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Dėl „Tubingo“ trasos bus užsakomas 
nepriklausomas auditas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šio atrakciono įrengimas kainavo 65 tūkst. eurų. Dėl Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų aplaidumo ne-
legalaus statinio įteisinimas atsieis nemažus pinigus. 5 psl.

Paaiškėjus, kad ant Kalitos kalno „Tubingo“ atrakcionas 
įrengtas nelegaliai, Anykščių rajono savivaldybės užsaky-
mu savivaldybės kontrolieriai Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centre atliko auditą.

Audito metu paaiškėjo, kad trasos danga „Tubingo“ 
atrakcionui iš Latvijos kompanijos įsigyta beveik mėne-
siu anksčiau nei paaiškėjo viešojo konkurso laimėtojas, o 
šiam atrakcionui įsigytų padangų kiekiai neatitiko tų, kurie 
nurodyti pirkimo dokumentuose. Be to, kontrolieriams ne-
pavyko rasti reikalingų dokumentų, nes laikinoji Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Kristina 
Beinorytė paliko darbą.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriaus Artūro Juo-
zo Lakačausko atlikto veiklos audito išvados netenkino 
Anykščių rajono tarybos. Nuspręsta šioje istorijoje nedėti 
taško ir užsakyti nepriklausomą auditą.

Parolimpietis Normantas Prušinskas: 
„Vieni rašo dienoraščius, o kiti – repą“ Julija ABUAŠVILI

Iš Anykščių kilęs 21-erių parolimpietis Normantas Pru-
šinskas pasinėrė į kūrybą –  balandžio 4 d. išleido antrą 
repo dainą „Kur ta laisvė“. 

Naujame muzikos kūrinyje atlikėjas kelia probleminį 
klausimą: ar tikrai esame emociškai laisvi?   

 Normantas Prušinskas dainos viršeliui pozuoja it ranka pasirė-
męs mąstytojas: norėta parodyti, kad muzikos kūrimas reikalau-
ja įtempto mąstymo. Autorės nuotr.

„Mes galime valdyti savo 
veiksmus, bet negalime valdy-
ti jausmų. Esame nuo jų pri-
klausomi. 

Dainoje klausiu - „Kur ta 
laisvė?“ – pagrindinę mintį 
dėstė N. Prušinskas - NOR-
MA. – Jei myli žmogų, esi 
priklausomas nuo meilės, jei 
esi vienišas, kankins vienatvės 
pojūtis. 

Kad ir kaip norėtume būti lais-
vi, niekada tokie nebūsime, nes 
esame pririšti prie savo jausmų 
ir minčių. Širdžiai neįsakysi.“

Asmeniniai išgyvenimai 
atsispindi dainose

Regėjimo negalią turintis 
Normantas Prušinskas - NOR-
MA atskleidžia, kodėl pasirinko 
repo muzikos stilių: „Repą ne 
dėl to pasirinkau, kad išgarsė-
čiau. Ten yra prasmių, išreikštų 
apie gyvenimą kitaip nei popu-
liariose pasilinksminimų daino-
se. Mane sužavėjo, kad reperiai 
parodo, kaip jie jaučiasi, kokie 
jų išgyvenimai. Vieni rašo die-
noraščius, o kiti – repą.“

Turizmo ir 
verslo 
informacijos 
centras turės 
nuolatinę 
direktorę 

Parduotuvė. Anykščiuose 
duris atverti planuoja Lenkijos 
drabužių ir namų apyvokos pre-
kių parduotuvė „Pepco“. Skel-
biama, kad Anykščiuose ieško-
ma darbuotojų - parduotuvės 
vadovo bei pardavėjų. Plačiau   
- kitame „Anykšta“ numeryje.

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė konkursą 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėjo pavaduotojo pareigoms 
užimti. Konkursas skelbiamas, 
nes šias pareigas ėjusi tarnauto-
ja išėjo iš darbo.

Stotelė. Anykščiuose bus 
įrengta dar viena elektros 
transporto priemonių įkrovimo 
stotelė. Šiai stotelei numatyta 
vieta J.Biliūno gatvėje, šalia 
prekybos centro „Iki“. Stote-
lė kainuos 2 tūkst.420 Eur, jos 
įrengimo darbus atliks UAB 
„Anykščių energetinė statyba“. 

Pareigos. Kultūrizmo akade-
mija informuoja, kad nuo kovo 
31 dienos pareigas pradėjo eiti 
naujas Kultūrizmo akademijos 
prezidentas Remigijus Bimba. 
R.Bimba yra užaugęs Anykščių 
rajone, Kurkleliuose. Nuo 2003 
metų jis  yra kultūrizmo ir fitneso 
tarptautinės kategorijos teisėjas.

Gydytojai. Šeimos gydytoja 
Neringa Kišonaitė-Juškevičie-
nė nutraukė darbo santykius su 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centru. Šioje įstai-
goje pacientai perrašyti šeimos 
gydytojui Eimantui Brazaičiui. 

Apgyvendinimas. Lietuvos 
statistikos departamento duo-
menimis, 2020 metais Anykščių 
rajono savivaldybėje esančiose 
apgyvendinimo įstaigose buvo 
fiksuotos 47 498 nakvynės. 

Savivaldybės 
vadovai teigia, 
kad nesvarbu, 
kokia vakcina 
skiepytis

Miesto centre 
ruošiamasi 
statyboms
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Turizmo ir verslo informacijos centras 
turės nuolatinę direktorę 
Konkursą  Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 

direktoriaus pareigoms užimti laimėjo Renata Gudonienė.

Šiame konkurse dalyvavo du 
pretendentai.

Konkursas išsiskyrė tuo, 
kad, jį paskelbus, vėliau buvo 
pakeistos sąlygos. Ankstesnė-
mis sąlygomis buvo nurodytas 
reikalavimas mokėti vieną iš 
Europos Sąjungos kalbų arba 
rusų kalbą. Naujose konkurso 
sąlygose nebeliko rusų kalbos, 
o Europos Sąjungos kalbos 
mokėjimo lygis padidintas nuo 
B1 iki B2. Klausimą dėl rusų 
kalbos įrašymo į konkurso są-
lygas Anykščių rajono tarybos 
posėdyje iškėlė buvęs Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-

nistracijos direktorius, rajono 
Tarybos narys Audronius Ga-
lišanka.   

R.Gudonienė 2019 metais 
laimėjo konkursą Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktoriaus pavaduoto-
jo pareigoms užimti.

Ji Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos sąraše dalyvavo 
paskutiniuosiuose savivaldos 
rinkimuose. Į Anykščių rajo-
no tarybą ji nebuvo išrinkta, 
tačiau tapo Anykščių rajono 
tarybos nare, kai mandato atsi-
sakė su „valstiečiais“ kandida-
tavęs Kazys Šapoka. Anksčiau 

R.Gudonienė yra kandidata-
vusi į Anykščių rajono tarybą 
Liberalų ir centro sąjungos są-
raše.

Šiemet iš pareigų pasitrau-
kus Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinajai 
direktorei Kristinai Beinory-
tei, R.Gudonienė buvo laikiną-
ja Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktore. 
Sausį ji atsisakė Anykščių ra-
jono tarybos narės mandato.

R.Gudonienė Kauno technolo-
gijos universitete yra įgijusi vers-
lo administravimo specialybę.

Anksčiau ji yra dirbusi 
Anykščių verslo informacinio 
centro direktore. 2017 metais 
ji direktorės pareigas paliko, 

Renata Gudonienė po ketve-
rių metų pertraukos vėl tapo 
direktore.

kaip pati yra sakiusi, dėl tuo-
metinio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio „psichologinio 
spaudimo“.

Neveiks. Pirmadienį dėl vyk-
domų planinių techninių darbų 
laikinai neveiks Vilties linija, Pa-
galbos moterims linija, Vaikų lini-
ja ir Jaunimo linija. Kaip pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija, 
šios keturios emocinės paramos 
linijos neveiks nuo 8 iki 16 va-
landos. Jos neveiks ir skambinant 
bendruoju emocinės paramos te-
lefonu 1809. Ministerija taip pat 
primena, kad nuo pernai birželio 
Lietuvoje darbą pradėjo psicholo-
ginės pagalbos platforma pagal-
basau.lt.

Kontrabanda. Sandėlyje Kau-
no rajone sulaikyta beveik 3,5 
mln. eurų vertės cigarečių kontra-
banda bei septyni įtariamieji, dėl 
piktnaudžiavimo apklausti ir du 
Kybartų muitininkai, ketvirtadie-
nį pranešė Muitinės kriminalinė 
tarnyba. Anot tarnybos, turėdami 
išankstinės informacijos pareigū-
nai naktį patikrino Kauno rajono 
Tabariškių kaime esantį sandėlį. 
Iš viso rasta 2,1 tūkst. dėžių rusiš-
kų cigarečių „LF“, kuriose buvo 1 
mln. 50 tūkst. pakelių rūkalų. 

Internetas. Jungtinės Karalys-
tės bendrovei „Cable“ palyginus 
interneto paslaugų kainas daugiau 
nei 200 šalių, paaiškėjo, kad iš 
Baltijos šalių internetas pigiau-
sias yra Lietuvoje, brangiausias 
– Estijoje. Lietuva kasmetiniame 
interneto paslaugų kainų reitinge 
yra 19 vietoje, Latvija – 27-a, o 
Estija – 55-a. Pigiausią ryšio pa-
ketą Lietuvoje pernai buvo gali-
ma įsigyti už maždaug 3 Eur per 
mėnesį (su Išankstinio mokėjimo 
kortelėmis), o brangiausias (1 
GB/s spartos šviesolaidis interne-
tas) kainavo 24 Eur. 

Ugnikalnis. Islandijoje trečią 
savaitę tęsiantis ugnikalnio iš-
siveržimui lava pradėjo lietis iš 
trečio plyšio, atsivėrusio ankstes-
nę naktį. Įspūdingas išsiveržimas 
prasidėjo kovo 19-ąją, kai iš pir-
mojo plyšio pradėjo lietis pastovus 
lavos srautas, tekantis į Geldinga-
daliro slėnį šalia Fagradalsfjalio 
kalnų Islandijos pietiniame pa-
kraštyje. Vėliau maždaug už 700 
metrų atsivėrė dar du plyšiai, iš 
kurių siauras išsilydžiusių uolienų 
srautas tekėjo į kaimyninį Merar-
daliro slėnį.

Automobiliai. Per pirmąjį šių 
metų ketvirtį Estijoje nupirkta 5,73 
tūkst. naujų lengvųjų automobilių 
– 1,4 proc. daugiau nei per tą patį 
laikotarpį pernai.Praėjusį mėnesį 
įregistruota 2,17 tūkst. naujų len-
gvųjų automobilių – ketvirtadaliu 
mažiau nei praėjusių metų kovą. 
Nauji sudarė 53 proc. visų šalyje 
pirmąkart įregistruotų lengvųjų 
automobilių. Populiariausios nau-
jų ir naudotų automobilių markės 
kovą buvo „Toyota“, „Škoda“, 
„Volkswagen“, „Hyundai“.

