklas nebus priva-
loma atlikti koronaviruso testų 
kaupinių metodu.

Sprendimą į mokyklas pradi-
nukus sugrąžinti Vyriausybė pri-
ėmė kovo 17 dieną, trečiadienį. 
Dar prieš priimant šį sprendimą, 
„Anykšta“ kalbėjosi su Antano 
Baranausko pagrindinės moky-
klos direktore Dalia Kugiene 
ir Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktore Danute 
Mažvyliene.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direkto-

rė D. Kugienė „Anykštai“ sakė, 
kad dėl pradinukų sugrįžimo į 
mokyklą vykdė pradinukų tėvų 
apklausą.

„Tėvai dar svarsto, diskutuoja, 
dėl pradinukų sugrįžimo į moky-
klą turi daug klausimų.Dar vyks-
ta apklausos procesas“, -sakė 
D.Kugienė.

Pasak direktorės, mokykla 
stebi Vyriausybės sprendimus, 
tačiau drauge tiria ir mokyklos 
bendruomenės nuomonę.

„Jeigu kuri nors klasė apsi-
spręs grįžti mokytis į mokyklą, 
mes kreipsimės į Anykščių rajo-
no savivaldybę ir tam bus suda-
rytos visos sąlygos. Šiandien ne-
turiu nė vienos klasės galutinio 
apsisprendimo“, - sakė ji.

Pasak D.Kugienės, kai kurios 
klasės jau iš anksto pasakė, kad 
dėl sugrįžimo mokytis į mokyklą 
lauks ne tik Vyriausybės nutari-
mų, bet ir Velykų atostogų.

„Šiandien kol kas niekas neži-
no, kokie bus nauji reikalavimai, 
galbūt bus įvestas papildomas 
testavimas. Mums dabar gerai 
sekasi nuotolinis mokymasis, 
mokytojai ir tėvai nenori su-
maišties, todėl kai kurios kla-
sės pasakė, kad iki Velykų nori 
dirbti nuotoliniu būdu“, - sakė 
D.Kugienė.

„Anykštos“ žiniomis, pusė 
pradinių klasių Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinėje moky-
kloje dar prieš trečiadienio  Vy-
riausybės sprendimą jau norėjo 
mokymą pradėti klasėse.

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Danutė 
Mažvylienė „Anykštai“ sakė, 
kad iš 10 klasių į mokyklą, iki 
priimant Vyriausybei sprendimą, 
planavo grįžti dvi.

„Tik abi pirmokų klasės pla-
nuoja grįžti mokytis į klases. 
Toks tėvų pasirinkimas. Kitų 
klasių  dalis tėvų sutinka, kita, 
didžioji dalis, - ne“, - sakė ji.

Kažkam konkrečiai bus iš-
taškomi?

Sigitas OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
pinigus, kuriuos galima su-
rinkti iš turistų: 

„Druskininkai, pavyzdžiui, 
yra pasitvirtinę, kam surinkti 
pinigai naudojami, kad nebūtų 
bet kur ištaškomi pinigai.“

Kurortus pagal šiukšlių kie-
kį pažinsi!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie tu-
ristus:

„Apie 30 proc. iš karto pa-
didėjo šiukšlių kiekis. Aišku, 
kad tai ne vien atvažiavusiųjų 
sąskaita, bet didžiąja dalimi - 
taip.“

Turistams bus stimulas pa-
klaidžioti aplinkkeliais

Gitana MILEIKAITĖ, kai-
mo turizmo sodybos savinin-
kė, apie mokestį į Anykščius 
atvykstantiems turistams:

„Pandemijos akivaizdoje, kai 
turizmo sektorius susiduria su 
neregėto masto iššūkiais, kyla 
daug klausimų, ar šio naujo 
mokesčio įvedimas apskritai 
yra savalaikis ir būtinas.“

Taigi reklamos tikslais ir 
apmokestins... 

Deivydas DILYS, verslinin-
kas, apie mokestį turistams: 

„Įdomiai Anykščiai skambė-
tų, po karantino iš karto pradė-
ję taikyti turisto mokestį. Kiti 
miestai, valstybės kviečia turis-
tus, situacijai dėl koronaviruso 
tapus švelnesnei, pas save, kaž-
kokias nuolaidas taiko.“

Bet kodekso straipsnis tam 
žmogui yra realus

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, žurnalistas, muzieji-
ninkas, apie žodžio laisvę:

„Jei tu rašai anoniminį ko-
mentarą, tu nesi realus žmogus, 
tai tu neturi nuomonės, kurią 
gali reikšti.“ 

Ypač šeštadienių vakarais...

Jurijus NIKITINAS, 
Anykščių rajono vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo 
vadovas, apie nuomonės reiš-
kimą: 

„Kai kurie žmonės sociali-
niuose tinkluose atsipalaidavo 
per daug.“ 
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rievės

Gyvenimas realybės transliacijų pasaulyje 

Ričardas BAnYs, Panevė-
žio rajono Vadoklių parapijos 
klebonas, svėdasiškis.

Šiandien mūsų vyskupijo-
je bene istorinis įvykis. Tai 
pirmas kunigų susirinkimas 
nuotoliniu būdu. Teko į kom-
piuterio prieglobstį priimti 
„zoom” programėlę, paskui 
iš vieno savo brangaus žmo-
gučio išmokti, kaip ta pro-
gramėle naudotis. iš kurijos 
gavau prisijungimo nuorodą. 
Taigi, modernus ir kiberne-
tinis gyvenimas paliečia ir 
Dievo karalystės specialistus 
( dvasininkus). 

Šitie technologijų pasauliai 
mane nukelia į vaikystę, kada 
pirmą kartą spalvotą tele-

vizorių pamačiau pas savo 
kleboną igną. Tais laikais 
dar nebuvo net galvoje apie 
kažkokias patologines vaikų 
ir kunigų bendravimo istori-
jas. Tad po kiekvienų sekma-
dienio mišių, kartu su kitais 
savo vaikystės draugais ei-
davome pas savo mylimą, bet 
gana griežtą kleboną igną į 
namus. Ten trumpa auklėjimo 
pamokėlė, kad 
„balvonais 
neužaugtu-
me”, paskui 
skani arbata 
ir gaudavome 
dar po rublį, 
kuris buvo 
skirtas knygoms ir sąsiuvi-
niams. Toks būdavo klebono 
igno nurodymas, kurio aš 
asmeniškai labai laikydavau-
si. Gal todėl mano klebonas 
man daugiausia ir knygų yra 
padovanojęs. 

Žiūrėdavome ir televizorių. 
spalvotas vaizdas ekrane- 
tikra pasaka. kiek paskui 
būdavo kalbos, ką matėme. 
O matydavome dažniausiai 

tai, ką tuo metu rodė Tarybų 
lietuvos televizija. Bet mums 
ir to užteko.

Tai buvo  mūsų gyvenimo 
istorija. Vėliau ją dar papil-
dė pirmas gyvenime susitiki-
mas su vaizdo magnetofonu 
ir didžiuliu Panasonic firmos 
televizoriumi svėdasų bažny-
čioje, kur jau kitas mūsų my-
limas klebonas Vladas mums, 

vaikams, ir 
kitiems pa-
rapijiečiams, 
suteikė gali-
mybę pirmą 
kartą gyvenime 
pasižiūrėti 
režisieriaus 

Franco Zeffirelli filmą „jėzus 
iš nazareto”. Tai buvo kaž-
kas nežemiško. Pamenu, kad 
filme jėzaus nukryžiavimo 
scena taip paveikė visus, kad 
dauguma iš mūsų verkėme. O 
kai kas net klūpėjo...

Šiandien jau įpratome 
prie tų visokių vaizdo ir 
garso technologijų. Pagal 
galimybes, turime viską, ko 
mums reikia, ir jau neberei-

pastabos paraštėse

kia nė vienam ieškoti „dė-
džių amerikonų” su dolerių 
dovanomis ir paskui skubėti į 
taip vadinamas „dolerines” 
parduotuves ir ten pirkti 
užsienietišką garso ar vaizdo 
aparatūrą. Va, šių dalykų 
dabar tikrai netrūkta. Trūksta 
tik to paprasto, nuoširdaus 
ir kartu vaikiško džiaugsmo, 
koks jis buvo vaikystėje, pir-
mą kartą pamačius spalvotą 
televizijos vaizdą ar pirmą 
kartą per ausines išgirdus 
geros kokybės muziką, atke-
liavusią iš svetur. Dabar to 
džiaugsmo nebėra, nes jau 
esame įpratinti viską turėti, 
ko mums reikia. 

na, metas ruoštis nuoto-
liniam kunigų susirinkimui. 
Paskutiniu metu daugiau 
bendrauti su kitais tenka, 
žvelgiant į kompiuterio ar 
telefono ekraną. O tas gyvo 
ir apčiuopiamo žmogaus 
ilgesys vis labiau stiprėja. 
juk kompiuteris ar telefonas- 
kokie jie bebūtų modernūs, 
neturi žmogiškos širdies. jos 
labiausiai dabar ir trūksta.

Vidmantas ŠMiGelskAs

Bandau laikytis įstatymų, 
reglamentų, taisyklių. sten-
giuosi nesityčioti iš šalies 
valdžios sprendimų. Mano 
supratimu, naudingiau 
paklusti bendrai tvarkai, net 
jeigu ji kvaila, nei priešintis ir 
piktintis. ne man asmeniškai 
naudingiau, o mums visiems. 
Geriau durna tvarka nei pro-
tinga netvarka.

Vėl kalbama apie pre-
kybos alkoholiu ribojimų 
atšaukimus. nemaišo man tie 
ribojimai. išgyvensiu ir apri-
botas. Bet kartais būna gėda 
ir graudu. Veiksmas vyksta 
svėdasų parduotuvėje. 9 
valandos 56 minutės... eilėje 
6 ar 7 žmonės, vienos mote-
rys. „Degtinės dar negalime 
įmušti. Praeikit į priekį, kas 
neperkat alkoholio“, - pra-
neša pardavėja. nė viena iš 
eilėje stovinčiųjų nereaguoja. 
laikrodžiui išmušus 10 valan-
dų, stebėjau, kokius gėrimus 
moterys perka. Viena močiutė 
paprašė dviejų po 0,75 litro 
butelių degtinės, kita - bren-

džio „geresnio“, trečioji - 
pigiausios degtinės puslitrio. 
nė viena iš jų nepanaši į 
žmogų, kuris ketina čia pat tą 
įsigytą gėralo butelį ištuštinti. 
Pirmoji, spėju, ruošėsi malkų 
pjovimui, antroji rengėsi 
atsilyginti labai gerbiamam 
žmogui, trečioji degtinės 
įsigijo, kad namie kokio nors 
gėrimo būtų - ar kas užeis, ar 
pasitrinti kelius reikės....

nieko ypatinga svėdasų 
krautuvėje neįvyko. Šiaip 
nesąmonė. Groteskas. 

nekliudė man ir karantino 
ribojimai. ir dabar nekliudo. 
kaip geografui, man būtų 
smagiau, jog ir Žemaitijos 
viduryje būtų keli „uždraus-
tieji“ rajonai. lietuviai taptų 
smarkiai pažengę tėvynės 
pažinimo 
sferoje, gerai 
išstudijavę 
žemėlapius.