-Bns

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės vadovai teigia, kad nesvarbu, 
kokia vakcina skiepytis
Anykščių rajone nuo COVID-19 gyventojams suleista jau 

per 5 tūkst.  vakcinų dozių.Vieną skiepą yra gavę 3 tūkst.577, 
du – 1 tūkst.589 gyventojai. Šią savaitę „AstraZeneca“ vakcina 
buvo paskiepytas Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
ir savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.

Anykščių rajono savivaldybė 
pranešė, kad po vakcinacijos 
proceso Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai sakė, kad 
jaučiasi puikiai.

„Pasak mero ir administraci-
jos direktorės, jie pasinaudojo 
suteikta galimybe pasiskiepyti 
„AstraZeneca“ vakcina ir nori 
pasakyti visiems rajono gyven-
tojams, jog skiepytis būtina ir 
nesvarbu, kokia vakcina, nes 
jos visos veiksmingos ir apsau-
go nuo viruso, o susirgus – nuo 
sunkių pasekmių“, - rašoma 
išplatintame Anykščių rajono 
savivaldybės pranešime.

Anykščių rajono mero pava-

duotojas, Ekstremaliųjų situa-
cijų valdymo komisijos opera-
cijų vadovas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad vakcina-
cija nuo COVID - 19 Anykš-
čių rajone vyksta intensyviai: 
„Prieš Velykas, penktadienio 
vakare, buvo gauta 600 dozių 
„AstraZeneca“ vakcinų, o ba-
landžio 8 dieną gauta 516 „Pfi-
zer“ vakcinos dozių. Šiomis 
vakcinomis rajono gyventojus 
vakcinuoti suplanuota per dvi 
artimiausias dienas“. 

Anykščių rajone jau yra skie-
pijami ir abiturientai. „Dalis jų 
yra paskiepyti „Astra Zeneca“ 
vakcina“, - sakė D. Žiogelis.

Tiesa, skiepytis „AstaZeneca“ 
vakcina daugelis Anykščių ra-
jono gyventojų atsisako. „Sun-
kiai su ja, norėtųsi, kad geriau. 
Antireklama savo duoda. O su 
„Pfizer“ laukia tūkstantinės 
eilės“. Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo komisijos 
operacijų vadovas D.Žiogelis 
sakė, kad rajonas „AstraZene-
ca“ vakcinų gauna daugiau nei 
kitų ir, nors nemažai gyvento-
jų skiepytis ja atsisako, išmesti 
esą nereikėjo nė vienos.

„Nė vienos mes nei išmetėme, 
nei nulaistėme, nei sudaužėme. 
Šioje vietoje galiu pagirti medi-
kus. Tol nepradaromas vakcinos 
buteliukas, kol nesurenkama 
dešimtis norinčiųjų skiepytis“, 
- sakė jis. Anot D.Žiogelio, šiai 
dienai pagal prioritetinius sąra-
šus pasiskiepyti „Pfizer“ ar „Mo-

derna“ vakcina laukia per 3 tūkst. 
Anykščių rajono gyventojų.

Vakar „AstraZeneca“ vakci-
na buvo paskiepyti Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos Anykščių rajono policijos 
komisariato statutiniai valsty-
bės tarnautojai. 

Beje, po Velykų Anykščių 
rajone ženkliai išaugo užsikrė-
tusių koronavirusu gyventojų 
skaičius. Balandžio 7 dieną fik-
suoti 22 susirgimai, balandžio 8 
dieną - 15 susirgimų.

Pasak D.Žiogelio, šiuo metu 
koronaviruso židiniai fiksuo-
jami medienos įmonėje „Vli 
Timber“, „Anykščių vyno“ ga-
mykloje, Anykščių ligoninėje 
bei UAB „Jaros prekyba“ kon-
diterijos ceche.

Statistinių sergančiųjų CO-
VID -19, paskutiniais duomeni-
mis, Anykščių rajone yra 101. 

Augalas. Balandžio 7 die-
ną  apie 16.30 val. Anykščių 
seniūnijos Kuniškių kaime 
buvo rastas augalas, panašus 
į augalinės kilmės narkotines 
medžiagas – kanapes, galimai 
priklausantis vyrui (g. 1983 
m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. 

Grasinimas. Balandžio 7 
dieną  apie 15.30 val.Anykš-
čių seniūnijos Kuniškių kai-
me vyras (g. 1983 m.) grasino 
nužudyti moterį (g. 1993 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į  
ilgalaikio sulaikymo patalpą. 

Mirtis. Balandžio 6 die-
ną apie 13.40 val. namuose, 
Anykščių seniūnijos Ažuo-
žerių kaime, rastas vyro (g. 
1965 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas. 
Vagystė. Balandžio 6 die-

ną apie 08.00 val. pastebėta, 
kad iš daugiabučio namo rū-
sio Anykščiuose, J. Basanavi-
čiaus g., buvo pagrobti darbo 
įrankiai. Padaryta bendra 1030 
eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Smurtas. Balandžio 4 dieną  
apie 02.45 val. Anykščiuose, 
Ramybės g., vyras (g. 1993 
m.) būdamas neblaivus (nu-
statytas 2,14 prom. girtumas) 
naudojo fizinį smurtą moters 
(g. 2001 m.) atžvilgiu. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į  ilga-
laikio sulaikymo patalpą. 

Vairuotojas. Balandžio 5 
dieną  apie 17.35 val. Anykš-
čių rajone, kelyje Kaunas-Za-
rasai-Daugpilis, 100-ajame 
kilometre patikrinimui su-
stabdytas automobilis „VW 

Golf“, vairuojamas vyro (g. 
1977 m.), gyvenančio Kurklių 
seniūnijos Adomavos kaime. 
Vairuotojui nustatytas 1,89 
prom. girtumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Alkoholis. Balandžio 2 die-
ną  pie 10.40 val. Anykščių 
seniūnijos Bičionių kaime, na-
muose, iš moters (g. 1976 m.) 
paimta 10,5 litro neteisėtai lai-
komo, galimai nedenatūruoto 
ar denatūruoto etilo alkoholio, 
jų skiedinių (mišinių). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Pavojus. Balandžio 6 dieną 
ugniagesiai buvo iškviesti į 
Anykščių seniūnijos Burbiškio 
kaimą. Ugniagesiai išsiaiški-
no, kad gyvenamajame name 
degimo požymių nėra. Buvo 
uždūmintos patalpos, kadangi 
buvo uždaryta kamino sklen-
dė, suveikė dūmų detektorius. 

Gaisras I. Balandžio 3-io-

sios naktį Skiemonių seniū-
nijos Katlėrių kaime ugnia-
gesiams atvykus į iškvietimo 
vietą, gaisro nebuvo,virtuvės 
patalpoje, kriauklėje, gulėjo 
apdegęs skuduras, buvo uždū-
mintos patalpos. Pranešama, 
kad buvo suveikęs dūmų de-
tektorius. 

Gaisras II. Balandžio 4 
dieną Andrioniškio seniūni-
jos Magylų kaime gaisras kilo 
pirtyje.Gaisro metu išdegė 1 
m² rąstinės pirties sienos. At-
liekant gesinimo darbus, nuar-
dyta 10 m² lubų su apšiltinimo 
sluoksniu, 5 m² sienos apdai-
los. 

Gaisras III. Balandžio 5 
dieną Anykščiuose, Kalno 
g.,svilo laidai elektros paskirs-
tymo dėžutėje. Panaudojus 
dielektrines žirkles ir dielek-
trines pirštines, atjungta elek-
tra, nukirpti susvilę laidai.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosTradicinių amatų puoselėtojams – parama
Nuo balandžio 1-osios iki birželio 30 d. tradicinių amatų puoselėtojai galės teikti paraiškas 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės pa-
slaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.

Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centras, kuriame gau-
su edukacijų, įsikūręs istorinėje vietoje – buvusiame Dvaro 
šiltnamyje.             Dariaus Šypalio nuotr.

Pretenduoti verta 
Šis kvietimas išskirtinis tuo, 

kad paraiškas pateikusiems bus 
paskirtas 2014–2020 m. progra-
mos lėšų likutis, kuris sudaro 
288 tūkst. eurų. Pereinamajam 
laikotarpiui lėšų nenumatyta, 
tad kol kas nežinoma, kaip fi-
nansavimas keisis nuo 2023-ių-
jų metų. 

Šiuokart prioritetas teikia-
mas tiems Tradicinių amatų 
centrams, kurie pagal KPP fi-
nansavimo taisykles jos dar 
nėra gavę. Įvairiuose Lietuvos 
rajonuose dabar veikia 19 Tra-
dicinių amatų centrų. Juose ne 
tik kuriami išskirtiniai, mūsų 
tautos identitetą išreiškiantys 
dirbiniai, bet ir mokoma tradi-
cinių amatų – gaminti įvairius 
valgius, drabužius, baldus, se-
noviškus rakandus. Kretingos 
muziejaus Tradicinių amatų 
centre tarp populiariausių edu-
kacinių programų, skirtų ir 
vaikams, ir suaugusiesiems, – 
„Kretingos dvaro saldaininė“, 
kur verdami karameliniai sal-
dainiai ir supažindinama, kaip 
saldumynai Kretingos dvare 
buvo gaminami grafų Tiškevi-
čių laikais. Programa  „Medžio 
raižiniai – žemaičių grafika“ 
– tai  pažintis su tradicine liau-
dies grafika ir medžio raižinių 
istorija Žemaitijos regione, be 
to, – išskirtinė galimybė kartu 
su Kretingos rajono tautodaili-
ninkais medžio raižinį atspausti 
ant popieriaus. 

Tiek vietinių žmonių, tiek at-
vykusių iš svetur dėmesio kas-
kart sulaukia „Kretingos dvaro 
kepiniai“ – naminė duona ke-
pama duonkepėje krosnyje, at-
kurtoje pagal žemaičių tradici-
jas. „Rinktinių juostų audimas“  
– šios edukacinės programos 
dalyviai sužino apie žemaičių 
juostų rūšis, raštų įvairovę ir 
reikšmę kultūrai, išgirsta apie 
audimo žaliavos paruošimą, 
o profesionali audėja išmoko 
apmesti metmenis ir rankinė-
mis staklėmis austi juosteles.

Pasak direktorės Vidos Ka-
napkienės, trečiuoju programos 
paraiškų teikimo etapu Kretin-
gos muziejus Tradicinių amatų 
centrui buvo gavęs 109 tūkst. 

478 eurus paramos. Pasinaudo-
jus šiais pinigais, prie Centro 
įrengta aikštelė ir pastatyti trys 
nameliai-dirbtuvės tautodai-
lininkams-medžio drožėjams, 
tekstilininkams, kitiems sertifi-
kuotiems amatininkams, kad jie 
čia Amatų švenčių metu galėtų 
ir demonstruoti, ir prekiauti 
savo dirbiniais.

„Kad yra naujas kvietimas 
teikti paraiškas KPP paramai 
gauti, – žinome ir jau pasirengę 
startuoti“, – atviravo direktorė. 