Pas uošvie-
nę į Zarasus 
dabar lyg ir 
galiu važiuoti, 
bet Utena pa-
kelėje maišo. 
nors Uteną 
tranzitu lyg ir galiu kirsti, bet 
apsipirkti Utenoje man kaip ir 
nederėtų. Viskas būtų ok, bet 
ir mano namai, ir uošvienės 
sodyba yra skirtingų rajonų 
vienkiemiuose. Tad būdamas 
visiškai pilietiškas pilietis, 
matyt, iš savo namų svėda-
sų seniūnijoje važiuodamas 
į Zarasų rajoną, apsipirkti 
turėčiau Anykščių „norfo-

je“...  nelogiška biški. Bet 
išgyvensiu, jeigu tik lietuvai 
nuo mano pasivažinėjimų bus 
geriau.

labai žavi vakcinacijos nuo 
Covid-19, ypač  „AstraZene-
ca“ istorija. Tautos priešais 
arba bent kvailiais apšaukia-
mi visi, kas abejoja vakcina-
cijos tikslingumu.  ir staiga 
- trinkt, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus - skiepijimas 
„AstraZeneca“ sustabdomas. 
kaip ir nebeaišku, kas yra 
kvailiai - ar skiepaskeptikai 
ar skiepaentuziastai...

Pamenu, kaip referendumu 
sprendėme - būti ar nebūti  
ignalinos atominei elektri-
nei. nesupratau ir dabar 
nesuprantu, kaip tauta gali 
nuspręsti - sprogs elektrinė ar 

nesprogs. 
nežinau, 

kuo man 
skiepytis – 
„Pfizer“, 
„AstraZe-
neca“ ar 
„sputnik V“ 
-  ir apskri-
tai ar verta 
skiepytis. 

kaip iš Anykščių nuvažiuoti 
į Telšius, žinau. net ir kitus 
galėčiau kompetentingai 
pakonsultuoti, o apie vakcinas 
kiek mažiau suprantu. 

kaip minėjau, stengiuosi 
būti lojalus pilietis, bet ir 
man, nuolat bandančiam 
pateisinti valdžią, būna ant 
jos pikta. kartais už mus 
nusprendžia tai, ką mes 

puikiai galėtume spręsti 
patys, kartais atvirkščiai - kai 
reikia „profų“, o ne diletantų 
sprendimo, situacija palieka-
ma savieigai. kaip nors bus, 
nes negali būti, kad nieko 
nebūtų...   

skiepams ne ką mažiau 
metų nei kaliošams, inkvizici-
jai ir šiaurės pašvaistei. nuo 
raudonukės, tymų ir stabligės 
skiepijomės nesusimąstydami, 
kad vakcinos apskritai turi 
konkretų gamintoją. skie-
pas yra skiepas, ir tiek. kita 
vertus, absoliuti dauguma 
normalių žmonių nekvestio-
nuoja būtinųjų skiepų sąrašo 
- reikia, vadinasi - reikia... 

Vakcinos nuo Covid-19 iš 
karto buvo identifikuojamos 
pagal gamintoją. Aišku, nauja 
liga ir naujas skiepas kėlė 
didesnį susidomėjimą nei 
senienos, tačiau įžvelgiu ir 
valdžios problemą - valsty-
bė man saugų skiepą lyg ir 
garantavo, bet atsakomybės 
už jo saugumą nusikratė. 
Matyt, valstybei nebuvo aišku, 
saugus tas skiepas, ar biški ne 
visai. O man, blyn, geografui, 
turėtų pačiam būti žinoma, 
kaip koks skiepas veikia? 

savąją valstybę dėl ne-
tvarkos vakcinacijoje galiu 
pateisinti tik dėl to, kad visas 
pasaulis nelabai žino, ką daro 
- juk ne Garliavoje „Astra-
Zeneca“ yra sukurta. Bet 
kuriems galams tos raganų 
medžioklės, kai neaišku, kas 
ragana - ar ta, kuri skęsta, ar 
ta, kuri išplaukia?  

„...po kiekvienų sekma-
dienio mišių, kartu su kitais 
savo vaikystės draugais, 
eidavome pas savo mylimą, 
bet gana griežtą kleboną 
igną į namus.“

spektras

skiepams ne ką mažiau 
metų nei kaliošams, inkvi-
zicijai ir šiaurės pašvaistei. 
nuo raudonukės, tymų ir 
stabligės skiepijomės nesu-
simąstydami, kad vakcinos 
apskritai turi konkretų 
gamintoją. skiepas yra skie-
pas, ir tiek.

Kolekcija. Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministerijai ir 
Panevėžio miesto savivaldybei 
skirtame rašte dailininkas Sta-
sys Eidrigevičius patvirtino, 
kad Panevėžio Stasio Eidrige-
vičiaus menų centrui (SEMC), 
kuris bus pastatytas vietoje 
buvusio kino teatro ,,Garsas”, 
įteiks savo suformuotą autori-
nių kūrinių kolekciją.

Siūlymas. Lygių galimybių 
kontrolieriaus įstaigos vadovė 
Agneta Skardžiuvienė siūlo, 
kad lygių galimybių kontrolie-
riaus sprendimai, kaip ir kitų 
ombudsmenų, nebūtų skun-
džiami teismui.„Anot jos, situ-
acija, kai tarnyba dalyvavo 41 
teisminiame procese dėl kon-
trolieriaus sprendimų, kurie 
yra rekomendacinio pobūdžio, 
yra ydinga. „Mes dėl šios si-
tuacijos kreipėmės į Žmogaus 
teisių komitetą ir dėsime visas 
pastangas, kad lygių galimybių 
kontrolieriaus sprendimai ne-
būtų skundžiami teismui, nes 
jie nesukelia teisinių pasekmių 
ir yra rekomendacinio pobū-
džio“, – teigė kontrolierė.

Darbo vietos. Lietuvoje lais-
vų darbo vietų ketvirtąjį praėju-
sių metų ketvirtį buvo mažiau 
nei vidutiniškai Europos Sąjun-
gos (ES) šalyse, skelbia Euros-
tatas. Laisvų darbo vietų, į ku-
rias darbdaviai aktyviai ieškojo 
darbuotojų, dalis spalį-gruodį 
siekė 1,2 proc. visų pozicijų, 
arba 0,6 punkto mažiau nei vi-
dutiniškai ES (1,8 proc.), rodo 
ES statistikos tarnybos duome-
nys. Latvijoje rodiklis siekė 1,9 
proc., Estijoje – 1,5 procento. 
Daugiausia laisvų darbo vietų 
ES buvo Čekijoje (5 proc.).

Dujų balionai. 309 – tiek 
daugiabučių namų pernai atsisa-
kė maisto gaminimui naudoja-
mų dujų balionų, naudodamiesi 
valstybės teikiama parama. Su-
teiktos paramos suma – 4,3 mln. 
eurų. Aktyviausiai ja naudojosi 
Elektrėnų, Kupiškio, Joniškio 
gyventojai, kur dujų balionų 
buvo atsisakyta visuose arba 
didžiojoje dalyje daugiabučių.

uo tarpu vangiausiai dujų ba-
lionų atsisakoma Klaipėdoje, 
Plungėje, Kalvarijoje, Akme-
nėje. Praėjusiais metais valsty-
bės parama nepasinaudojo nei 
vienas šių savivaldybių daugia-
butis.

Turgus. Pagal šio mėnesio 
pradžioje startavusią turgavie-
tės mokesčio kompensavimo 
priemonę, kurios pagalba tur-
gaviečių prekiautojai gali gauti 
vienkartinę 300 eurų kompen-
saciją, vien per pirmąją savaitę 
jau paskirstyta 788,1 tūkst. eurų 
kompensacijų 2627 turgavietės 
prekiautojams. 
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Geroji mama, mes užaugom.
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė tavo plaukus,
Bet dar ruduo toli.
Tik tu mokėjai mus užjausti,
Dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglausti
Prie tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam mes visi -
Brangiausia žemėj Tu esi.

80-ojo jubiliejaus proga 
Stanislavą PalubinSkienę, 
gyvenančią Staškūniškio kaime, kurklių seniūnijoje,
sveikina sūnūs ir dukros, žentai, marčios, anūkai ir proanūkiai.

Turisto mokestis susilaukė paslaugų 
teikėjų pasipriešinimo

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 6 psl.)

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad apie turisto mokestį Anykščiuo-
se buvo kalbama jau septynerius metus, bet 
sprendimui subręsta tik šiemet.

Anykščių vicemeras Dainius Žiogelis 
sakė, kad pernai vasarą net 30 proc. išau-
go šiukšlių kiekiai – tai jis sieja su turistų 
antplūdžiu į Anykščius.

Kaimo turizmo sodybos savininkė 
Gitana Mileikaitė dėl planuoja-
mo įvesti turisto mokesčio įžvelgia 
daug neteisybės.

Į susitikimą buvo pakviesti 
daugiau kaip 40-ties  Anykščių 
rajone veikiančių apgyvendini-
mo įstaigų atstovai, tačiau pa-
sitarime dalyvavo vos dešimt, 
kiti buvo valdininkai. Didžioji 
dalis jų ragino neskubėti įvesti 
turisto mokesčio, išsakė daugy-
bę pastabų, o susitikimo pabai-
goje atrodė sutrikę, kai suprato, 
kad diskusijoje dalyvauja tik 
dėl to, kad valdininkai „užsidė-
tų varnelę“.

Diskusijos apie naują 
mokestį vyko už uždarų
 durų

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius susitikime sakė, 
kad pirmosios  kalbos savival-
dybės kabinetuose apie turisto 
mokestį kilo maždaug prieš 
septynerius metus.

„Visą laiką nebuvau tokio 
mokesčio entuziastas, sakyda-
vau, kad turi atsirasti daugiau 
paslaugų teikėjų ir tada jau ga-
lima galvoti apie tokį mokestį. 
Šiais metais ne vienas politikas 
ir ne tik politikas anykštėnas 
kalbėjo apie tai, kokia nauda iš 
turisto, jei jis nieko nepalieka 
miestui. 

Kadangi atsirado tokių pasiū-
lymų iš politikų ir ne tik poli-
tikų pusės, mes inicijuojame 
tokias diskusijas“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Nepatogumų beveik 
nemato

Meras dėstė, kad turistams 
skirtas mokestis yra visuose 
kurortuose bei didmiesčiuose, 
dažniausiai jis yra vadinamas 
„pagalvės mokesčiu“ ir siekia 
vienam asmeniui 1 Eur. Be to, 
anot mero S.Obelevičiaus, tokį 
mokestį yra paprasta adminis-
truoti.

„Matau tokią vienintelę turis-

to mokesčio neigiamybę. Tur-
būt paslaugos administratoriui 
atsiranda šiek tiek nepatogumų 
administruojant šį mokestį“, - 
tęsė jis.

Už surinktus pinigus 
tvarkys infrastruktūrą

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius taip pat bandė at-
sakyti į klausimą, kodėl turisto 
mokestis yra reikalingas.

„Pasiėmiau statistinius duo-
menis, kuriuose matyti, kiek 
savivaldybei atsieina infras-
truktūros priežiūra. Kasmet jos 
priežiūrai pinigų reikia daugiau 
ir daugiau. 2020 metais pėsčių-
jų ir dviračių takų priežiūrai 
išleidome 20 tūkst. Eur, parka-
vimo vietų priežiūrai - 5 tūkst. 
Eur, aplinkos tvarkymui - 20 
tūkst. Eur, vietinės reikšmės 
kelių priežiūrai - 50 tūkst. Eur. 

Dar 170 tūkst. Eur buvo iš-
leista želdynams.Tai yra tikrai 
didžiuliai pinigai, kurių rei-
kia kasmet vis daugiau, o jų 
biudžete, deja, ne daugėja, o 

atvirkščiai – mažėja“, - aiškino 
S.Obelevičius.

Jis sakė, kad turisto mokestis 
yra galimybė bent kiek surinkti 
pinigų infrastruktūros priežiū-
rai ir įvardijo, kad tai galėtų 
būti keliasdešimt tūkstančių 
eurų. Meras S.Obelevičius ti-
kino, kad surinkti pinigai būtų 
naudojami „aiškiai ir pagal pa-
skirtį“.