Dabar jos vizijoje – praplėsti 
Tradicinių amatų centro pastatą 
ir įrengti karpinių bei medžio 
raižinių dirbtuves.

Kas gali gauti paramą 
Pagal veiklą į paramą gali 

pretenduoti tik viešieji juridi-
niai asmenys, o remiama veikla 
– plėtra tradicinių amatų centrų, 
kurie patenka į Tradicinių ama-
tų centrų sąrašą. Žinotina, kad 
nebus priimamos kartu su par-
tneriais teikiamos paraiškos.

Projektai, įgyvendinami pagal 
veiklą „Tradicinių amatų centrų 
plėtra“, gali būti vykdomi tiek 
kaimo vietovėje, tiek mieste, 
išskyrus didžiuosius Lietuvos 
miestus – Vilnių, Kauną, Klai-
pėdą, Panevėžį ir Šiaulius.

Paramos gali sulaukti ama-
tų centrai, teikiantys viešąsias 
paslaugas, tai yra tie, kurie 
organizuoja mokymus, eduka-
cinius užsiėmimus, rengia pas-
kaitas, demonstruoja tradici-
nius amatus ir pan., o veiklose 
dalyvauja tradiciniai amatinin-
kai, sertifikavę tautinio paveldo 
produktus.

Planuojamas vykdyti projek-
tas turi atitikti rajono savival-
dybės plėtros strateginį planą. 
Vykdomas projektas – ne pelno 
projektas, jį įgyvendinant įsigy-
tos investicijos nukreiptos tik į 
visuomenės viešiesiems porei-
kiams tenkinti naudojamo turto 
atnaujinimą. Tokių reikalavimų 
laikomasi ir visą projekto kon-
trolės laikotarpį.

Didžiausia suma – 
200 tūkst. Eur
Didžiausia numatyta skirti 

paramos suma vienam projek-

tui siekia 200 tūkst. Eur. Šios 
paramos lėšomis kompensuo-
jama iki 90 proc. visų tinkamų 
finansuoti išlaidų. Lėšos ski-
riamos iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
valstybės biudžeto.

Už paramos lėšas galima 
įsigyti naujos įrangos ir įrengi-
nių, technikos, taip pat baldų, 
kitų įgyvendinimo taisyklėse 
nurodytų prekių; priemonių 
ir medžiagų, reikalingų tra-
dicinių amatų edukaciniams 
užsiėmimas ir tradiciniams 
amatams demonstruoti; atlikti 
projektui įgyvendinti būtinų 
statinių rekonstravimo, kapita-
linio remonto darbus; projekto 
įgyvendinimo vietoje sukurti 
viešąją infrastruktūrą – apšvie-
timą, privažiavimą ir kt. 

Paramos lėšomis kompen-
suojamos ir viešinimo bei 
bendrosios išlaidos. Bendrųjų 
išlaidų finansuojama dalis gali 
būti ne didesnė kaip 10 proc. 
kitų tinkamų finansuoti projek-
to išlaidų vertės be PVM, taip 
pat ne didesnė kaip 1 tūkst. 
800 Eur, o jei projekte numa-
tyti statybos, rekonstrukcijos, 
kapitalinio remonto ar infras-
truktūros įrengimo darbai, – ne 
didesnė kaip 3 tūkst. Eur kitų 
tinkamų finansuoti projekto iš-
laidų vertės be PVM.

50 balų – būtini
Pareiškėjų projektai pagal 

veiklą „Tradicinių amatų cen-
trų plėtra“ vertinami pagal at-
rankos kriterijus, už kuriuos 
suteikiami balai. Paraiškose 
prašomai paramos sumai virši-
jus kvietimui skirtąją, sudaro-
ma paraiškų pirmumo eilė.

Jei pareiškėjas planuoja, kad 
tradicinis amatų centras, į kurį 
investuojama paramos lėšo-
mis, į savo veiklą įtrauks 10 ir 
daugiau tradicinių amatininkų, 
sertifikavusių tautinio paveldo 
produktus, – suteikiama 20 
balų.

Jei tradicinis amatų centras 
vykdo tradicinių amatų moky-
mus pagal Žemės ūkio minis-
terijos sertifikuotas tradicinių 
amatų mokymo programas, 
suteikiama 20 balų.

Jei tradicinių amatų centro pa-
talpose demonstruojami tradici-
niai amatai, suteikiama 20 balų.

Jei tradicinių amatų centras 
vykdo tradicinių amatų eduka-
cinius užsiėmimus vaikams ir 
jaunimui,  suteikiami 25 balai.

Jei tradicinių amatų centras 
rengia tautinio paveldo pro-
duktų ekspozicijas arba paro-
das, suteikiama 15 balų.

Mažiausias privalomas pa-
ramos paraiškų atrankos balų 
skaičius yra 50. Tiek nesurin-
kus, paraiškos atmetamos.

Užsak .nr.338 

Ar Anykščių 
mieste reikėtų 
„arklių taksi“? 

Gytis KAMINSKAS:

- Tikrai nereikalingas daly-
kas. Tokia pramoga geriau te-
gul lieka Niūronyse. Vietiniai 
kažin ar naudotųsi. O norint pa-
sigerint turistam ir dalį Niūro-
nių atkėlus į miestą, įdarbinus 
arklių vežimus pagrindinėse 
miesto gatvėse tarp automobilių 
kaukštėti dėl pramogos - vargu 
ar labai reikalinga. Kas labai 
nori - nuvažiuoja iki Niūronių 
pasivažinėt ramiom gatvelėm. 

Rita TRANIENĖ:

- Mano nuomone, tikrai rei-
kėtų tokio taksi. Juk miestas 
kurortinis - ši pramoga būtų ti-
kra naujovė mieste.

Deividas RAMONAS:

- Krokuvos senamiestis taip 
„kvepia“ nuo šios pramogos, 
kad pasijauti taip, lyg vaikščio-
damas po nevalytas arklides.

Živilė MARTIŠIŪNAITĖ:

- Manau, švenčių metu ir sa-
vaitgaliais tikrai pasiteisintų.

Jei antras skiepas po egza-
minų – egzaminų nebus?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduoto-
jas, Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos operaci-
jų vadovas, apie abiturientų 
skiepijimą nuo COVID-19:

„Dalis jų yra paskiepyti „As-
tra Zeneca“ vakcina“.

Neguodžiančios pranašystės

Artūras Juozas LAKA-
ČAUSKAS, Anykščių rajono 
savivaldybės kontrolierius, 
apie auditą Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centre: 

„Galima daryti kratą įstaigo-
je, bet tai ne mūsų funkcija“.

Skausminga ar džiaugsminga?

Lukas PAKELTIS, versli-
ninkas, Anykščių rajono tary-
bos narys, apie tubingo trasos 
įrengimo aplinkybių išvadas:

„Man sudėtinga, kaip Tary-
bos nariui, susitaikyti su tuo, ką 
jūs parašėte ataskaitoje“.

Štai kas atsitinka, kai metų 
metais gyveni aplinkybių aiš-
kinimusi...

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono savivaldy-
bės meras, apie tubingo tra-
sos statybų aplinkybes:

„...viską išsiaiškinti iki galo, 
kad matytųsi kiekvieno hero-
jaus kiekviena klaida“.

Suokiate nelyginant eilėmis 
iš Antano Baranausko poemos

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės vyriausioji architektė, 
apie pastato A.Baranausko 
aikštėje projektą:

„Pastatas atrodo anykštietiš-
kas ir drauge labai modernus, 
„transliuojantis“ pagarbą ap-
linkiniams teritorijos užstaty-
mams“.
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

lajų takas, Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios apžvalgos 
bokštas ir net pats nepajudina-
masis Puntuko akmuo netru-
kus turės rimtą konkurentą. 
Anykščiuose numatyta pasta-
tyti daugiabutį, kuris turistams 
bus ne mažiau įdomus nei 
populiariausi krašto lankytini 
objektai.

j.Biliūno gatvėje bemaž 
dešimtmetį apleistas stovėjęs 
senosios bibliotekos pastatas 
sulaukė investuotojo. Ši vieta 
pasikeis neatpažįstamai. Būsi-
mas daugiabutis su lajų taku 
nekonkuruos į jį investuotų 
lėšų dydžiu, nebus aukštes-
nis už aukščiausią lietuvoje 

Anykščių Šv.Mato bažnyčią, 
bet turės šiokių tokių pana-
šumų su legendiniu Puntuko 
akmeniu.

Daugelis, ko gero, dar ir 
šiandien prisimena, kaip prieš 
dešimtmetį šviesaus atmini-
mo Vytauto Galvono suburta 
kompanija slapčia nusprendė 
„nuprausti“ Puntuko akmenį, 
nes šis visas buvo apkerpė-
jęs ir apsamanojęs. Trumpai 
tariant, tuomet  atrodė lyg ir 
negražus. Tačiau pasaulis taip 
sparčiai keičiasi, kad dabar 
apsamanojęs vaizdelis yra 
madingas ir stilingas.

Tai štai, senosios bibliotekos 
pirkėjas, pasitelkęs projektuo-
tojų išmonę, sugalvojo seno-
sios bibliotekos pastato vietoje 
iškilsiančio statinio sienas 
apželdinti samanomis.

„Samanos yra nuostabus da-
lykas“, - sakė būsimo daugia-
bučio projektuotoja architektė 
salvinija Bentkė.

ji pabrėžė, kad samano-
mis dekoruotų pastatų sienų 
lietuvoje dar niekur nėra, tad 
Anykščiai bus pirmasis mies-
tas, turėsiantis tokį neįprastą 
dekorą.

Toks sumanymas viešojoje 
erdvėje susilaukė labai įvairių 
nuomonių - vieni idėją pastato 
sienas apželdinti samanomis 
vadino originalia , kiti stebė-
josi - kaip taip galima, o viena 
feisbuko vartotoja rėžė be 
užuolankų: „kol suremontuos, 
tai ir apaugs“...

Užmojis senosios bibliote-
kos pastato sienas apželdinti 
samanomis daugelį privertė 
prisiminti Maironio eilėraštį 
„Trakų 
pilis“ 
ir jame 
išsakytas 
mintis 
pritaikyti 
šiandieninėms anykštietiškoms 
aktualijoms.

„Pelėsiais ir kerpėm 
apaugus gražiai, tai štai mūs 
garbinga pilis. jos aukštąsias 
sienas užlipdė žaliai, o ji tebe-
stovi dar vis. ir vėjas pakyla, ir 
drumsčias Šventoji, ir gatvė vis 
veržias platyn. nors fūros va-
žiuoja, vaikai maskatuoja, bet 
sienos nevirsta žemyn. Pilie, 
tu tiek amžių praleidai garsiai, 
ir tiek mums davei milžinų, tu 
didžio kurorto galybę matei, 

kurs brido tarpuos samanų. 
kada tik keliu važiavau pro 
tavy, man veržės iš džiaugsmo 
širdis, džiugi ašarėlė įstrigo 
aky, užtemdė manąsias akis. 
ne veltui dvasią raminti pra-
dėjau, pro langus vien daugia-
butininkus regėjau“, - eilėmis 
prakalbo vienas iš portalo 
anyksta.lt  skaitytojų, dar kartą 
įrodydamas, kad Anykščiai ne 
šiaip vadinami poetų ir rašyto-
jų kraštu, o peno poezijai gali 

suteikti ir visiškai 
buitiški dalykai.

nors yra 
manančių, kad 
senosios bibli-
otekos pastato 

sienos iki kažkada šioje vietoje  
prasidėsiančių daugiabučio 
statybų samanomis apaugs 
natūraliai, Anykščiams jau me-
tas sukti galvą, kaip iš turistų 
už pasižiūrėjimą į išskirtinį 
daugiabutį  paimti pinigą. 