Išaugo viešųjų erdvių 
tvarkymo kaštai

Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis kal-
bėjo, kad pernai po karantino, 
vasarą, dėl išaugusio miesto 
lankytojų skaičiaus labai pasi-
juto viešųjų erdvių tvarkymo 
„pabrangimas“.

„Apie 30 proc. iš karto pa-
didėjo šiukšlių kiekis. Aišku, 
kad tai ne vien atvažiavusiųjų 
sąskaita, bet didžiąja dalimi - 
taip. Reikėjo tvarkyti sulūžusį 
gabaliuką kairiojo Šventosios 
upės tako ir tai parodė, kad su-
tvakyti 80 metrų kainuoja 3 - 4 

tūkst. Eur. 
O šiemet turbūt reikės jau 

šimtais metrų keisti supuvusį 
taką. Čia tik vienas pavyzdys. 
Dėl didžiulio snygio pasekmių 
miestas vis dar yra tvarkomas, 
sulaukiame didžiulių sąskaitų 
už tvarkomus lūžusius medžius, 
šakas“, - kalbėjo vicemeras.

Mokestis įsigaliotų nuo 
liepos

D.Žiogelis, kuris yra savi-
valdybės Turizmo komisijos 
pirmininkas, sakė, kad Turizmo 
komisijoje dėl turisto mokesčio 
įvedimo pasipriešinimo nebuvo 
jau iš pirmo karto.

Vicemeras sakė, kad turisto 
mokesčio nemokėtų visi asme-
nys iki 18 metų, dėl reabilitaci-
jos paslaugų atvykę žmonės, be 
to, turisto mokestis nebūtų ima-
mas karantino laikotarpiu.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė sakė, kad 
savivaldybės vadovų siūlomą 
turisto mokestį reikėtų vadinti 
„turisto rinkliava“. 

Jei Anykščių rajono taryba to-
kiam mokesčiui pritartų, pasak 
jos, jis įsigaliotų nuo šių metų 
liepos 1 dienos, apgyvendinimo 
paslaugų teikėjai už surinktą tu-
risto mokestį turėtų atsiskaityti 
kas ketvirtį.

Ragina nekelti puotos prie 
lavono

Dar prieš šį pasitarimą 
„Anykšta“ teiravosi, ką apie 
planuojamą įvesti turisto mo-
kestį mano Debeikių seniūni-
joje kaimo turizmo paslaugas 
teikianti Gitana Mileikaitė.

„Pandemijos akivaizdoje, kai 
turizmo sektorius susiduria su 
neregėto mąsto iššūkiais, kyla 
daug klausimų, ar šio naujo 
mokesčio įvedimas apskritai 
yra savalaikis ir būtinas. Kai 
kitose šalyse tam, kad turizmo 
„numiręs“ sektorius pajudėtų 
iš mirties taško, yra sumoka-
ma turistui, kad tik jis atvyktų 
pas juos, nuperkami bilietai, 
skatinamos įvairios lengvatos 
ir pan., mūsų rajono valdžios 
koridoriuose gimsta idėja iškel-
ti puotą prie lavono ir galutinai 
iškraustyti kišenes. 

Kelintą kartą tenka nusivilti, 
kad „geniali idėja“ kilo libera-
lių politikų gretose, kurie pagal 
savo deklaruotas rinkimines 
programas yra kardinaliai prieš 
perteklinių mokesčių didinimą, 
turėtų palaikyti ir skatinti smul-
kųjį verslą, o čia dabar „numes“ 
mirusiojo gaivinimą ant pačio 
mirusiojo pečių ir dar paprašys 
už tai susimokėti. 

Mano ironija būtų šmaikšti, 
bet, šiuo atveju, tai nebejuo-
kinga. Užuot pasukę galvas, 
kaip atgaivinti merdintį sek-
torių, kaip paskatinti turistus 
konkurencinėje kovoje pasi-
rinkti Anykščius, mūsų valdžia 
siunčia akivaizdžią žinutę, kad 
jūsų čia niekas nelaukia, mes 
atvykstančius apmokestinsime 
dar ir papildomu mokesčiu. Jei 
šis mokestis būtų ekonominio 
pakilimo metu svarstomas, tada 
kitas reikalas. 

Apskritai pats mokestis nėra 
naujiena, aš pati prieš kurį laiką 
pasisakiau ir palaikyčiau pačią 
idėją, jei tokio surinkto mo-
kesčio pinigai būtų tikslingai ir 
skaidriai panaudoti. 
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Anykštėnas Algimantas Klei-
va pastebėjo, kad naujam 
mokesčiui Anykščių savival-
dybė yra nepasiruošusi.

Turisto mokestis susilaukė paslaugų 
teikėjų pasipriešinimo

(Atkelta iš 5 psl.)

Siūlyčiau biudžeto lopymo 
skyles kamšyti ne įvedant nau-
jąjį mokestį, kurio administra-
cinius kaštus, mokesčio surin-
kimo organizavimą permetant 
ant smulkaus verslo pečių, o 
elementariai padidinti savival-
dybės pavaldžių įstaigų bilietų 
kainas, integruojant juose ir 
tą trokštamą naują mokestį“, - 
komentare dėstė G.Mileikaitė, 
šias pastabas vėliau viešai iš-
sakiusi ir susitikime dėl turisto 
mokesčio įvedimo.

Klausimų kilo dėl 
komunikacijos

Tomas Padumis, garsiojo na-
melio medyje įkūrėjas, kalbėjo, 
kad siūlymas įvesti turisto mo-
kestį yra skubotas ir be jokios 
analizės. „Reikėtų aptarti ko-
munikacijos klausimą. Turistai 
turėtų ne atvažiavę sužinoti, 
kad anykštėnai įvedė turisto 
mokestį. Be to, susidariau nuo-
monę, kad turisto mokesčio 
kaip ir reikia, bet darom bet ką 
ir bet kaip“, - pastebėjo jis.

Naujovei savivaldybė 
nepasiruošė

Susitikime dalyvavęs Algi-
mantas Kleiva kalbėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybė 
siūlo „visiškai žalią, visiškai ne-
paruoštą ir realiai nepagrįstą pro-
jektą“. „Kalbama apie iš turistų 
surenkamas sumas, 10 tūkst. 
Eur, 40 tūkst., o tai reiškia, kad 
realiai nežinoma, kiek pinigų 
bus surenkama.Vadinasi, sumos 
nuleistos „iš lubų“. Kaip visada, 
jei įvedama kažkas nauja, ar sa-
vivaldybė yra sugalvojusi, kaip 
tai bus paviešinta visiems? Tai, 
ką aš girdžiu iš savivaldybės 
pusės, žingsniui įvesti turistams 
skirtą mokestį yra nepasiruošu-
si“, - kalbėjo jis.

A.Kleiva taip pat dėstė, kad 
verslininkams už iš turistų su-
renkamą mokestį „turėtų duoti 
saldainį“. „Jūs to saldainio, kiek 
supratau, neturite. Mano supra-
timu, tai daroma skubotai, ne-
pasiruošus. Galvojama apie tai, 
kad projektas dėl mokesčio bus 
priimtas kovo 25 dieną Anykš-
čių rajono tarybos sprendimu, 
liepos 1 dieną jis įsigalios, o 
po to kažkaip susidėliosime. 
Bet nieko konkretaus negirdėti, 
kas padaryta ir siūlyta“, - tęsė 
a.Kleiva.

Anykščiai atrodys keistai

Labirintų parko įkūrėjas Dei-
vidas Dilys kalbėjo, kad apie 
turisto mokestį reikėtų ne vie-
nos ir ne dviejų diskusijų, suti-
ko, kad laikas turisto mokesčiui 
įvesti ne pats tinkamiausias.

„Įdomiai Anykščiai skambė-
tų, po karantino iš karto pra-
dėję taikyti turisto mokestį. 
Kiti miestai, valstybės kviečia 
turistus, situacijai dėl koronavi-
ruso tapus švelnesnei, pas save, 
kažkokias nuolaidas taiko. O 
anykštėnai kvies atvažiuoti ir 
dar susimokėti - keistai atrodys. 
Niekas neklaus, kodėl tas mo-
kestis atsirado, be to, juk ir pats 
neaiškinsi, kodėl tas mokestis 
atsirado ir kur bus panaudotas - 
visi mato tik galutinį rezultatą“, 
- kalbėjo D.Dilys.

Išaugs paslaugų kainos

„Nykščio namų“ direktorė 
Daiva Indriūnienė susitikime 
stebėjosi, kad diskusijos apie tu-
risto mokesčio įvedimą Anykš-
čiuose vyksta jau septynerius 
metus. Verslininkė prisipažino, 
kad apie tokias diskusijas nieko 
nežinojo ir nieko apie jas negir-
dėjo. Ji taip pat domėjosi, ar šio 
susitikimo dalyviai turės kaž-
kokios įtakos tam, kad turisto 
mokestis būtų įvestas arba ne, 

ar čia tik pokalbiai. „Šiemet tu-
risto mokestis yra nesavalaikis 
nei turistų, nei paslaugų teikėjų 
atžvilgiu. Jis yra nesąžiningas“, 
- sakė ji.

D.Indriūnienė kalbėjo, kad 
lankytojų grupėms ir ilgalai-
kiams gyventojams  taikomas  
turisto mokestis išaugins pas-
laugų kainas. Ji siūlė šioms 
turistų kategorijoms mokesčio 
netaikyti arba iš visų jų imti 
simbolinį 1 Eur už pirmąją na-
kvynę Anykščių rajone.

Susimokėti turėtų net
anykštėnai

Anykščių rajono savivaldy-
bės Turizmo komisijos narė, 
VšĮ „Sveikatos oazė“ direkto-
rė Sonata Veršelienė kalbėjo 
apie kaimo turizmo sodybose 
švenčiamas vestuves. „Mes 
net nepagalvojome, kad tokiu 
atveju kaimo turizmo sodybose 
švenčiantys anykštėnai taip pat 
turėtų susimokėti turisto mo-
kestį“, - kalbėjo ji. Dėmesį į šią 
problemą susitikime atkreipė 
kaimo turizmo paslaugų teikėja 
G.Mileikaitė.

Ragino klausimą atidėti

Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis paragino klausi-
mą dėl turisto mokesčio atidėti 
ir jo nesvarstyti kovo mėnesio 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje. „Išdiskutavimo dėl turisto 
mokesčio trūksta. Atsakingai 
sakau, kad galima paimti ir 
sprendimo projektą dėl to ati-
dėti vienam mėnesiui. Reikia 
klausimą išdiskutuoti ir tada jį 
bus galima priimti. Iš žmonių 
kyla pasipiktinimas, nereikia 
aštrinti šio klausimo“, - sakė 
jis.

„Buldozerinis principas čia
netinka”

Po susitikimo dėl turisto mo-
kesčio įvedimo kreipimąsi į 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovus ir Anykščių rajono 
tarybos narius  išplatino Lietu-
vos kaimo turizmo asociacijos 
Anykščių skyrius.

„Kaimo turizmo asociacija 
vienija 60% visų Lietuvos kai-
mo turizmo sodybų. Asociaci-
jos Anykščių skyriui priklauso 
18 sodybų. Priklausymas aso-
ciacijai - tai vienas iš skaidraus 
verslo rodiklių! Visos sodybos 
patvirtintos kokybės standartu – 
gandrų skaičiumi, panašiai kaip 
viešbučiai žvaigždutėmis. Aso-
ciacijos prezidentei dr. Agnei 
Vaitkuvienei atviri visi valdžios 
kabinetai ir aukščiausioji val-
džia išgirsta mus, derina kaimo 
turizmui aktualius nutarimus.

Deja, bet to nėra Anykščių 
savivaldoje. Jei suskaičiuotu-
mėte investicijas, padarytas tų 
18 sodybų, jos daug kartų vir-
šytų Anykščių viešbučių. Ir jos 
daromos kaimo vietovėje, ku-
rioje dažniausiai nėra jokios inf-
rastruktūros. Ją kuriame patys.
Visuomet savivaldybės turizmo 
komisijoje dalyvaudavo LKTA 
Anykščių skyriaus deleguotas 
atstovas. Deja, šioje valdžios 
kadencijoje asociacijos anykš-
čių skyriaus nuomonė yra nepri-
statoma. Su visa derama pagar-
ba gerb. Donatui Krikštaponiui, 
kuris yra mūsų skyriaus ilga-
metis narys, pranešu, kad, sky-
riaus narių nuomone, jis negali 
atstovauti turizmo komisijoje 
mūsų skyriaus, nes nėra mūsų 
deleguotas. Jis tiesiog neturi 
tam įgaliojimų. Jis yra valdžios 
pakviestas ir gali atstovauti tik 
savo privačią poziciją. Turiz-
mo komisija turi būti sudaroma 
tokiu principu, kad joje daly-
vautų visos suinteresuotos pu-
sės, o ne privačios nuomonės. 
Elementarūs demokratiniai pa-
grindai!

„Nykščių namų” direktorė 
Daiva Indriūnienė mano, kad 
mokestis gali turistus paska-
tinti pasirinkti kitus miestus.

Labirintų parko įkūrėjas 
Deividas Dilys sakė, kad su 
turisto mokesčiu Anykščiai 
gali pasirodyti keistai.

Anykščių rajono tarybos 
narys Donatas Krikštaponis 
paragino dėl turisto mokes-
čio įvedimo neskubėti.

 Matau, kad didėja takosky-
ra ir priešprieša tarp dabartinės 
Anykščių valdžios ir kaimo tu-
rizmo sodybų. Ar tai naudinga 
rajonui? Juk visada iki šiol buvo 
įsiklausoma į bendruomenės 
nuomonę! Bet pastaruoju metu 
priimami arba ruošiami priimti 
aktualūs kaimo turizmui spren-
dimai yra visiškai neišdisku-
tuoti bendruomenėje ir apie 
juos išgirstame tik iš spaudos 
ir pažįstamų kalbų. Sutikite, 
demokratinėje šalyje to neturė-
tų būti! Savivaldoje turėtų būti 
išgirstos visos nuomonės prieš 
priimant sprendimus. Buldoze-
rinis principas čia netinka, nes 
gyvensime ir kursime kartu! 
Kertate šaką, ant kurios sėdite.

 Paskutinis „alia“ viešas tu-
risto mokesčio aptarimas su vi-
suomene – tai tikra komedija, 
apie kurią niekas iš mūsų sky-
riaus narių, manau, kad ir daug 
sodybų, nepriklausančių aso-
ciacijai, taip pat nežinojo. Jei 
ne LKTA Anykščių skyriaus 
pirmininko pavaduotojos Gita-
nos Mileikaitės atkaklumas, tai 
apie tą „viešą“ aptarimą būtu-
me sužinoję tik iš spaudos, kaip 
apie įvykusį faktą! Klausimas 
– jums, valdantiems, to reikia? 
Tai elementarus demokratijos 
principų pažeminimas ir pasi-
tyčiojimas iš bendruomenės!

 Jau ir taip egzistuoja didelė 
takoskyra tarp TVIC ir sody-
bų. Mus paskutiniu metu pri-
simena 2 atvejais – kai reikia 
statistikos ir leidžiamas kata-
logas. Kaip bendraujama, taip 
ir bendradarbiaujama. Dėl mo-
kesčių ir dėl statistikos noriu 
paaiškinti vieną kartą visiems 
laikams. Mokesčius sodybos 
moka VMI. VMI jas ir tikrina. 
Visos Asociacijai priklausan-
čios sodybos yra legaliai vyk-
dančios veiklą pagal LR įstaty-
mus. Prievolę teikti statistikos 
duomenis visos sodybos turi 
Statistikos departamentui. Ten 
jos ir teikia. Nejaugi sunku val-
džios struktūroms tarpusavyje 
bendradarbiauti? Šiuo metu 
TVIC prašymai teikti statisti-
ką gali būti tik prašymai. Koks 
TVIC bendravimas, toks ir 
bendradarbiavimas. 

 Negilinkime ir taip egzis-
tuojančios priešpriešos tarp 
savivaldybės ir kaimo turizmo 
sodybų, todėl -

 Mes, Lietuvos kaimo turiz-
mo asociacijos Anykščių sky-
rius, vienijantis 18 sodybų, 
reikalaujame, kad kuo skubiau 
į rajono turizmo komisiją būtų 
įtrauktas mūsų atstovas, kurį 
deleguosime išrinkę.

Reikalaujame, kad į visus 
viešus aptarimus būtų kvie-
čiami visi paslaugų teikėjai, o 
ne valdžiai parankūs ar išrink-
tieji!”, - rašoma kreipimesi, 
kurį pasirašė Lietuvos kaimo 
turizmo asociacijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas Gintaras 
Senulis.
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Dėkojame šeimos gydytojai gerb. Gabėtai ŠINKŪNAITEI 
ir slaugytei gerb. Reginai VIRŠYLIENEI už rūpestingumą, 
nuoširdumą.

Danguolė ir Virginijus MORKŪNAI, 
Palmyra ir Antanas VALENTINAVIČIAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui R. BUKELIUI, slaugy-
tojai R. BURNEIKIENEI už suteikiamą medicininę pagalbą, 
už rūpestį, nuoširdumą, paprastumą.

Visada geranariškai nusiteikusios padėti slaugytojos 
G. JANULIENĖ, B. PRANCKŪNIENĖ.
Ačiū Jums.

Ona GVOZDIENĖ

Visuomet esu dėkingas  gydytojui R. BUKELIUI, slaugyto-
jai R. BURNEIKIENEI už pastoviai suteikiamą medicininę 
pagalbą.

Jūs esate paprasti, nuoširdūs, geri žmonės.
Geros Jums sveikatos.

Pacientas A. G. iš Vaidlonių

Nuoširdžiai ačiū šeimos gydytojai gerb. Dalei 
KAZLAUSKIENEI bei slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už 
rūpestį, jautrumą, patarimus, gerą žodį.

Sėkmės Jums, sveikatos, kantrybės.

Pagarbiai
Vytautas ir Rasimutė ŠEPKAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Rasai NORKŪNAITEI - 
TERVYDIENEI už nuoširdų gydymą, pagarbą žmogui, pro-
fesionalumą.

Jūs esate tarsi šviesos spindulėlis tunelio gale, kuris sutei-
kia pacientui vilties ir noro gyventi. Ačiū už Jūsų gerumą.

Pagarbiai
Aldona ČEREŠKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gerb. gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI 
ir slaugytojai Rasai JANKIENEI už rūpestingą gydymą.

Ačiū už Jūsų gerumą.

Pagarbiai
Bronė ir Jonas TYLAI

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Dalei 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už gerą 
ir rūpestingą gydymą.

Ačiū už Jūsų gerumą.

Jonas BAURA, Janušava

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Dalei KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rūpestingą, profesionalų 
gydymą ir nuoširdumą.

Pagarbiai
Anelė SUDEIKIENĖ

Reiškiame nuoširdžią padėką Troškūnų ambulatorijos vyr. 
gydytojui Rimondui BUKELIUI už nuoširdumą, gerą gydymą 
ir padrąsinimą sunkią valandą. Taip pat nuoširdžiai dėko-
jame seselei Ritutei BURNEIKIENEI už motinišką, malonų 
aptarnavimą bei jos švelnumą. Ir visam personalui. Telydi 
Jus visus Dievo palaima nors sunkiame, bet taip visiems 
reikalingame darbe.

Su pagarba Jums J. ir O. BALIUTAVIČIAI

Dėkoju Viešintų ambulatorijos šeimos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI, med. seselei Jolitai ABRAŠKEVIčIENEI už 
rūpestį, profesionalumą, sveikatos priežiūrą.

Linkiu Jums sveikatos ir kantrybės.

Su pagarba
Antanas AUKŠTUOLIS

Dėkojame šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Laimai SLAPŠIENEI už gerą medicininę priežiūrą ir 
nuoširdų bendravimą.

Linkime Jums sėkmės atsakingame darbe.

J. ir V. KIREILIAI

Populiariausių medikų rinkimai 
įgauna pagreitį

Įsibėgėja populiariausių Anykščių medikų rinkimai, ryškėja lyderiai.
Gydytojai Rimondas Bukelis ,Valdas Macijauskas ir  Rasa Tervydienė turi po 4 padėkas. 

Dalia Kazlauskienė pelnė 3, Rita Juodiškienė ir Gabėta Šinkūnaitė - po 2, Rolandas Jurkė-
nas, Diana Irician ir Vitalija Giriūnienė - po 1 padėką.  

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Rasai TERVYDIENEI bei 
slaugytojai Egidijai ŠALTENEI už rūpestingą gydymą ir nuo-
širdų, šiltą bendravimą.

Su pagarba

Dalia ir Albinas ŠERMUKŠNIAI

Nuoširdžiausiai dėkoju šeimos gydytojai Dianai IRICIJAN, 
medicinos seselei Kristinai LIUTKIENEI.

Linkiu pavasariškų žiedų, saulėtos aplinkos ir kantrybės, 
bei ištvermės atsakingame medikų darbe.

Pagarbiai

Klemensas - Mykolas BAGDONAS

Dėkoju gydytojui chirurgui Rolandui JURKĖNUI ir medi-
cinos seselei Aušrai VALAITIENEI teikiant šiltą ir nuošir-
džiausią paramą mane gydant.

Pagarbiai

Klemensas - Mykolas BAGDONAS

Iš slaugytojų daugiausia - 4 
padėkas - surinko  Rita Burnei-
kienė. Rūta Paciūnienė turi 3, 
Regina Viršylienė, Rasa Jan-
kienė, Jolita Abraškevičienė, 
Laima Slapšienė ir Asta Bar-
tulienė - po 2, B.Pranskūnienė,  
G.Janulienė, Aušra Valaitienė 
ir Egidija Šaltenė po 1 padėką.

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia 
kartu su Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojus - „Anykštoje“ 
paskelbsime balandžio 27 die-
ną, kai bus minima Medicinos 
darbuotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas padė-
kas (vienos padėkos - iki 35 žo-
džių - kaina 10 eurų), rašydami 
redakcijai laiškus apie tai, kaip 
Jumis medikai pasirūpino, bei 
balsuodami internete anyksta.
lt. 75 proc. balsų sudarys padė-
kos ir laiškai „Anykštoje“, 25 
proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų laukia-
me jau dabar.  Padėkas galima 
užsakyti reklama@anyksta.lt ir 
su Jumis susisieks ,,Anykštos” 
redakcijos reklamos skyriaus 
darbuotoja arba atvykus į re-
dakciją (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią ra-
jono mediką. Rinkimai yra la-
bai populiarūs, kasmet į redak-
ciją padėkoti medikams užsuka 
daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam popu-
liariausiam gydytojui „Anykš-
tos“ redakcija pacientų vardu 
ir šiais metais įteiks sertifikatą 
bei atminimo dovaną.  