Šalia daugiabučio sienų 
tikrai galėtų vykti Antano Ba-
ranausko poemos „Anykščių 
šilelis“ skaitymai. Samanos 
juk greičiausiai vis vien bus 
vietinės, tad kam leisti trypti 
anykštėnams tokio brangaus 

miško paklotę. O daugiabučio 
kiemelyje, tarp mišku kve-
piančių samanų sienų, laisvai 
galėtų būti rengiamas Miško 
festivalis...

Tikėtina, kad naujai pasta-
tytu daugiabučiu susižavėję 
turistai vėliau norės apžiū-
rėti ir kitus Anykščių miesto 
daugiabučius. Apie vietos 
daugiabučius, jų administra-
vimą  bei kitais neįkainojamos 
informacijos lobynais su mies-
to svečiais galėtų pasidalyti 
ir edukacijas vesti anykštėnė 
Marijona Fergizienė. 

Vėliau stipresnių nervų 
turistus pravartu būtų nuvesti 
apžiūrėti Valančiaus gatvės 
bendrabučio laiptinių, kuriose 
jau be dekoracijų būtų galima 
susukti pilnametražį siaubo 
filmą,  o trokštantiems išskirti-
nio interjero pasiūlyti nakvynę 
„gaidžiu“ papuoštame dau-
giabutyje...

ir nereikia čia laidyti repli-
kų, kad daugiabutis su sama-
nomis apžėlusiomis sienomis 
yra „gražu“ ar „negražu“. 
kaip sakydavo mūsų senoliai 
– „nėra tų namų, kad nebūtų 
samanų“..

„...tarp mišku kvepiančių 
samanų sienų, laisvai ga-
lėtų būti rengiamas Miško 
festivalis...“

Miesto centre ruošiamasi statyboms Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje, šalia kavinės „Er-
dvė“, už skelbimų lentos, bus statomas naujas pastatas. Šio 
pastato statytojai - UAB „Polonezas“ - prestižinėje miesto 
vietoje planuoja pastatyti  170 kv.m ploto prekybos paskir-
ties pastatą.

Kovo pabaigoje nuotoliniu būdu visuomenei pristatyti 
naujojo statinio projektiniai pasiūlymai, kuriuos itin palan-
kiai įvertino Anykščių rajono savivaldybės architektai.

Antano Baranausko aikštėje, šalia kavinės „Erdvė“,  planuoja-
ma statyti prekybos paskirties pastatą.

UAB „Polonezas“ Anykš-
čiuose yra įsigijusi ne tik sklypą 
šalia kavinės „Erdvė“, kuriame 
planuojamos statybos. Jai taip 
pat priklauso A.Baranausko 
aikštėje esantis raudonojo mūro 
pastatas - parduotuvė, sklypas 
Šaltupio gatvėje su anksčiau čia 
buvusiu viešuoju tualetu. Jau 
daugelį metų sklandė kalbos, 
kad šioje vietoje turėtų iškilti 
kosmetikos prekių parduotuvė 
„Eurokos“, nes UAB „Polone-
zas“ priklauso „Eurokos“ įmo-
nių grupei.

UAB „Polonezas“ atstovas 
Marius Anglickas pokalbio  su 
„Anykšta“ metu neatmetė gali-
mybės, kad naujajame prekybos 
paskirties pastate A.Baranausko 

aikštėje ateityje gali būti atida-
ryta „Eurokos“ parduotuvė, ta-
čiau pabrėžė, kad apie tai, kokia  
konkrečiai vyktų ten prekyba, 
esą kalbėti dar anksti.

„Mes negalime prognozuoti, 
kokių pasiūlymų iš rinkos gali-
me sulaukti ateityje. Dabar mes 
labiau koncentruojamės į patį 
pastatą, kad jis būtų teisingai 
įpaišytas į tą vietą ir sukurtų vi-
zualinę tvarką. Ieškome spren-
dinių ir daugiau apie tai disku-
tuojame“, - sakė jis.

M.Anglickas taip pat negalė-
jo atsakyti, kiek bus investuoja-
ma į naujo prekybos paskirties 
pastato statybas. „Kol kas anks-
ti kalbėti apie tokius dalykus“, 
- tęsė pašnekovas.

UAB „Polonezas“ atstovas 
taip pat neprognozavo, kada 
galėtų prasidėti prekybos pa-
skirties pastato statybos. „Mes 
galbūt nepradėsime statybų, 
kol nebus suprojektuoti liku-
sieji objektai, nes kažką to-
kio planuojame statyti ir Šal-
tupio gatvės sklype“, - sakė 
M.Anglickas.

A.Baranausko aikštėje pla-
nuojamo statyti prekybos pa-
skirties pastato projektinius 
pasiūlymus parengė UAB „G. 
Janulytės-Bernotienės studi-
ja“, o projektinius pasiūlymus 
parengusi statinio architektė - 
Gražina Janulytė-Bernotienė.

Prie nuotolinės projektinių 
pasiūlymų transliacijos, kuri 
surengta kovo 25 dieną, buvo 
prisijungę mažiau nei dešimt 
dalyvių, didžioji dalis jų  - su-
interesuotos šio projekto pusės. 
Apie A.Baranausko aikštėje 
numatomą pastatyti prekybos 

paskirties pastatą buvo disku-
tuojama tik architektams su-
prantamais terminais, tad po 
šio viešojo aptarimo „Anykš-
ta“ kreipėsi į Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėją 
Daivą Gasiūnienę, kad ši viską 
paaiškintų žmonėms supranta-
ma kalba.

Įvertinusi naujojo prekybos 
paskirties pastato projektinius 
pasiūlymus, D.Gasiūnienė gyrė 
architektų darbą. „Architektū-
ra yra nepaprastai „mandagi“, 
labai korektiška, stilinga ir 
elegantiška. Matosi, kad prie 
projekto dirba profesionalai. 
Projektiniuose pasiūlymuose 
jaučiami sentimentai Anykš-
čiams. Pastatas atrodo anykš-
tietiškas ir drauge labai moder-
nus, „transliuojantis“ pagarbą 
aplinkiniams teritorijos užsta-
tymams“,- kalbėjo ji.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
taip pat įvertino, kad architektai 

atsižvelgė į tai, kaip planuojama 
statybų vieta atrodė 1924 metais. 
Iš archyvų ištrauktoje nuotrau-
koje matyti, kad tais laikais ten, 
kur dabar numatytos statybos, 
taip pat stovėjęs pastatas.

Nors D.Gasiūnienė ir palan-
kiai įvertino projektinius pa-
siūlymus, jo rengėja sulaukė ir 
kritikos. Nuotoliniame aptari-
me dalyvavęs Kultūros paveldo 
departamento Panevėžio - Ute-
nos teritorinio skyriaus vedėjas 
Arūnas Giraitis kalbėjo, kad 
jam negražus suplanuoto preky-
bos paskirties pastato švieslan-
gis. „Aš girdėjau tik vieną argu-
mentą – „negražu“, - A.Giraičio 
replikos nesureikšmino Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja D.Gasiūnienė.

Beje, architektė  G.Janulytė 
– Bernotienė, suprojektavu-
si naująjį  prekybos paskirties 
pastatą A.Baranausko aikštėje, 
prieš keletą metų yra pridėjusi 
ranką ir prie Anykščių kultūros 
centro renovacijos projekto.

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė pastebėjo,  kad planuojamas pre-
kybos paskirties pastatas drauge ir  anykštietiškas, ir modernus.

Rajono vyriausiajai archi-
tektei Daivai Gasiūnienei 
būsimojo pastato projektas 
A.Baranausko aikštėje atro-
do stilingas ir elegantiškas.
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Dėl „Tubingo“ trasos bus užsakomas 
nepriklausomas auditas

(Atkelta iš 1 psl.)

Susidūrė su apribojimais

Auditą per mėnesį atlikęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolierius Artūras Juozas 
Lakačauskas ataskaitoje pažy-
mėjo, kad „Anykščių rajono  
savivaldybės kontrolės ir audi-
to  tarnyba atlikdama šį auditą 
susidūrė su apribojimais, kurie 
turėjo tiesioginės įtakos audito  
rezultatams ir išvadoms“.

„Gavome ne visus auditui 
atlikti reikalingus dokumentus, 
o buvusi centro vadovė K. B. 
(Kristina Beinorytė, - red.pas-
taba) bei daugelis darbuotojų, 
dalyvavę organizuojant ir įren-
giant šiame audite aptariamą 
naują pramogą - nusileidimo 
padangomis trasą, „tubingą“, 
centre jau nebedirba“, - rašoma 
veiklos audito ataskaitoje.

Laikinoji Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktorė K.Beinorytė šias par-
eigas užėmė nuo 2017 metų 
rugpjūčio iki šių metų sausio 
vidurio.

„Visi sprendimai, kurie buvo 
susiję su „Tubingo“ įrengimu, 
iš kurių dalis - žodiniai susita-
rimai, buvo priimti minėtu lai-
kotarpiu, todėl centras negali 
pateikti tos informacijos, kuri 
buvo žodinė arba žodinių atski-
rų susitarimų tarp centro ir kitų 
asmenų. Rašte centras nurodo, 
kad neturi informacijos apie 
2018 ir 2019 metais vykdytus  
pirkimus, įrengiant naują nu-
sileidimo padangomis trasą ir  
perkant padangas, skirtas nu-
sileidimui, o tuo metu buvusi 
atsakinga už centro viešuosius 
pirkimus darbuotoja J.P., ku-
riai centro direktoriaus 2018 m. 
gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1-66 
„Dėl viešųjų pirkimų vidaus 
kontrolės“ taip pat buvo pavesta 
vykdyti viešųjų pirkimų vidaus 
kontrolę, nuo 2020 m. sausio 2 

d. centre jau nebedirba. Dėl ne-
pakankamos informacijos mes 
negalime įvertinti, kaip vyko 
„Tubingo“ įrangos įsigijimas ir 
rangos darbai laikotarpyje nuo 
2018 m. lapkričio mėnesio iki 
2020 metų, kai buvo tęsiami 
rangos darbai. Nuo 2020 m. 
sausio 27 d. centro direktoriaus 
įsakymu Nr. 1-12 „Dėl viešųjų 
pirkimų organizatoriaus skyri-
mo“ pirkimų organizatoriumi 
buvo paskirta centro direkto-
riaus pavaduotoja R. G.( Rena-
ta Gudonienė, kuri šiuo metu 
yra laikinoji Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktorė, - red.pastaba) ir jai 
buvo pavesta vykdyti viešuo-
sius pirkimus, išskyrus pirki-
mus, kuriuos pavesta vykdyti 
Viešųjų pirkimų komisijai. Ši 
darbuotoja vykdė „Tubingo“ 
statybos rangos darbų ir įrangos 
įsigijimo viešuosius pirkimus“, 
- ataskaitoje rašo kontrolierius 
A.J.Lakačauskas.