-AnYkŠTA

Gydytojai Rimondas Bukelis, Valdas Macijauskas ir Rasa Tervydienė pirmauja populiariausių 
Anykščių rajono medikų rinkimuose.
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Ieško verslininkų Anykščių 
autobusų stočiai sutvarkyti

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Pernai surengti Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Autovelda“ atstovų susitikimai dėl miesto autobusų stoties su-
tvarkymo vaisių nedavė. Savivaldybė tikisi, kad miesto nepuošiančią stotį sutvarkys privatūs investuotojai.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad nutraukti autobusų stoties nuomos 
sutarties nepavyko net prokurorui.

2020-aisiais metais Anykščių 
rajono savivaldybė susirūpino 
miesto autobusų stotimi, kurią 
iki 2039 metų yra išnuomojusi 

UAB „Autovelda“. 
Savivaldybės vadovai nuomi-

ninkui priekaištauja, kad au-
tobusų stotis yra apleista, ne-

tvarkoma, todėl gadina miesto 
veidą. 

Nuomininkui taip pat pasiū-
lyta autobusų stotį perduoti 

Anykščių rajono savivaldybės 
žinion, tačiau to padaryti jis ne-
skuba.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad su dabartiniu autobu-
sų stoties nuomininku savival-
dybė siekia nutraukti sutartį jau 
daugelį metų. 

„Autobusų stoties vaizdas ir 
veikla netenkina Anykščių ra-
jono savivaldybės gyventojų 
ar miesto svečių. Deja, turime 
tokią situaciją, kuri prieš dau-
gelį metų susiklostė dėl galimai 
neskaidraus sandorio, kai savi-
valdybė pasirašė sutartį su ve-
žėju ir stotis buvo išnuomota 39 
metams su sąlyga, kad nuoma 
nebus mokama, o investuojama 
į stoties remontą.

Vėliau, pasikeitus valdžiai, 
jau daugiau kaip 10 metų savi-
valdybė bandė nutraukti sutartį, 
tačiau nesėkmingai. Nepavyko 
netgi prokurorui, bandžiusiam 
ginti viešąjį interesą“, - sakė 

jis.
Praeitais metais, prasidėjus 

Tilto gatvės rekonstrukcijos 
projektui, savivaldybės vadovai 
grįžo prie šios temos, nes, pasi-
baigus projektui, rekonstravus 
Žvejų gatvę, stoties aplinka dar 
labiau disonuos su aplinka. 

„Vyko derybos su nuominin-
ku, buvo svarstomas ir stoties 
išpirkimo variantas. Nesulaukę 
siūlymų, ieškome verslo su-
bjektų, kurie galėtų išpirkti ir 
sutvarkyti esamą stoties infras-
truktūrą“, - sakė Anykščių rajo-
no meras S.Obelevičius.

Pasak mero S.Obelevičiaus, 
„neoficialūs šaltiniai teigia, kad 
pokalbiai tarp verslininkų vyks-
ta ir tai teikia vilties.“

UAB „Autovelda” direktorius 
Egidijus Preidys „Anykštai” 
sakė, kad konkrečios derybos 
dėl autobusų stoties tarp jo ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
šiuo metu nevyksta.

Direktorius net negalėjo pri-
siminti, kada paskutinį kartą šia 
tema kalbėjosi su savivaldybės 
vadovais.

Paklaustas apie autobusų sto-
ties sutvarkymo perspektyvas, 
E.Preidys kalbėjo apie sudėtin-
gą laikmetį.

„Dabar toks laikmetis, tas 
„kovidas”, gyvenimas dabar 
visur toks sąstingyje”, - sakė 
jis.

E.Preidys paneigė mero 
S.Obelevičiaus kalbas, kad 
vyksta kažkokie pokalbiai apie 
autobusų stoties ateitį.

„Tikrai nevyksta joks derybų 
klausimas. O pokalbiai vyks-
ta visur – ir prie daugiabučio 
močiutės pasikalba”, - juokėsi 
UAB „Autovelda” direktorius.

Pernai rudenį Anykščiuose 
vykusių kūrybinių architektų 
dirbtuvių metu architektas Ju-
lius Biliūnas pasiūlė iš miesto 
centro esantį prekybos centrą 
„Iki” iškelti į autobusų stotį.

Anykščių autobusų stotį pagal sutartį su savivaldybe  UAB „Autovelda” nuomosis iki 2039-ųjų metų.

„Kovidas“ Anykščių autobusų stotyje.

Pernai kūrybinių architektų dirbtuvių metu anykštėnas architektas Julius Biliūnas pa-
siūlė iš miesto centro esantį prekybos centrą „Iki” iškelti į autobusų stotį.

Autobusų stotis reikalauja didžiulio remonto ir solidžių investicijų. 
Ryčio kUlBOkO nuotr.
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Martynas DUlkĖ

Apie mokyklą, mokinius ir raštuotas 
pirštines...

Gyvenimo ratas sukasi, metai greit bėga, pasaulis keičia-
si, dienos darosi panašios  viena į kitą, o žmogui vis mažiau 
paguodos belieka. Juk ir jaunesnius dažnai aplanko ilgesys 
praėjusio laiko,  išgyvenamas su keista pajauta, kad dabar 
daug kas kitaip, visai ne taip, kaip tikėtasi, laukta. Laimė, 
turėjusi pasilikti amžinai, kažkur išsisklaidė, beužčiuopia-
mi tik menki jos trupinėliai. 

Tačiau amžiams  pasilieka atsiminimų šviesa, šviesa 
nuoširdžios bendrystės, ryšio su gyvenimo kelyje sutiktai-
siais, ypač su mokytoju, kuris dešimtmečius mokė pačius 
mažiausius ne tik raides pažinti, skaityti, skaičiuoti, bet ir 
kaip elgtis, ko siekti. Šis pasakojimas apie mokytoją Ireną 
Guobienę. Apie jos neišpasakojamą gyvenimą, apie darbą 
mokykloje, tarnystę ir margais mezginiais besitęsiančią 
šiandienos kasdienybę. 

Metai Siauruko 
stuksenimų ritme

Baigusi Troškūnų vidurinę 
mokyklą, apsisprendė toliau 
mokytis Panevėžio pedagogi-
nėje mokykloje, nes jautė šiokį 
tokį pašaukimą būti mokytoja. 
Gal tai pajuto jau pirmaisiais 
mokslų Gurskų pradžios mo-
kykloje metais, kuomet patyrė 
didį ten dirbusių mokytojų Kin-
durytės, Mortos Šipelytės, o 
galiausiai ir Jadvygos Zlatkutės 
Matijošienės rūpestingumą ir 
meilę kiekvienam mokinukui.

Nemenkai nerimaujant,  be-
laukiant stojamųjų egzaminų, 
paaiškėjo, kad jų nebus, rei-
kės tik pasikalbėti su mandatų 
komisijos nariais. Dabar tai 
pavadintume pokalbiu. Tačiau 
stojančių buvo labai daug ir 
ilgai kalbėtis rimti pedagogai 
neturėjo laiko. Kažkas pavartė 

dokumentus, kažkas nužvel-
gė įdėmiau būsimą studentę, o 
pokalbis prasidėjo ir pasibaigė 
tuo, kad kažkuris paklausė, ko-
kia pavardė... 

Po kelių valandų skelbimų 
lentoje iškabino  įstojusiųjų 
(pateko ne visos) sąrašą, ku-
riame puikavosi ir Irenos An-
driuškevičiūtės pavardė. Gy-
veno su keliomis studentėmis 
nuomojamame bute, o mokslai 
buvo stiprūs. D. Pinigis, Vla-
das Rajackas, Stonys, muzi-
kos, dainuoti ir groti akordeonu 
mokęs Juozas Šidlauskas, juk 
jo vadovaujamas septyniasde-
šimties būsimų mokytojų cho-
ras dalyvavo 1955 metų vasarą 
Vilniuje vykusioje respubliki-
nėje dainų šventėje. Tikriausias 
virtuozas buvęs aštraus žvilgs-
nio, sumanus piešimo mokyto-
jas V. Panava.  Ne tik vyresni, 
bet ir  jaunesni pedagogai buvo 

puikiai pasirengę, pasižymėjo 
reiklumu ir stengėsi išmokyti. 
Tarp jaunesniųjų buvusi ir Lai-
ma Pupienytė, kuri greitai tapo 
Guobiene -  ištekėjo už taip pat 
Pedagoginėje mokykloje lietu-
vių kalbos mokiusio Stanislovo 
Guobio, kuris buvo būsimojo 
studentės vyro brolis.

Į tėviškę parvažiuodavo ma-
žuoju traukinuku, kurį visi da-
bar Siauruku vadina. O tuomet 
jį vadino gal net pagarbiau, 
tiesiog traukiniu. Kuomet už-
baigus mokslus (I – ojoje dvi-
mečio skyriaus laidoje mokslus 
baigė apie šimtas merginų ir tik 
trys vyrukai) išaušo skirstymų 
į pirmąsias darbo vietas diena, 
merginos bauginosi paskyrimo 
į tolimesnį, svetimą kraštą – jei 
nublokš kur į Suvalkiją. Tačiau 
auklėtojas iš anksto paklausė, 
kas kur norėtų, bet, ko gero, at-
sirado norinčių išvykti tolėliau 
nuo namų.

Tad pirmoji darbo vieta – 
Gečionys, taip pat netoli gele-
žinkelio, o tenykštė mokykla 
įsikūrusi seno dvaro rūmuose. 
Įdomi vieta, vaikų daug. Pradi-
nes klases mokė Vitalija Pliu-
pelytė, todėl jaunajai mokytojai 
teko mokyti muzikos, piešimo, 
fizinio lavinimo, geografijos. 
Direktorius, kaip vėliau suži-
nojo, buvęs tarpukario laikų 
veikėjas, katalikiškos sąjungos 
„Pavasaris“ instruktorius Jonas 
Baranauskas buvęs itin reiklus 
tiek savo namiškiams, tiek mo-
kytojams, tad panoręs nuvykti 
į  jaunosios mokytojos tėviškę, 
kad pasižiūrėtų, kaip gyvena. 
Gal tokia tvarka tuomet buvu-
si. Toje mokykloje dirbo vos 
metus ir švietimo skyriaus nu-
rodymu persikėlė į Surdegio 
miestelį, irgi esantį prie pat ge-
ležinkelio. Smagi vieta, nuos-
tabūs žmonės, daug jaunimo 
– padainuodavę, rengdavę va-
karėlius, triukšmingai, spalvin-
gai švęsdavę Užgavėnes. Viena 
šalia kitos veikė mokykla, ko-
lūkio kontora, pieninė. Pieninės 
vyrukai mokytojams pagamin-
davo gardžių ledų - susukdavo 
visą dubenį - kabindavo šaukš-
tais kiek tik lįsdavo susirinkę 
visi mokytojai.

Metai prie Šventosios

Greitai jaunystė skrieja, nors 
dienos, metai visai kitokie, ne-
išmatuojamai ilgesni nei gyve-
nimo vidurį persiritus ar į de-
vintą dešimtį smagiai kopiant. 
Ištekėjusi už Antano Guobio, 
išvažiavo arčiau vyro tėviškės,  
šiek tiek tolėliau nuo geležinke-
lio, prie gražuolės upės Švento-
sios, į didžiulį Butėnų kaimą. 

Tikrai nuostabi vieta – pavasarį 
žydinčios ievos, alyvos, aplink 
sausi pušynai, uogynai, daugy-
bė smagių sodiečių ir tuo metu 
sodžiuje dar gyva pagarba mo-
kytojai.