Ar įranga įsigyta teisėtai -
neišsiaiškino

Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolierius A.J.Lakačauskas 
ataskaitoje nurodė, kad kai ką 
kontrolieriams išsiaiškinti visgi 
pavyko.

„Mums pavyko nustatyti, kad 
Centro darbuotojos, kurios šiuo 
metu Centre jau nebedirba, nuo 
2018 metų lapkričio mėnesio 
iki 2018 metų gruodžio mėne-
sio pabaigos el. būdu susiraši-
nėjo su įvairiomis JAV ir Kana-
dos kompanijomis dėl minėtų 
padangų įsigijimo, tačiau kodėl 
buvo pasirinkta būtent  Kana-
dos kompanija „Tube Pro Inc.“ 
dėl aukščiau minėtų priežasčių 
įvertinti negalime, išskyrus tai, 
kad buvo įsigyta 25 raudonos 
31" skersmens padangos ir 25 
mėlynos 41" padangos, kurios 
buvo įsigytos 2019 metų sausio 
mėnesio antroje pusėje“, - rašo-

ma veiklos audito ataskaitoje.
Kontrolierius A.J. Lakačaus-

kas nurodė, kad informacijos 
kreipėsi į Kauno teritorinę mui-
tinę ir iš jos gavo patvirtinimą, 
kad Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras importavo 
iš Kanados įmonės „Tube Pro 
Inc.“ lauko žaidimų įrangą - 
pripučiamas kameras.

„Išvada: Įsigyta ta įranga, 
kurią ir buvo numatyta įsigy-
ti, tačiau dėl pateiktų įrodymų 
stokos negalime patvirtinti jos 
įsigijimo teisėtumo“, - rašoma 
veiklos audito ataskaitoje.

Pavyko suskaičiuoti 
nusleidimo padangas

Kontrolieriui A.J. Lakačaus-
kui veiklos audito metu kilo 
klausimų, kodėl padangų  kom-
plektai į apskaitą įtraukti  kie-
kiais, neatitinkančiais kiekių, 
nurodytų pirkimo dokumen-
tuose. Dviejų skirtingų dia-
metrų padangų turėjo būti po 
25 vienetus, o buvo tik po 10. 
Kontrolieriui A.J.Lakačauskui, 
savivaldybės ir Anykščių turiz-
mo ir informacijos centro suda-
rytai komisijai nuvykus į vietą, 
suskaičiuota, kad nusileidimui 
skirtų padangų yra po 25-ias.

„Išvada: Inventorizacija at-
likta formaliai, nesilaikant Tai-
syklių reikalavimų, ilgalaikio 
turto įvedimo į eksploataciją 
akte nenurodytas turto kiekis 
vienetais“, - informuojama vei-
klos audito ataskaitoje.

Nerado dokumentų

Analizuodama „tubingo“ 
trasos darbų įrengimo seką, 
Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolierių tarnyba nustatė, kad 
Centras 2019 m. gegužės 20 d. 
sudarė darbų atlikimo sutartį su 
UAB „Jarimpekso statyba“ dėl 
starto aikštelės pamatų įrengimo  
už 2531,05 Eur su  PVM. Bai-

Savivaldybės kontrolierius 
Artūras Juozas Lakačauskas 
Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centre negavo 
dokumentų.

Anykščių rajono tarybos li-
beralui nariui Lukui Pakel-
čiui veiklos auditas pasirodė 
atliktas neprofesionaliai.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Vygantas Šližys pasiūlė 
„tubingo“ trasos įrengimo 
peripetijas leisti aiškintis ne-
priklausomiems auditoriams.

giamasis atliktų  darbų perdavi-
mo priėmimo  aktas buvo pasi-
rašytas 2019 m.  birželio 17 d. 

„Mūsų turimais duomeni-
mis,  2019 metais kiti rangos 
darbai minėtoje trasoje nebuvo  
vykdomi. Darbai buvo pirkti 
neskelbiamos apklausos būdu, 
kviečiant tiekėjus pateikti pasiū-
lymus“, - ataskaitoje pažymėjo 
kontrolierius A.J.Lakačauskas.

Skirtingiems darbams atlikti 
su minėta bendrove buvo pasi-
rašytos keturios rangos sutartys.

Kontrolieriai teigia negalintys 
pasisakyti, ar Centras teisėtai 
apmokėjo Rangovui už atliktus 
darbus nes nepateikė patvirti-
nančių dokumentų (atliktų dar-
bų aktų ir baigiamųjų  atliktų 
darbų  perdavimo-priėmimo 
aktų), argumentuodami  tuo, kad 
jų neranda.

Netinkamai registruotos 
sutartys

Kontrolieriai taip pat nustatė, 
kad „tubingo“ trasos dangos įsi-
gijimo sutartis su Latvijos kom-
panija SIA JVA SPORTS suda-
ryta beveik mėnesiu anksčiau, 
nei paskelbtas viešojo pirkimo 
laimėtojas.

„Išvada: Netinkamai regis-
truojamos sutartys ir rengiami  
Centro direktoriaus įsakymai. 
Ne visais atvejais laikomasi Lie-
tuvos Respublikos viešųjų pirki-
mų įstatymo nuostatų“, - rašoma 
veiklos audito ataskaitoje.

Ataskaitoje kontrolierius A.J. 
Lakačauskas nurodė, kad „tu-
bingo“ trasos įrengimo teisė-
tumo nevertino, nes vertinimą 
atliko Valstybinės teritorijų  pla-
navimo ir statybos inspekcijos 
pareigūnai.

Suabejojo audito 
profesionalumu

Suabejojo veiklos audito iš-
vadomis kovo mėnesį posėdžia-
vusi Anykščių rajono taryba.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas Lukas Pakeltis 
suabejojo šio audito profesio-
nalumu ir pasidarė išvadą, kad 
kontrolierius A.J.Lakačauskas 
sau tik „užsidėjo pliusą“.

„Man sudėtinga, kaip Tarybos 
nariui, susitaikyti su tuo, ką jūs 
parašėte ataskaitoje“, - sakė jis.

Kontrolierius A.J. Lakačaus-
kas prisipažino, kad tai pirmas 
jo atvejis gyvenime, kai atlie-
kant auditą nebuvo iš ko parei-
kalauti auditui reikalingų doku-
mentų.

„Mes iš lubų juk negalime 
vertinti“, - kalbėjo jis.

Kontrolierius A.J. Lakačaus-

kas sakė, kad po audito Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centre ir jam pačiam likę 
neatsakytų klausimų.

„Galima daryti kratą įstaigo-
je, bet tai ne mūsų funkcija“, - 
tęsė jis.

Pasiūlė atlikti 
nepriklausomą auditą 

Anykščių rajono tarybos na-
rys, Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos atstovas Vygantas 
Šližys dėstė, kad veiklos audi-
tas Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centre atliktas per 
maža apimtimi.

„Reikėtų išsiaiškinti „tubin-
go“ įrengimo teisėtumą, atiti-
kimą teisės aktams ir panašiai.
Siūlyčiau net, kad šioje vietoje 
būtų svarstomas nepriklauso-
mo audito klausimas“, - siūlė 
Anykščių rajono tarybos narys.

Tiesa, Anykščių rajono tary-
bos narys Audronius Gališanka 
dėl tokio pasiūlymo suabejojo 
teigdamas, kad nepriklausomas 
auditas gali kainuoti brangiai, o 
rezultatai neduoti rezultatų.

Tęsdamas diskusiją apie ne-
teisėtą „tubingo“ trasos įrengi-
mą ant Kalitos kalno, Anykščių 
rajono tarybos narys L.Pakeltis 
ragino kolegas įvertinti, „kiek 
tokios klaidos kainuoja“. 
Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis kvietė „viską iš-
siaiškinti iki galo, kad matytųsi 
kiekvieno herojaus kiekviena 
klaida“.

Anykščių rajono taryba vien-
balsiai nusprendė, kad nepri-
klausomas auditas dėl „tubingo“ 
trasos įrengimo reikalingas.

Savivaldybės vadovai 
jaučiasi apgauti

„Tubingo“ trasa ant Kalitos 
kalno buvo atidaryta pernai 
liepos pabaigoje, tačiau paaiš-
kėjo, kad atrakcionas įrengtas 
be statybų leidimo. Į atrakcio-
ną Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras investavo 
65 tūkst. Eur, tačiau realiai jis 
veikė tik maždaug pusantro 
mėnesio.

Anykščių rajono savival-
dybės vadovai teigia, kad dėl 
„tubingo“ trasos įrengimo juos 
apgavo tuometinė Anykščių 
turizmo ir informacijos centro 
laikinoji direktorė Kristina Bei-
norytė. Šiemet sausį ji paliko 
pareigas Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centre.

Įteisinti nelegaliai įrengtą 
„tubingo“ atrakcioną Anykščių 
rajono savivaldybei gali kai-
nuoti nemažus pinigus.
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Populiariausių medikų rinkimuose lyderiai nepasikeitė
Populiariausių medikų rinkimuose šią savaitę lyderiai nepasikeitė. Prieš savaitę pirmauti 

ėmusi gydytoja Dalė Kazlauskienė vienu balsu dar ir papildomai sustiprino atotrūkį.  
Per savaitę skaitytojai gydyto-

jams ir seselėms skyrė 14 padėkų. 
D.Kazlauskienė šiuo metu turi 

25, o antroje vietoje esantis Valdas 
Macijauskas - 19 padėkų.

Ritai Juodiškienei pacientai dė-
kojo 12, Gabėtai Šinkūnaitei 10, 
Rimondui Bukeliui – 8 kartus.

Po 4 padėkas turi Virginija Pa-
žėrienė, Rolandas Jurkėnas ir 
Rasa Tervydienė. 3 padėkas turi 
Diana Irician. Aloyzui Pranskūnui 
ir Vitalijai Giriūnienei dėkota po 2 
kartus. Po vieną padėką skaitytojai 
skyrė Loretai Prabišienei, Marga-
ritai Aukštaitienei, Audronei La-
pinskienei ir Eimučiui Brazaičiui.

Iš slaugytojų daugiausia padėkų 
turi Rūta Paciūnienė - 14.

Jolita Abraškevičienė, Asta Bar-
tulienė sulaukė po 12 padėkų. Ra-
munė Strazdienė turi 11, Regina 
Viršylienė - 10, Rita Burneikienė  
- 8, Laima Slapšienė -7 padėkas.  
Kristina Liutkienė, Rasa Jankienė 
ir Aušra Valaitienė turi po 3 pa-
dėkas. B.Pranskūnienei. G. Janu-
lienei ir L. Ragauskienei dėkota 
po 2 kartus. Po vieną padėką turi 
Egidija Šaltenė, Ligita Jacunskie-
nė, Vida Kvasauskienė bei Vita 
Stankevičienė.

Taip pat skaitytoja dėkojo 
Anykščių greitosios medicinos 
pagalbos kolektyvui.

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

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dieną, kai 
bus minima Medicinos darbuoto-
jų diena.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami mokamas padėkas (vienos 
padėkos - iki 35 žodžių - kaina 10 
eurų), rašydami redakcijai laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pasi-
rūpino, bei balsuodami internete 
anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys 
padėkos ir laiškai „Anykštoje“, 25 
proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padėkų 
medikams ir laiškų laukiame jau 
dabar.  Padėkas galima užsakyti 
reklama@anyksta.lt, arba atvykus 

į redakciją (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Daug metų „Anykšta“ kvietė 
rinkti populiariausią rajono me-
diką. Rinkimai labai populiarūs, į 

redakciją padėkoti medikams už-
suka daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam populia-
riausiam gydytojui „Anykštos“ 
redakcija pacientų vardu įteiks 
sertifikatą bei atminimo dovaną.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai gerb. Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytei gerb. Reginai VIRŠYLIENEI už 
nuoširdumą, rūpestingumą, gerą žodį. Linkime sveikatos 
ir kantrybės Jūsų darbe.

S. ir Ž. KEPALAI

Dėkoju šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdų gydymą ir 
malonų bendravimą.

Linkiu nepavargti šiame sunkiame, bet kilniame darbe.

Marytė JANKAUSKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ritai JUoDIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdumą ir rūpestin-
gą gydymą.

A. V. KARLONAI

Nuoširdžiai tariu ačiū šeimos gydytojui Eimučiui 
BRAZAIČIUI, seselei Lijanai RAGAUSKIENEI už nuoširdų 
gydymą, malonų bendravimą. 

Linkiu sėkmės, sveikatos, laimės gyvenimo kelyje.

Pagarbiai
Aldona Teofilė BILAIŠIENĖ, Anykščiai

Ačiū gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai 
Reginai VIRŠYLIENEI už nuoširdų ir rūpestingą darbą.

Vilhelmas KEPALAS

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir medicinos sesutei Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už šiltą bendravimą, rūpestį ir gerą 
gydymą.

Linkime sveikatos ir sėkmės Jūsų kilniame darbe.

Gėnė ir Laimutis BUDREIKAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUoDIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdumą ir gerą gydy-
mą.

Linkiu Jums geros sveikatos, kantrybės, ištvermės. 

D.BALTRĖNIENĖ

Dėkoju gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir seselei Reginai 
VIRŠYLIENEI už nuoširdų gydymą, gerą žodį.

Linkiu sveikatos ir stiprybės.

J. PIVARIŪNAS

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI 
ir slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdų gydy-
mą ir malonų bendravimą. Linkiu stiprybės ir sveikatos.

Janina STAKĖNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ritai JUoDIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už šiltą, švelnų žodį, ne-
paprastą rūpestį, kruopštų ir sąžiningą darbą. Ačiū Jums! 
Geros sveikatos, sėkmės darbuose.

Angelija MARCINKEVIČIENĖ su dukra Vita

Dėkojame Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir seselei Rūtai PACIŪNIENEI už gerą 
gydymą ir nuoširdų bendravimą.

P. ir A. GAINAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir seselei Ramunei STRAZDIENEI už 
rūpestį, švelnų paguodžiantį žodį ir gerą gydymą.

Linkiu sveikatos ir nepavargti šiame sunkiame bei kilnia-
me darbe.

Danutė PIVARIŪNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą ir 
gerą gydymą.

Linkime sėkmės, sveikatos ir stiprybės.

Pagarbiai
Birutė ir Vilius LAURENČIKAI

Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI

Nuoširdžiai dėkojame už ilgametį rūpinimąsi mūsų šeimos 
sveikata. Būkit sveikos ir mylimos.

Zita ir Ričardas VAICEKAVIČIAI
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Mokytojas ir jo atžalos...mokytojai Vytautas BAGDOnAs

„Anykštoje“ vasario mėnesį jau pasakojome apie Kunigiškių I kaime veikiantį Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejų, įkurdintą restauruotame buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos 
pastate. Muziejuje, kaip ir dera, atkurtas senosios klasės vaizdas, sukaupta gausi kraštotyrinė 
medžiaga apie šios mokyklos mokytojus ir ryškius pėdsakus Lietuvos istorijoje palikusius jų 
auklėtinius.

1929 metais pradėjęs Kunigiškių pradžios mokyklos vedėju dirbti Juozas Jokšas, paskatintas 
buvusio šios mokyklos auklėtinio, rašytojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto, kibo į krašto-
tyrinę veiklą. Mokytojas pradėjo rinkti duomenis mokyklos istorijai, daug fotografavo, sudarė 
nuo pat carizmo laikų Kunigiškiuose mokytojavusių pedagogų sąrašą. Vaižgantui į Kauną iš-
siųstame sąraše mokytojo Jono Kuzmickio pavardė buvo pažymėta tryliktuoju numeriu...  

Iš Lenkijos – į Kunigiškius

Jonas Kuzmickis ( kai kur rašo-
ma Kuzmickas) buvo gimęs 1872 
metais Prienų krašte. 1891 metais 
baigęs Veiverių kunigų semina-
riją, pasiunčiamas mokytojauti į 
Lenkiją – Plocko guberniją. Ten 
jis ir susipažino su nusigyvenusio 
lenkų bajoro Saliamanovičiaus 
dukra Marija. Lenkijoje jiedu ir 
susituokė, o 1898 metais susilau-
kė pirmagimio sūnaus Zigmanto 
– būsimojo mokslininko, kalbi-
ninko, pedagogo, mokyklinių va-
dovėlių autoriaus. 

Kuzmickių šeima su pirmagi-
miu Zigmantu apie 1906 metus 
atsikraustė į Svėdasų kraštą, Ku-
nigiškius, kur Jonas Kuzmickis 
buvo paskirtas mokytojauti pra-
džios mokykloje. Šiame kaime 
jiems gimė sūnus, būsimasis pe-
dagogas Leonardas (1906–1982), 
dukra - būsimoji pedagogė Ma-
rijona (1907-2004, dar vadinta ir 
Aldonos vardu), būsimoji medi-
kė (gailestingoji sesuo) Eugenija 
(1909–2003), būsimasis pedago-
gas Romualdas (1911–1990) ir 
būsimasis kunigas, pedagogas, 
rašytojas, dramaturgas Jonas 
(1913–1982). Taigi, net penketas 
vaikų iš šešių, Kunigiškiuose gy-
venusių, nuėjo savo tėvo pėdomis 
ir pasirinko garbingą mokytojo 
profesiją. Bet tai jau bus gerokai 
vėliau, atsisveikinus su Kunigiš-
kiais, pagyvenus ir kitose Lietu-
vos vietose, nes mokytojų šeimos 
vienoje vietoje ilgesniam laikui 
neįsikurdavo. Mokytojai anais 

laikais kaip kokie kareiviai turėjo 
būti pasirengę gauti paskyrimus, 
greitai susiruošti  ir važiuoti į bet 
kurią Lietuvos vietą ar net kaimy-
nines šalis...

Laikantis tradicijų, kai kurie jų 
vaikai buvo pakrikštyti parenkant 
gimdytojų vardus. Taigi, Kuni-
giškiuose gyveno motina Marija 
Kuzmickienė ir dukra  Marija 
(Marijona) Kuzmickytė, moky-
tojo Jono Kuzmickio vardu buvo 
pavadintas ir sūnus...  Gausiai 
mokytojo šeimai Kunigiškiuose 
buvo nelengva: teko patirti ir ne-
priteklių, ir net skurdą pajusti. Šių 
eilučių autoriui Jono Kuzmickio 
anūkas, pedagogas ir žurnalistas 
Rimantas Greičius papasakojo 
savo motinos Marijonos (Aldo-
nos) prisiminimus. Motina yra 
pasakojusi, kad vaikystėje teko 
net ir...elgetauti. Kad ir kaip bū-
davo nemalonu, tačiau, pritrūkus 
duonos kąsnio, didesnieji vaikai 
buvo išleidžiami pavaikščioti 
po kaimus, paprašyti iš sodiečių 
maisto produktų. Kartą elgetauti 
susiruošusiai  mažajai Marytei la-
bai nepasisekė. Motina ją aprengė 
naujais gražiais drabužėliais, taigi, 
kaimiečiai niekaip nenorėjo pati-
kėti, kad taip tvarkingai, puošniai 
aprėdyta mergaitė gali elgetauti, 
kad kaimo mokytojo šeima gali 
taip vargingai gyventi... 

Iš Kunigiškių Kuzmickiai išsi-
kėlė 1913 metais į Kelmės apskri-
tį. Vyriausiasis Jonas Kuzmickis 
mokytojavo dar ilgai – 1947 me-
tais jis trečiame pradžios moky-
klos skyriuje mokė ir savo dukros 

Marijonos (Aldonos) sūnų - savo 
anūką Rimantą Greičių. Pasak 
Rimanto, seneliai Kuzmickiai vė-
liau įsikūrė greta Jurbarko esan-
čiame Barkūnų kaime, nusipirko 
seną medinį namelį, kur sulaukė 
ir gyvenimo saulėlydžio. Senelė 
Marija mirė 1951 metais ir buvo 
palaidota Kaune, šalia savo arti-
mųjų, o senelis, mokytojas Jonas, 
pasimirė 1952-aisiais, jis amžino-
jo poilsio atgulė Jurbarko kapi-
nėse, greta savo motinos. O tasai 
namelis 1975 metais sudegė kartu 
su dviem jame gyvenusiais jau-
niausiais Jono ir Marijos Kuzmic-
kių sūnumis Adolfu ir Marijonu...

Prisimenamas 
Kunigiškiuose ir Kaune

Kunigiškių muziejuje atkurtoje 
senojoje klasėje apsilankiusiems 
lankytojams primenama apie čia 
dirbusius mokytojus, kurie į gy-
venimo kelią lydėjo Kunigiškių 
pradžios mokyklos mokinius, vė-
liau garsinusius Tėvynę Lietuvą. 
Tarp buvusių mokytojų būtinai 
minima ir Jono Kuzmickio pa-
vardė. O muziejaus ekspozicijo-
se, taip pat ir atminimo lentoje, 
įamžinti du šio mokytojo sūnūs  
-  Zigmantas Kuzmickis ir Jonas 
Kuzmickis - Gailius. 

Lietuvių literatūros ir kalbos 
tyrinėtojas, pedagogas, žinomas 
mokslininkas Z.Kuzmickis  gyve-
nimo kelyje paliko itin ryškių pėd-
sakų. Jis prisimenamas ir Kaune, 
kur pragyveno nemažai laiko ir 
sulaukė  savojo saulėlydžio...