Panevėžyje išmoko svarbiau-
sių pedagoginių paslapčių, juk 
pradžios mokytojas privalėda-
vo gebėti darbuotis kaip vir-
tuozas. Trys klasės mokomos 
vienu metu, dauguma mokinu-
kų ateidavo nemokėdami nei 
skaityti, nei rašyti. Nors skaityti 
pramokusių vienas kitas ir atsi-
rasdavo. Be to, nuo antros kla-
sės reikėjo mokyti ir užsienio 
kalbos. Taip, rusų kalbos, kuri 
nelabai sekėsi, kol neatsirado 
televizoriai.  Mokytoją stebina, 
kad dabar visur braunasi brukte 
brukama anglų kalba, kad net 
mokinukai, dalyvaujantys kon-
kursuose tėvynėje, mokytojams 
ir tėvams pritariant, dainuoja 
angliškai. 

Pasitaikydavo ir tokių, ku-
riems mokslai sunkiai į galvas 
lįsdavo, nes širdyje kirbėjo 
išdaigos, žaidimai, kitokie so-
džiaus malonumai. Kompiute-
rių nebuvo, o televizoriai, nors 
ir šį tą parodydavo, bet nepri-
lygo pramogoms ir žaidimams 
su draugais šiluose ir prie upės.  
Bet buvo visiems magiškai pa-
tikdavęs  kinas. Įdomu, kad vos 
atvykusi į Butėnus mokytoja 

su vyru glaudėsi gal kokių 12 
kvadratinių metrų kambariuke 
su kiek mažesne virtuve. Visą 
kitą mokyklos namą užėmė 
klasė ir klubas skaitykla, ku-
riame vykdavo visi kolchozo 
susirinkimai, kai kas pasiimda-
vo pasiskaityti knygų, vakarais 
jaunimas sueidavo. Skaitydavo 
laikraščius, žaisdavo šachma-
tais, užsiimdavo saviveikla. 
Tačiau didžiausia pramoga 
būdavo kinas. Atveždavo gal 
du kartus per savaitę. Po kelių 
metų mokytojos šeima jau buvo 
pagausėjusi, butas prasiplėtė 
dar vienu kambariu, mat skaity-
kla su visa saviveikla persikėlė 
į kontorai bei kultūros namams 
pastatytą didelį namą.

Jei anksčiau gal net didesnė  
kaimo mokytojų dalis buvo vy-
rai, tai kokia kvaila valdžia so-
vietų, kuri menku atlygiu išgujo 
iš mokyklų beveik visus vyrus 
mokytojus. Ne ką geriau pasi-
elgė dabartinė, kuomet suteikė 
mokiniams neribotas teises, o 
mokytojus tiesiog užgujo, įvarė 
į kampą. 

Uždarius mokyklą Butėnuo-
se, I. Guobienė darbavosi Ža-
liosios aštuonmetėje mokyklo-
je, o po to Svėdasų vidurinėje. 
Ir visur su pačiais mažaisiais, 
nors teko mokyti ir vyresnius – 
muzikos, piešimo.

Mokytoja Irena Guobienė ir jos margosios pirštinės.

(Nukelta į 14 psl.)

Mokyklos namai Butėnuose.

Raštuotas mokytojos margumynas.    Raimondo GUOBiO nuotr.
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pirmadienis 2021 03 22
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka 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.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Aš matau tave N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:20 Šerlokas Holmsas (k) 
N-7. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Leidimas žudyti  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Leidimas žudyti  N-14.
00:00 Skubi pagalba  N-14.
01:00 Einšteinas N-7.

01:55 Majų baikerių klubas  
N-14.
02:50 Vieniši tėvai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Šnipų karai (k). 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 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 prezidentas  
N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Superbombonešis. 
Naikinti viską  N-7. 
23:20 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:20 Legendų biuras (k)N14. 
01:30 Gyvi numirėliai (k) N14. 
02:20 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. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 
16:45 Mano vienintelė  N-7. 

17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Nesuvaldomas N14. 
23:30 Paskolinta meilė.
01:25 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:25 Apolono vabaliukų 
istorijos (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.).
12:45 Krikščionio žodis (kart.).
13:05 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! (kart.).
15:40 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
15:50 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Dešimtasis dešimtmetis 
N-7.
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Įžeisti. Baltarusi(j)a. 

Vilniaus mažojo teatro pjesės 
skaitymas.
23:10 Pasivaikščiojimai (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
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 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
09:00 Autopilotas (kart.).
09:30 Simpsonai (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
12:00 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
12:30 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:30 Žudymo sezonas  N14.
23:10 Palikti vandenyne N-14.
00:55 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai 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. 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ.  

08.00 Eko virusas.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. Vedėja 
Kristina Pocytė.
06:30 Pasaulio lietuvių žinios.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
07:30 Orijaus kelionės. 
Maldyvai. 
08:00 Orijaus kelionės. Kaip 

pasikeitė Roma. 
08:30 Orijaus kelionės. 
Nematoma Romos pusė. 
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
10:30 Orijaus kelionės. 
Maldyvai. Vedėjas Orijus 
Gasanovas
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
13:30 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. Vedėja 
Kristina Pocytė. 
14:00 Pasaulio lietuvių žinios.
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:40 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:40 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:20 Delfi diena. Iš esmės 
su V. Bruveriu ir D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 Verslo švyturys.
21:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė.
21:45 Mano pramogos veidai. 
Svečiuose – Andrius Užkalnis.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Orijaus kelionės. 
23:30 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė eks-
pedicija (kart.).
07:00 Šventadienio 
mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime 
gera.
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Velnias su 
trimis aukso plaukais.
10:00 Gustavo enciklo-
pedija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio gamtos 
stebuklai 2.
12:55 Pusiaujas iš 
dangaus.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detek-
tyvai. 
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 Dainuojančių 
mėsininkų klubas N-14. 
23:30 Slapta Ain Rand 
aistra N-14. (kart.).
01:15 Aš, tu ir Diupri 
(kart.).

06:20 Saugokis meš-
kinų.
07:05 Bunikula.
07:30 Ogis ir tarakonai.
07:50 Broliai meškinai. 
08:20 Tomo ir Džerio 
nuotykiai.
08:50 Beprotiškos me-
lodijos.
09:20 Monstrai prieš 
ateivius.
09:45 Drakono užkei-
kimas.
11:30 Šnipų vaikučiai 2. 
13:35 Načas Libras 
N-7. 
15:25 Policininkų šou 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:55 Šerlokas 
Holmsas N-7. 
00:25 Juokdarių vaka-
rienė N14. 
02:30 Nors mirk iš gė-
dos (k) N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų vieš-
butis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal 
moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Lilo ir Stičas  

N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lilo ir Stičas  
N-7.
13:45 Šuniukų bugis. 
15:30 Taksi  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Taksi  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Didysis šou bur-
bulas.
22:00 Mechanikas: 
sugrįžimas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Mechanikas: 
sugrįžimas  N-14.
00:05 Nuodėmės kara-
lienė  N-14.
01:55 Sučiupus nužu-
dyti  N-14 (kart.).

06:30 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. 
(k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. 
10:00 Geriausi šuns 
draugai.
10:30 Neatrasta 
Kolumbija.
11:35 Lemtinga diena.
12:35 Šnipų karai  N-7. 
13:30 Ekstrasensų mū-
šis  N-7. 
16:00 Amžiaus nusikal-
timai  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
19:30 Mirtinas ginklas  
N-7. 

20:30 Paskutinis laivas  
N-7. 
22:30 Legendų biuras  
N14. 
23:40 Gyvi numirėliai  
N14. 
00:40 Juodosios mišios 
(k) N14. 
02:50 Skautai prieš 
zombius (k) N14.

07:15 Akloji.
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 Moteris  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Dingusi N14. 
00:00 Normanas N-7. 
02:10 Policijos telefo-
nas 110.(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Mano tėviškė. 
Juozas Zikaras. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų 
lūpose. 
11:00 Stop juosta. 

11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus Šv. vysku-
po Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. 
13:40 Šventadienio 
mintys. 
14:10 Klausimėlis. 
14:30 Mažylis N-7. 
(kart.).
16:00 XV vaikų ir jau-
nimo muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“. 
17:10 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Piotras 
Čaikovskis. Opera „Pikų 
dama“.
23:45 Televizijos spek-
taklis „Naujieji patrio-
tai“. 
02:20 Dainuojančių 
mėsininkų klubas N-14. 
1 d. (kart.).

06:00 Kalnų vyrai  
(kart.) N-7.
07:00 Pavojingiausi 
Indijos keliai N-7.
08:00 Pragaro kelias. 
Rusija  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale 
kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Paskutinė lokių 

karalystė N-7.
11:30 Naujakuriai  N-7.
13:00 Paskutinė lokių 
karalystė N-7.
14:05 Išlikimas  N-7.
16:00 Kalnų 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 NBA Action.
22:30 Orlando „Magic“ 
– Bostono „Celtics“.
01:00 Mirtinas šūvis 
(kart.) N-14.

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dieno-
raštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasau-
lyje su V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
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 Laisvės TV valan-
da  N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.

07:00 ARTimai. 
07:30 Įvartis. 
08:00 Šiandien kimba. 
08:45 Verslo požiūris. 
09:30 Spausk gazą. 
10:00 Alfas vienas na-
muose.
11:00 Sveikatos recep-
tas. 
11:45 Dienos reportažas.
12:00Sekmadienio šv. 
Mišių transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas. 
13:30 Pasaulio lietuvių 
žinios. 
14:00 Keturios sienos. 
14:30 Kablys.
15:00 Aš ikona. 
16:00 Verslo švyturys.
17:00 Delfi Premjera.
17:30 Kitokie pasikalbė-
jimai.
19:30 Savaitės įvykiai su 
D. Žeimyte-Bilienė. 
20:00 Kasdienybės he-
rojai. 
20:45 Mano pramogos 
veidai.
21:15 13 731 km dvira-
čiu aplink Skandinaviją. 
22:15 Savaitės įvykiai 
su D. Žeimyte-Biliene. 
(k.) 22:45 Jūs rimtai? 
23:15 Piniginiai reikalai. 
00:00 Kitokie pasikal-
bėjimai.
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trečiadienis 2021 03 24

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka 
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 1000 pasaulio ste-
buklų. 
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. 
23:50 Įstatymas ir tvarka 
N-7. (kart.).
00:35 Langas į valdžią 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Sumažinti žmonės 
N14. 
01:10 Skubi siunta (k) N-7. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumy-
nai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumy-
nai  N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.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 Taksi 2  N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Taksi 2  N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Taksi 2  N-7.
23:55 Skubi pagalba  
N-14.
00:55 Einšteinas  N-7.
01:45 Majų baikerių klubas  
N-14.
02:45 Vieniši tėvai 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 ge-
riausia.
14:55 Šuo  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 Desperado N14. 
23:10 Maksimali rizika (k) 
N14. 
01:15 Didžiojo sprogimo 
teorija  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. 
12:25 Širdžių daktaras  
N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k) N-7. 
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje 
N-14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos 
vakaras (kart.).
07:15 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Kūrybingumo moky-
kla (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.).
15:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Moterys. 
17:00 Šoka Lietuva.
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Atranka į 2022 m. 
FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatą .
19:35 Pasaulio karalienė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tarptautinės drau-
giškos futbolo rungtynės. 
Kosovas – Lietuva. 
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos 
vakaras. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Atsargiai! Merginos 
(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 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  

N-7.
22:00 Gaudynės  N-14.
00:00 Gelbėtojai  N-7.
01:50 Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai 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.