Zigmantas (dažniausiai vadintas 
Zigmu) Kuzmickis (1898–1976) 
vaikystę praleido Kunigiškiuose, 
čia lankė ir pradžios mokyklą. 
1912–1915 metais mokėsi Šiau-
lių gimnazijoje, I pasaulinio karo 
metais su gimnazija evakuavosi 
į Voronežą, ten 1917 metais ją ir 
baigė. Sugrįžęs  Lietuvon, baigė 
buhalterių ir kooperacijos kursus 
ir  įstojo į Lietuvos kariuome-
nę. 1922–1926 metais studija-
vo Lietuvos universiteto Kauno 
Humanitarinių mokslų fakultete, 
įgijo lietuvių kalbos mokytojo 
specialybę. Studijų metais ir vė-
liau dirbo žurnalistinį darbą, buvo 
dienraščio „Lietuva“ redakcinės 
komisijos narys, vėliau redagavo 
šio dienraščio priedus „Iliustruo-
toji Lietuva“, „Sekmoji diena“. 
Studijuodamas pradėjo mokyti 
ir vaikus, dirbo Kauno „Aušros“ 
gimnazijoje. Nuo 1925 metų buvo 
Švietimo ministerijos sudarytos 
Terminologijos komisijos narys, 
1933–1937 metais dirbo Švieti-
mo ministerijoje aukštesniųjų ir 
vidurinių mokyklų inspektoriumi, 
1937–1939 metais dėstė Klaipė-
dos institute, Panevėžio mokytojų 
seminarijoje, Vilniaus pedagogi-
niame institute, vėliau mokytoja-

Kuzmickių šeima 1927 metais. Stovi (iš kairės) Leonardas, Marijona (Aldona), Romualdas, Zi-
gmantas. Sėdi (iš kairės) Jonas, Eugenija, motina Marija Kuzmickienė, Adolfas, Marijonas, tėvas 
Jonas Kuzmickis ir sūnaus Zigmanto pirmoji žmona Adelė Kuzmickienė.

vo kai kuriose Vilniaus bei Kauno 
bendrojo lavinimo mokyklose. 
Kauno IV berniukų gimnazijo-
je (dabar Kauno S.Dariaus ir S. 
Girėno gimnazija) Z. Kuzmickis 
vadovavo literatų būreliui, glo-
bojo jaunuosius kūrėjus, tarp jų 
ir mūsų kraštietį, būsimąjį poetą 
Algimantą Baltakį. 1946–1950 
metais dirbo Kauno universiteto 
Filologijos fakulteto literatūros 
istorijos dėstytoju, 1951–1971 
metais dėstė tuometiniame Kau-
no politechnikos institute, 1966-
aisiais apsigynė disertaciją, tapo 
filologijos mokslų kandidatu. 
Dirbdamas pedagoginį darbą ir 
pasigedęs lietuvių kalbos ir litera-
tūros vadovėlių, parašė ir išleido 
keletą jų („Lietuvių kalbos grama-
tiką“, „Lietuvių kalbos sintaksę“). 
Paskelbė daugybę straipsnių lie-
tuvių literatūros istorijos, kalbos, 
pedagogikos, dėstymo metodikos 
klausimais, rašė recenzijas, skaitė 
paskaitas visuomenei literatūros, 
etikos, estetikos klausimais. Pa-
rašė atsiminimus apie Vaižgantą, 
Vydūną, J. Jablonskį, B. Sruogą, 
straipsnius apie A. Strazdą, A. Ba-
ranauską, Žemaitę, V. Kudirką ir 
kt. kūrėjus. Reikšmingiausias dr. 
Zigmanto Kuzmickio mokslinis 
darbas – 1932-1934 metais para-
šyta penkių dalių „Lietuvių litera-
tūra“ – pirmoji lietuvių literatūros 
istorija. Iš viso buvo išleista arti 
trijų dešimčių Z.Kuzmickio para-
šytų knygų. 

Po mirties mokslininkas 1976 
metų liepos mėnesį buvo palaido-
tas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

1995 metais Kaune, Žalia-
kalnyje, Raseinių gatvėje, buvo 
atidaryta Zigmanto Kuzmic-
kio vardu pavadinta biblioteka 
(Kauno V. Kudirkos viešosios 
bibliotekos padalinys) kartu 
su šiam iškiliam mokslininkui 
skirtu muziejumi. Kaune, Že-
muosiuose Šančiuose, viena ga-
tvė pavadinta Zigmo Kuzmickio 
vardu. O ant namo V. Putvinskio 
gatvėje, kur mokslininkas gyve-
no 1972-1976 metais, buvo ati-
dengta skulptoriaus Vlado Žu-
klio sukurta atminimo lenta. 

Jonui Kuzmickiui 1906-1913 
metais teko mokytojauti ir Ku-
nigiškių pradžios mokykloje. 
( Šią nuotrauką 1934 metų 
pavasarį jis dedikavo dukrai 
Marijai (Aldonai) ir žentui 
Jonui).

Šioje nuotraukoje pedagogas, literatūros mokslininkas, vadovėlių 
autorius Zigmantas Kuzmickis kartu su seserimi - medicinos sesele 
Eugenija - ir savo sūnumi Vytautu. (Nuotrauka daryta 1956 metais).

Tęsinys kitame numeryje.
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Apie neįtikėtiną sėkmę, unikalią kolegų idėją ir 
pinigus: 3 įkvepiančios „Anykščių vyno“ istorijos
Šįmet jau 95-ąjį gimtadienį pasitinkantis „Anykščių vy-

nas“ turi dinamišką ir išskirtinę istoriją. Prasidėjusi nuo 
mažyčių Karazijų šeimos vyno dirbtuvių, šiandien pačiame 
Anykščių centre įsikūrusi gamykla – viena didžiausių vai-
sių ir uogų vynų gamintojų visame Baltijos šalių regione, 
kurios produktų krepšelyje – daugiau nei 120 skirtingų iš 
natūralių žaliavų gaminamų gėrimų, o darbuotojų gretose 
– daugiau nei 90 savo srities specialistų. 

Kaip Lietuvos vyndariams pavyko išsikovoti tokias reikš-
mingas pozicijas? „Anykščių vynas“ dalijasi trimis sėkmės 
istorijomis. 

1. Atgimė iš naujo

Šeimyninės „B. ir J. Karazijų 
vaisių vynų dirbtuvės“, vėliau 
išaugusios į „Anykščių vyno“ 
gamyklą, nuo pat veiklos pra-
džios sulaukė sėkmės. Nors 
atrodytų, kad šeimos galvos 
Balio Karazijos idėja gaminti 
vyną krašte, kuriame iš pirmo 
žvilgsnio tam tiesiog nėra iš-
teklių, buvo mažų mažiausia 
keistoka, ji netruko pasiteisinti, 
ir nuo tada ilgus dešimtmečius 
gamybos apsukos tik didėjo. Il-
gainiui Anykščius imta vadinti 
lietuviškąja Burgundija, kurios 
apylinkėse Karazijos dėka at-
sirado vaismedžių sodai, garsi-
nantys regioną iki pat šių die-
nų.

Visgi nepaisant idėjos uni-
kalumo, pastangų puoselėti 
sukurtas tradicijas ir anuomet 
inovatyvių sprendimų, pasikei-
tus laikams „Anykščių vynui“ 
buvo keblu prisitaikyti. Todėl 
įžengus į naują, XXI-ąjį amžių 
lietuviškos gamyklos pozicijos 
rinkoje buvo smarkiai apleistos. 
Reikšminiai pokyčiai prasidėjo 
2014-aisiais, gamyklą įsigijus 
bendrovei „MV GROUP Pro-
duction“. 

„Anykščių vynas“ nuo seno 
gamino natūralius vaisių ir 
uogų vynus, todėl natūralu, kad 
perėmus gamyklos valdymą ši 
produkcijos dalis tapo absoliu-
čiu mūsų fokusu. Už kokybę ga-
miniai jau buvo pelnę ne vieną 

lokalų ir tarptautinį apdovano-
jimą, tačiau vartotojo pamiršti. 
Taigi pagrindiniu mūsų uždavi-
niu tapo juos pristatyti naujai“, 
– pasakoja „MV GROUP Pro-
duction“ generalinis direktorius 
A. Čiburys. 

Pirmuoju „Anykščių vyno“ 
žingsniu kelyje į  atsinaujinimą 
tapo partnerystė su lyderiaujan-
čia Ispanijos dizaino agentūra. 
„Norėjome išvysti jų požiūrį į 
lietuviškus gaminius ir viziją. 
Tai pasiteisino – jau netrukus 
vartotojus nustebinome nauju 
įvaizdžiu, kuris greitai patraukė 
akį“, – pasakoja A. Čiburys. 

Toliau – gaminių krepšelio 
atnaujinimas: iš viso per pasta-
ruosius penkerius metus rinkai 
pristatyta 13 produktinių nau-
jienų vien vynų kategorijoje, 
tarp kurių – 3 nealkoholinių 
„Voruta“ vynų rūšys: juodųjų 
serbetų, baltasis vaisių vynas 
ir vyšnių vynas „Winterspice“. 
Netrukus parduotuvių lentynas 
pasieks dar dvi naujienos.

„Visa tai – mūsų specialis-
tų ekspertiškumo rezultatas, 
pareikalavęs ne tik vieningo 
komandos darbo siekiant am-
bicingų tikslų, bet ir individu-
alaus atsidavimo. Reikšmingas 
yra kiekvieno kolegos indėlis : 
technologų, kruopščiai kūrusių 
naujus receptus, laboratorijos 
specialistų, užtikrinusių ne-
priekaištingą kokybę, gamybos 
sektoriaus darbuotojų, kasdieną 
užtikrinusių, kad procesai būtų 

sklandūs, ir visų kitų specia-
listų, kurių darbo vaisiai plika 
akimi kartais būna nematomi, 
bet reikšmingai prisideda prie 
visumos“, – sako A. Čiburys. 

Bendrovės „Nielsen“ duome-
nimis, prekės ženklui „Voruta“ 
natūralios fermentacijos vyno 
kategorijoje Lietuvoje tenka 
7 proc. rinkos dalies pardavi-
mais kiekiu. Šiuo metu tai yra 
nr. 1 vyno prekės ženklas šaly-
je pardavimais, verte ir kiekiu, 
remiantis 2020 m. „Nielsen“ 
modernios prekybos tinklų 
duomenimis.

2. Darbuotojų idėja sutaupė
daugiau nei 400 tūkst. Eur

Glaudus keturių valdomų 
gamyklų bendradarbiavimas ir 
kompetencijų mainai – vienas 
„MV GROUP Production“ iš-
skirtinumų, lemiančių ne tik 
efektyvų gamybos procesų or-
ganizavimą ir palankias sąly-
gas darbuotojams tobulėti, bet 
ir sudarantis sąlygas protingai 
optimizuoti bendrovės finan-
sus. Neretais atvejais efekty-
vius sprendimus pasiūlo patys 
darbuotojai. Pavyzdžiui, kaip 
pastarąjį kartą, kai produktų 
kūrimo skyriaus ir gamybos 
technologų komanda savo ori-
ginalia idėja padėjo bendrovei 
sutaupyti daugiau nei 400 tūkst. 
Eur. 