05:00 Alfas vienas na-

muose.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks uni-
kalus. 
07:00 Nuo letenos iki 
uodegos.
07:30 Alfas live. 
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė.
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
13:30 Aš ikona. 
14:30 Stiliaus DNR. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:40 Delfi diena. Login 
2021.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:40 Delfi diena. Login 
2021.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis 
su D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Verslo Švyturys.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 2800 km Dunojumi 
baidare su Aurimu 
Valujavičiumi. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Mano pramogos vei-
dai. Svečiuose — Andrius 
Užkalnis.
23:45 Dienos reportažai
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka 
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. 
23:00 Slėpynės N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka 
N-7. (kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Skubi siunta N-7. 
00:20 Strėlė  N-7. 
01:15 Aš matau tave (k) 
N14. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumynai 
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai 
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 Kulka į galvą  N-14.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kulka į galvą  N-14.
23:55 Skubi pagalba  N-14.
01:00 Einšteinas  N-7.
01:55 Majų baikerių klubas  
N-14.
02:55 Vieniši tėvai  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 prezidentas  
(k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 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 prezidentas  
N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Maksimali rizika N14. 
23:05 Superbombonešis. 
Naikinti viską (k) N-7. 
01:25 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
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. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7. 

13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k) N-7. 
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Kasandra. Geresnis 
gyvenimas N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras (kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:25 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Skonio pasaka (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.).
15:00 Dešimtasis dešim-
tmetis N-7. (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.

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 Šviesuliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Emilija iš Laisvės 
alėjos N-7. 
23:30 2 Eilė: teatro žmonės 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos 
vakaras. 
01:50 Auksinis protas (kart.).

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 N-7.
08:30 Atsargiai! Merginos 
(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 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
18:00 Fizrukas N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Suvokimas N-14.
23:30 Gelbėtojai  N-7.
01:20 Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai 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 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 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.

05:00 Delfi premjera.
05:30 Stiliaus DNR. 

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Alfas live. 
07:30 Alfas vienas namuo-
se .
08:30 Orijaus kelionės. 
Maldyvai. 
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.
10:30 Nuo letenos iki uo-
degos.
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė.
14:15 Mano pramogos vei-
dai. Svečiuose — Andrius 
Užkalnis.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:40 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:40 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:20 Delfi diena. Faktai ir 
nuomonės su A. Peredniu.
20:00 Vienas toks unikalus. 
20:30 ARTimai. Pokalbiai 
apie kultūrą. 
21:00 Aš ikona. 
21:45 Stiliaus DNR. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė
23:45 Dienos reportažas.
00:00 Delfi diena.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 1000 pasaulio stebu-
klų (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 Eurolyga per LRT. 
20:45 Kauno „Žalgiris“ – Tel 
Avivo „Maccabi“. 
23:00 Grančesteris N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka 
N-7(kart.).
00:35 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Agentų žaidimai   N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 
01:40 Sumažinti žmonės 
(k) N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  
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 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas  N-14.
23:55 Skubi pagalba  N-14.
00:55 Einšteinas  N-7.
01:45 Majų baikerių klubas  
N-14.
02:55 Vieniši tėvai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis prezidentas 
(k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Šuo  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 prezidentas  
N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 3000 mylių iki 
Greislando N14. 
23:30 Desperado (k) N14. 
01:35 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
02:00 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.  
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k) N-7. 
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Kasandra  N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras (kart.).
06:40 Muzikinis intarpas.
07:00 Trolių Mumių slėnis.
07:25 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:35 Bitė Maja.
07:50 Smurfai.
08:40 LMŽ. 
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. Ved. 
Ignas Kančys.
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 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
15:00 Pasaulio karalienė 
(kart.).

15:45 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Vyrai. 
17:30 Laikinosios sosti-
nės fenomenas. Mykolo 
Račkaus knygynas (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Didieji kompozitoriai. 
Griegas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Ilgesys N-14. 
23:15 Čia – kinas (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos 
vakaras. 
01:40 Duokim garo! (kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Atsargiai! Merginos 
(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 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.

19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:00 7 dienos Entebėje  
N-14.
00:05 Gelbėtojai  N-7.
01:50 Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai  N-14.

05.29 Programa. 
05.30 Nauja diena.
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
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 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 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.

01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

05:00 Verslo švyturys.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Stiliaus DNR. 
07:00 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
07:30 Verslo švyturys.
08:30 Orijaus kelionės.
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:40 Delfi diena. Verslo 
požiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:40 Delfi diena. Verslo 
požiūris.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir 
nuomonės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba. 
21:00 Spausk gazą.
21:30 Automobilis už 0 Eur. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
linė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Dingti iš akių N-14.
00:55 Komivojažierius 
N-14.
03:00 Panorama (kart.).

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

15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Paramos koncertas 
„Gelbėkit vaikus“. 
23:00 Žudikų brolija N14. 
01:10 Romeo turi mirti 
N14. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumy-
nai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumy-
nai  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.
17:55 Namų idėja su 
IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Žaislų istorija 4.
21:25 Žmogus – skruzdė 
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Žmogus – skruzdė 
N-7.
23:55 Gražuolė N-14.

02:00 Mechanikas: sugrįži-
mas  N-14 (kart.).

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Šuo (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.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Skolos kaina N14. 
23:35 3000 mylių iki 
Greislando (k) N14. 
02:00 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
02:25 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. 
12:25 Širdžių daktaras  
N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  

N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k)N-7. 
16:45 Mano vienintelė  
N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Vera. Kaltė N14. 
22:55 Byla  N14. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos 
vakaras (kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis.
07:25 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:35 Bitė Maja.
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 2 Eilė: teatro žmo-
nės (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
15:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Šokiai ant ledo. 
17:00 Šoka Lietuva.
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji 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 Katynė N-14.
23:35 Justino Jaručio 
koncertas festivalyje 
„Midsummer Vilnius 2020”.
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.
01:00 Dabar pasaulyje. 
01:25 Džiazo muzikos 
vakaras. 

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Atsargiai! Merginos 
(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 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  
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 Ernis  N-14.
00:30 Žudymo sezonas  
N-14 (kart.).
02:00 Suvokimas  N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena.  
06.30 Greitis.  
07.00 Oponentai.  
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 Mūsų gyvūnai.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

05:00 Šiandien kimba. 
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks uni-
kalus. 
07:00 2800 km 

Dunojumi baidare su A. 
Valujavičiumi.
08:00 Keturios sienos.
08:30 Sveiki! Su gydytoju 
V. Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.
10:30 Orijaus kelionės. 
11:00 Alfas vienas na-
muose.
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga13:30 
Spausk gazą
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:40 Delfi diena. 
Krepšinio zona.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:40 Delfi diena. 
Krepšinio zona.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. 
Krepšinio zona.
20:00 Pasaulio lietuvių 
žinios.
20:30 Delfi premjera.
21:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
21:30 Orijaus kelionės. 
Dubajus. 
22:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Kuliai 
ir Plateliai.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 
Eur .
00:00 Delfi diena.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos 
(kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Mažylis mieste N-7.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
11:55 Nevaldomi 
Australijos svetimžemiai.
12:45 Žvilgsnis iš paukš-
čio skrydžio.
13:35 Komisaras 
Montalbanas N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų kon-
certas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Pasivaikščiojimai. 
19:00 Auksiniai scenos 
kryžiai 2021. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Viskas įskaičiuota 
N-14.
00:30 Dingti iš akių N-14. 
(kart.).

06:55 Saugokis meškinų.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai.
09:05 Beprotiškos melo-
dijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 

10:30 Lego Ninjago 
filmas.
12:30 Superšuo N-7. 
14:10 Tikras vyras N-7. 
15:55 Pametę galvas Las 
Vegase N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų ratai.
21:35 Trenk kaip vyras 
N14. 
23:25 Plotas  S. 
01:20 Žudikų brolija (k) 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai. 
Tvarumo istorijos.
12:00 Laukinė Patagonija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Patagonija.
13:00 Lobių planeta N-7.
14:55 Maksas Stilas  N-7.
16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 M.A.M.A. apdova-
nojimai  N-7.

19:35 Eurojackpot.
19:40 M.A.M.A. apdova-
nojimai  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 M.A.M.A. apdova-
nojimai  N-7.
23:00 Pasaulis priklauso 
tau  N-14.
01:00 Žmogus – skruzdė 
N-7 (kart.).
04:00 Gražuolė  N-14 
(kart.).

07:00 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Geriausi šuns drau-
gai (k). 
08:30 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina.
10:00 Geriausi šuns 
draugai.
10:30 Neatrasta 
Kolumbija.
11:35 Lemtinga diena.
12:35 Šnipų karai.
13:30 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
16:00 Amžiaus nusikalti-
mai  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Trigubas X  N14. 
00:10 Nelaisvėje N14. 
02:15 Skolos kaina (k) 
N14. 

07:15 Akloji (k).
08:45 Daktaras Ozas  
N-7. 

09:40 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.
12:00 Populiariausi už-
kandžiai.
13:00 Akloji (k).
14:45 Klasikiniai kepiniai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Kapitonė Marlo  
N14. 
23:05 Policijos telefonas 
110. N14. 
01:00 Byla (1) (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Skonio pasaka.
09:00 Kūrybingumo mo-
kykla. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Vyrai. 
16:00 Didieji kompozito-
riai. Griegas (kart.).

17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 2 Eilė: teatro žmo-
nės. 
19:00 Dievo apvaizdos 
valioje. 
19:30 Viltis abipus 
Atlanto. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Juodasis Lapinas 
N-14. 
22:30 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Ministry of 
Echology“. 
23:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
23:55 Dizaino dokumen-
tika. 
00:05 Dabar pasaulyje. 
00:30 Komivojažierius 
N-14. (kart.).

06:00 Kalnų vyrai (kart.) 
N-7.
07:00 Pragaro kelias. 
Rusija  N-7.
08:00 Sunkiausia pasau-
lyje trasa  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Paskutinė lokių 
karalystė (kart.) N-7.
11:35 Naujakuriai  N-7.
12:00 Naujakuriai  N-7.
13:00 Paskutinė lokių 
karalystė N-7.
14:00 Bomba  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų 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 Nesuvokiama grės-
mė  N-14.
00:00 Ernis N-14 (kart.).
02:15 7 dienos Entebėje 
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dieno-
raštis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija 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 Greitis.  
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 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 

istorija N-7.

05:00 Pasaulio lietuvių 
žinios.
05:30 Delfi premjera.
06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją .
07:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė.
07:45 Mano pramogos vei-
dai. Svečiuose — Andrius 
Užkalni.s
08:30 Stiliaus DNR. 
09:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
09:30 Sportinė forma.
10:00 Alfas live. 
11:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
11:30 Nuo letenos iki uo-
degos.
12.00 Vienas toks unikalus. 
12:30 Krepšinio zona.
13:00 Kablys.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Pasaulio lietuvių 
žinios.
15:00 Orijaus kelionės. 
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Ugnikalnių takais.
17:00 Ugnikalnių takais.
17:30 Ugnikalnių takais.
18:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Kuliai ir 
Plateliai.
18:30 Orijaus kelionės. 
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
22:00 Aš ikona. 
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės. 
00:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

INGREDIENTAI:

600 gramų vištienos faršo
150 gramų grikių (virtų)
1 kiaušinis (nebūtina)
1 svogūnas
2 skiltelės česnako
šiek tiek druskos
šiek tiek pipirų
aliejaus kepimui

GAMINIMAS:

1. Svogūną smulkiai supjaus-
tykite ir pakepinkite iki gražiai 
auksinės spalvos bei leiskite 
truputį atvėsti.

2. Dubenyje sumaišykite gri-
kius, vištienos faršą, svogūną, 
įspauskite česnako, jei reikia, 

Vištienos ir grikių 
kotletukai
Purūs ir labai skanūs. Jeigu sunkiau formuotųsi, galite 

įdėti į masę kiaušinį bei truputį miltų arba krakmolo. Bet 
mano mažylis alergiškas kviečiams bei kiaušiniams, tad ga-
minu juos tokius ir abu valgom pasimėgaudami. Dar labai 
tinka kartu su svogūnu pakepinti tarkuotą morkytę.

įmuškite kiaušinį, pagardin-
kite druska ir pipirais. Galite 
dar įdėti mėgstamų prieskonių, 
jeigu norisi. Viską labai gerai 
išmaišykite ir palikite 10 - 15 
minučių pastovėti.

3. Drėgnomis rankomis for-
muokite kotletukus ir juos kep-
kite įkaitintame aliejuje, apkep-
dami iš abiejų pusių.Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 

žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

siūlo darbąieško darbo PaPildomas darbas 

Vynuoginių sraigių, sodo, miš-
ko gėrybių supirkimo metu.

Tel. (8-699) 96333.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

Naujo, lakuoto parketo šli-
favimas. Senų dažytų grindų 
restauravimas. Parketo kloji-
mas, lakavimas.

Tel. (8-699) 94662.

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.

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.

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.

Apie mokyklą, mokinius ir raštuotas pirštines...

Palmių giraitėje

Mokykloje dirbusi bene 36 
metus, sulaukusi pensinio am-
žiaus, trumpai darbe tepabuvu-
si, nes kitokių rūpesčių atsirado. 
Vėliau vėl daugiau laisvo laiko 
atsirado, o  klebonas paprašęs 
pagelbėti bažnyčioje. Ten taip 
pat tarnavo net keliolika metų. 
Didžiu kruopštumu ir, atrodytų, 
neišsenkama energija – juk kar-
tais dirbusi trijų, o gal net ketu-
rių tarnų darbus. 

Kaip zakristijonas, paruoš-
davo liturginius reikmenis pa-
maldoms, namie išskalbdavo 

(Atkelta iš 9 psl.) bažnytinius drabužius, užtiesa-
lus, taip pat iššluodavo, išplau-
davo bažnyčią bei prižiūrėjo 
žolynus, tą nuostabią vasarą ir 
žiemą žaliuojančią palmių gi-
raitę. Žinoma didesniems dar-
bams klebonas pasitelkdavo 
talką, dažnai rasdavosi, ypač 
bažnyčią tvarkant pagelbėjan-
ti pamaldi moterėlė. Skambi-
nusi ir varpais, kalbinusi tuos 
skardžius skambuolius, didžią 
brangenybę iš XVII – XVIII 
amžiaus. Ypač mielai mažąjį, 
kuris švelniai kartoja: „Mane 
padarė Delamarsas...“. Įsiklau-
sydama į skardenimą ir mels-
davosi, ypač ilgai skambindavo 
palydint į Amžinybę - sustojus 

Butėnų pradinė mokykla. Pamoka...

eisenai prie kapo duobės, var-
pai dar skambėdavo... 

Tarnystėn jau keli metai ne-
beeina, nors vis dar gieda cho-
re,  kaip dainininkė dalyvauja ir 
istoriniame Svėdasų etnografi-
niame ansamblyje.

Pandemijos rimtyje

Tačiau tuos pagiedojimus ir 
padainavimus sutrikdė pande-
mija. Dienos iš pradžių pasi-
darė ilgos, bet po kurio laiko 
patrumpėjo, nes vis darbuose 
– mezga ar taip ką krapštosi. 
Stebėdamas, kaip virbalai juda, 
kaip ilgėja mezginys, stebiuo-
si. Atrodytų, be galo kruopštus 
darbas. Ne tik kruopštus, bet 
ir nuobodus, sunkus, tačiau jis 
nuramina, jis leidžia mąstyti, 
jis panašus į ilgą, kaupią maldą. 
Darbas kaip malda...

 Tokia pat malda būdavę ir 
visi moteriški darbai sodžiuje. 
Kiek tekdavo valandų darbuotis 
ir kruopščiai, ir išmaniai, kad iš 
avies vilnos ar iš linų pluošto 
būtų pagaminamas audeklas, iš-
audžiamas ar suveliamas milu, 
po to pasiuvamas, kad šeimyna 
nevaikščiotų nuoga, apiplyšusi. 
Ilgieji vakarai, o po to ir išaušęs 
pavasaris, jo šviesiosios dienos 
naudingos tikriausiems kai-
miškosios tekstilės fabrikams. 
Mokslai tarsi ir turėdavo nuo 

to išvaduoti, tačiau to meto stu-
dentės taip pat bičiuliavosi su 
siūlais, adata. Kokių nuostabių 
paveikslų, grožybių išsiuvi-
nėdavo. Paprastai kryžiuku ar 
ypač meniškai įvairiaspalviais 
siūlais sukurdamos nuotaikas, 
šešėliuodamos. Gal net kvai-
las serialas tampa pramoga. 
Kad ir tas indiškas, tikriausia 
pasaka, jaunų žmonių drama, 
klasta, apgaulė, karšta meilė. 
Ir stalas, nuklotas pirštinėmis. 
Margumynai. Čia jų tik menka 
dalelė, daugybė iškeliavo paštu 
ir kitokiais būdais bičiuliams, 
giminėms, artimiausiems.

Raštai - prigimtiniai, tauti-
niai - daugeliui patinka. Kuo-

met įdėjau bemezgančios I. 
Guobienės ir jos marguolių 
pirštinių vaizdelius, tai „feis-
bukas“ tiesiog sproginėjo nuo 
„laikų“ ir šiltų žodžių. Kai kas 
net panoro ir tolimam krašte 
tokias pirštines mūvėti. Juk 
su meile padarytas daiktas 
šildo ypatingai ir teigiamos 
energijos suteikia. Gražuo-
lės pirštinės buvo eksponuo-
tos ir kultūros namų didžiųjų 
langų „galerijoje“. O buvusi 
mokytoja vis dar mezga, bet 
vis dairosi pro langą į sodą, 
džiaugiasi, svajoja, kad saulei 
sugrįžus galės purenti žemę, 
rūpintis gėlėmis, žolynais, au-
galėliais...

IĮ „Uosis ir Kęstas" reikalingi 
darbininkai medelių sodini-
mui ir darbui su krūmapjove 
miške.

Tel. (8-614) 99159.

uab skoGran siūlo 
darbą miško darbinin-

kams Skandinavijoje ir 
Vokietijoje. Suteikiame 

darbo drabužius, apgyven-
dinimą. Atlyginimas „į ran-

kas" 1700-2800 Eur. 
tel. (8-603) 14247.

Tvarko ūkininkų buhalterinę 
apskaitą. Turi ilgalaikę patirtį.

Tel. (8-693) 73423 .

 VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvore-

les, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
atliekame individualius užsakymus. 

Kviečiame užsukti į mūsų  paminklų parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50 
Anykščiuose, paminklų dirbtuves - Šepetiškio kaime.

tel. (8-627) 01727.

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel.: (8-675) 52308, 
(8-605) 59932.

Reikalingi sraigių supirkėjai. 
Tel.: (8-618) 25497, 
(8-613) 33744.

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasi-
nius pastatus, pristato visas 
medžiagas. Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

Irena Guobienė su Butėnų pradinės mokyklos mokinukais  apie 
1968 m.
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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.

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose ir 
žemę: apleistą, nederlingą ap-
augusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Pirktų vieno kambario butą. 
Galimas keitimas į 3 kambarių butą.

Tel. (8-625) 63030.

automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-629) 10247.

Benzininius automobilius ge-
riausia kaina.

Tel. (8-648) 18770.

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.

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

15,26 ha sklypą su galimomis 
statybomis Skiemonių seniūni-
joje. Sklype yra ežeras. 

Tel. (8-677) 13564.

Sodybą 8 km nuo Anykščių. 
Yra naujo namo projektas su 
pradėtomis statybomis. 

Kaina: 19 500 Eur.
Tel. (8-609) 69487.

Sodybą prie Svedasų su nau-
ju tvenkiniu ir 58 arais žemės. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Du gretutinius sodo sklypus 
Žemuogių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-679) 30668.

kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-694) 13180.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 me-
trų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS
Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 

rudoms, raiboms, juodoms, pilkoms, 
baltoms (Legornos) vištaitėms įsigy-
ti (kaina 6,50 Eur su pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-600) 22488.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miš-
kovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų 
briketus, anglis didmaišiuo-
se. Sveria kliento kieme. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

kita

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

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

Tel. (8-605) 49513.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 21 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių" paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
juodomis, baltomis dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, 
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, 
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 
16:15, Staškuniškis 16:25.

Stiprius metalinius suren-
kamus stelažus (lentynas). 
Patogų darbo stalą elektros 
darbams (priedai). Didelį me-
talinį seifą.

Tel. (8-687) 59383.

Įmonė - statybinę medieną. 
Atveža pirkėjui.

Tel. (8-686) 88713.

Avižas (140 Eur/t) ir šieną 
ritiniais (12 Eur). 

Tel. (8-618) 50787.

Barkūną.
Tel. (8-650) 25977.

Amonio, kalcio amonio sa-
lietrą, kompleksines trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Gyvuliai

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

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

kita

Rimtos firmos trimerį - žolia-
pjovę ir oro kompresorių su 
100 litrų balionu. 

Tel. (8-679) 29238.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
kovo 20 d. - 22 d. - jaunatis.

Mikalojus, Nortautas, 
Lingailė, Benediktas, Reda.

Žygimantas, Tautvilė, 
Filomenas, Irmgarda, Irma, 
Irmantas.

šiandien

kovo 21 d.

vardadieniai

oras

-4

+2

kovo 22 d.
Benvenutas, Kotryna, 
Gedgaudas, Gedgaudė.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose, kreipkitės 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
9 mėn.

EUR
„anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69(72)
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56,00
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32,00

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

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Amiliutė ryžtasi kurti vakciną nuo koronaviruso
AstraZenekos neliko -
sputniko tai net už dyka
konservatoriai neleis -
Priešai tručija skiepais!

Žvaigždę smegenuos čipuoja,
Meilę Putinui maskuoja.
Gresia tautai pražūtis, 
nepadės čia ir Dulkys. 

Amiliutė susisukus
ieško partijos lankstuko.
kreipsis ji tuojau raštu
Į ingridą, nors... baisu.

kurs vakciną be pravalo, 
Virusui paskelbus karą –
Dės ten Viktoro plaukų
Prie kultūrkės surinktų.

nerpos kailinių šmotelį, 
Gandro snapo ploną dalį,
Patriarcho abrozdėlį -
Dieve, laimink skystimėlį...

- Padavėjau! Vyno ir agurką!
- Gal galima konkrečiau?
- Šimtą gramų degtinės ir 

agurką!

***
Daktaras skambina ligoniui:
- Turiu jums dvi naujienas: 

vieną blogą, kitą labai blogą. 
Nuo kurios pradėt?

- Na, gal nuo blogos pirmiau.
- Jums liko gyvent kokios 8 

dienos.
- O tai kokia tada labai blo-

ga?
- Savaitę laiko negalėjau jums 

prisiskambinti.

***
Du sliekai susitinka lysvėje. 

Vienas klausia:
- Kur tavo žmona? Jau seniai 

jos nemačiau.
Kitas nubraukia ašarą:
- Žvejoja!

***
- Padavėjau, aš užsisakiau 

jautieną su citrina. Nesuprantu, 
kur mėsa?

- Ten, po citrina...

***
Sėdi varlė ant kranto ir taško 

kojomis vandenį.
Prišliaužia krokodilas ir klau-

sia: - Na, varle, tai kaip van-
duo?

- Aš čia sėdžiu kaip moteris, 
o ne kaip termometras!

***
- Petriuk, ką reiškia po kuni-

gaikščio portretu parašyti skai-
čiai 1420-1499?

- Tai jo telefono numeris .