„Iš viso „MV GROUP Pro-
duction“ po savo stogu turi ke-
turias unikalias istorines gėrimų 
gamyklas – tai „Anykščių vy-
nas“, „Gubernija“, „Stumbras“ 
ir „Alita“. Būtent pastarojoje 
jau kelerius metus gaminame 
sėkmės sulaukusį nealkoholinį 
putojantį vyną. Tokiam vynui 
pagaminti galimi du būdai, vie-
nas jų – pagaminus vyną iš jo 
pašalinti alkoholį, tai yra deal-
koholizuoti. Kadangi dealkoho-
lizacijai reikalingos įrangos ga-
mykloje neturėjome, kokybišką 
žaliavą, skirtą nealkoholiniam 
putojančiam vynui gaminti, 
veždavomės iš užsienio“, – pa-
sakoja A. Čiburys. 

Vis dėlto didėjančios nealko-
holinio putojančio vyno gamy-
bos apimtys kuo toliau, tuo gar-
siau diktavo idėją mums įsigyti 
dealkoholizavimui reikalingą 
įrangą, kuri rinkoje įprastai kai-
nuoja net arti pusės milijono 
eurų. 

„Taip ir būtume padarę, jei ne 
puiki kolegų mintis. Atkreipę 
dėmesį į Anykščių gamykloje 
turimą koncentruotų sulčių ga-
mybos įrangą, skirtą vandeniui 
iš sulčių pašalinti, kolegos su-
galvojo, kad ją pritaikyti būtų 
galima ir dealkoholizacijos 

procesams. Kreipėmės į savo 
partnerius – įrangos gaminto-
jus Šveicarijoje, kurie atvyko 
į Lietuvą ir atliko profesiona-
lius bandymus – paaiškėjo, kad 
tinkamai suderinus įrangą, to-
kie procesai visiškai įmanomi, 
o gauta nealkoholinė žaliava 
savo kokybiniais parametrais 
niekuo nenusileidžia vežamai 
iš užsienio šalių“, – pasakoja A. 
Čiburys.

Rezultatas - sėkmingai pri-
taikyta „Anykščių vyno“ 
gamykloje veikianti įranga 
kokybiškai pašalina alkoho-
lį ir reikšmingai pasitarnauja 
kuriant „Alitos“ nealkoholinį 
putojantį vyną, be to, sudarė 
sąlygas bendrovei kurti naujus, 
kokybiškus produktus. „Iki šiol 
įranga didžiąją metų dalį stovė-
davo nenaudojama, mat jos pri-
reikdavo tik sezoniškai, o dabar 
ją sėkmingai naudojame ištisus 
metus“, – sako A. Čiburys.  

3. Gamybos plėtra nulėmė
investicijas ir naujų 
darbuotojų poreikį

Arti 1 mln. Eur – tokią sumą 
bendrovė „MV GROUP Pro-
duction“ per 2021-uosius metus 
ketina investuoti į savo valdo-
mą „Anykščių vyno” gamyklą. 
Didžioji dalis planuojamų in-
vesticijų bus skirta gamyklos 
šaltojo rūsio plėtrai, taip pat la-
boratorijai atnaujinti. Pasak A. 
Čiburio, poreikį solidžiai inves-
ticijai lėmė ypač sparti „Anykš-
čių vyno“ gamybos plėtra. An-
tai vien per 2020-uosius metus 
„Anykščių vyno“ gamybos ap-
imtys išaugo 36 proc. palyginus 
su ankstesniais metais.

„Tokią gamybos apimčių plė-
trą iš dalies lėmė stiprėjančios 
pozicijos užsienio rinkose. Per 
praėjusius metus „Anykščių 
vynas“ atvėrė tris naujas eks-
porto kryptis. Vien prekės žen-
klu „Voruta“ pažymėtų gaminių 
pardavimo pajamos užsienyje 
šoktelėjo beveik 90 proc.  Be 
to, gamykloje įdiegus daugiau 
nei 0,6 mln. Eur kainavusią mo-
dernią gamybos liniją, smarkiai 

išplėtėme gaminamų produktų 
krepšelį. Produktų portfelis iš-
siplėtė kartais, todėl pasiekėme 
tašką, kai esame priversti iš es-
mės padidinti savo technines 
galimybes“, – pasakoja vado-
vas. 

Didžiają šiems metams nu-
matytų investicijų į „Anykščių 
vyną“ dalį „MV GROUP Pro-
duction“ skirs šaltajam rūsiui 
išplėsti – daugiau nei 400 tūkst. 
Eur. 

„Pagaminę šimtus tūkstančių 
litrų produkcijos skirtingais ga-
mybos etapais, prieš supilant 
į tarą, ją turime sandėliuoti – 
duoti laiko fermentacijos, bran-
dinimo, kitiems gamybos metu 
aktualiems procesams. Be to, 
rūsyje taip pat saugomos žalia-
vos produktams gaminti. Inves-
ticijos į šaltąjį rūsį apima ne tik 
sudėtingus statybos darbus, bet 
ir modernios įrangos, skirtos 
specifiniam mikroklimatui rū-
syje užtikrinti, diegimą, taip pat 
sandėliavimo talpas“, – sako A. 
Čiburys. 

Dar daugiau nei 200 tūkst. 
Eur investuojama į „Anykščių 
vyno“ laboratorijos atnaujini-
mą: „Laboratorija – viena kerti-
nių dalių gamyklos struktūroje, 
iš esmės dalyvaujanti visuose 
produktų gamybos procesuo-
se, pradedant pirminių žaliavų 
tyrimais, tęsiant tarpiniais ir 
galutiniais gaminių kokybės 
patikrinimais. Smarkiai išaugus 
gamybos apimtims, turimi pajė-
gumai nebetenkina, todėl labo-
ratoriją atnaujinsime iš esmės, 
taikydami naujausius standar-
tus ir diegdami moderniausias 
technologijas.“  

Vadovo teigimu, tokios in-
vesticijos į „Anykščių vyną“ 
diktuoja ir naujų specialistų po-
reikį. Šiuo metu 92 darbuotojus 
turinti gamykla aktyviai ieško 
jaunesniojo meistro gamybos 
bare, o prasidėjus vaisių ir uogų 
perdirbimo sezonui skelbs akty-
vią laikinų specialistų paiešką 
(gamybos operatorių, produktų 
paruošėjų).

Užsak.nr.339

„MV GROUP Production“ generalinis direktorius Algirdas Či-
burys.
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Tado NORKAUS nuotr. Pavasaris prasideda su naujais draugais

Pavasaris demonstruoja permainingą charakterį - vieną dieną danguje šypsosi saulė, 
kitą - merkia įkyrus lietus ar net iš dangaus pabyra snaigės. Šį šeštadienį dalijamės Jūsų 
atsiųstomis pavasario akimirkomis.

O kitą savaitę kviečiame dalytis nuotraukomis, kuriose šypsosi pirmieji šio pavasario 
žiedai, pabudusia gamta džiaugiasi paukščiai ir laukiniai žvėrys. Žinoma, kaip visada, lau-
kiame ir Jūsų pačių smagių šypsenų nuotraukose.

Nuotraukomis dalykitės „Anykštos“ feisbuko paskyroje, po kvietimu džiaugtis ir dalintis.

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“...

Linos DAPKIENĖS nuotr. Gaudant velykinę šilumą.

Tau Eglės nuotr.

Vlado BANIO nuotr.

Karolinos ROMARAITĖS nuotr.

Rūtos VILKIENĖS nuotr.

Linos DAPPKIENĖS nuotr. Gervių balsų vis daugiau...

Linos DAPKIENĖS nuotr. Margučių ridenimas .
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pirmadienis 2021 04 12

sekmadienis 2021 04 11

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedi-
cija (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.
Skaistaveidė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Nepaliesta Korėja. 
12:50 Pusiaujas iš dangaus.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Perplaukus Atlantą 
N-7. 
22:00 Tolimas kraštas N-14. 
00:15 Širdies signalai N-7. 
(kart.).
01:30 Ir štai atėjo Poli N-14. 
(kart.).

06:30 Stivenas Visata.
07:15 Bunikula.
07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Broliai meškinai. 
08:30 Skūbis Dū 2  N-7. 
10:20 Aš iš kitos veidrodžio 

pusės.
12:10 Prestižas N-7. 
14:50 Galva pilna medaus 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:55 Robotas policininkas 
N14. 
00:10 Gyventojas N14. 
02:05 Pasiutusios šeimynė-
lės (k) N14. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.) 
N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
11:55 Teris ir užburta 
Aušros karalystė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Teris ir užburta 
Aušros karalystė.
13:50 Drakonų kova  N-7.
15:35 Tūkstantis žodžių 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Tūkstantis žodžių  
N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Didysis šou burbulas  
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Didysis šou burbulas  
N-7.

22:30 Pagrobimas 2. N-14.
00:10 Prarasta dukra  N-7.

06:30 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 STIHL Savickas 
Classic 2020. 
10:00 Augintinių talentų 
šou.
10:30 Neatrasta Indonezija.
11:35 Vanity Fair  N-7. 
12:30 Šnipų karai.
13:30 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
16:00 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  
N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:45 Gyvi numirėliai  N14. 
00:50 Tikras išbandymas 
(k) N-7. 

07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7.  
09:45 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 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N14. 

23:05 Kieti bičai N14. 
01:25 Operacija Argo (k) 
N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
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 Dievo Gailestingumo 
sekmadienis. 
13:45 Europos irklavimo 
čempionatas. Finalai. 
16:45 Sporto galia.
17:15 Klausimėlis. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 XXXVIII festivalio 
„Resurrexit“ pradžios kon-
certas. 
22:00 Koncertas vienam. 
23:00 Baletų triptikas 
(kart.).
01:00 Tolimas kraštas N-14. 
(kart.).

06:10 Kalnų vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Žvejo nuotykiai  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.

10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Gyvūnų klanai (kart.) 
N-7.
11:40 Iš Los Andželo į 
Vegasą  N-7.
12:40 Gyvūnų klanai  N-7.
13:55 Bomba  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryllsas  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 rungtynės. 
Bostono „Celtics“ – 
Denverio „Nuggets“.
00:30 NBA Action.
01:00 Peržengta riba  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
09.30 Švarūs miestai.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
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.Orai. 
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Laikykitės ten  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 

20.30 A.Lukašenka. 
Auksinis dugnas  N-7.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 „24/7“.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
07:30 Įvartis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba.
09:30 Čepas veža.
10:00 Alfas vienas namuo-
se.
11:00 Raktas į namus.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. 
Mišių transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveikai ir laimingai.
15:30 Pokyčio istorija.
16:00 Visos mes Ievos. 
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai. 
20:45 Mano pramogos vei-
dai. 
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilienė.
23:00 Verslo Švyturys.
00.00 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

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 prama-
nas? 
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 rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Nakties įstatymai N14. 
01:00 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda  N-7.
07:40 Svajonių sodai (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:55 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 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis  N-14.
00:05 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Einšteinas  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo būrys 

(k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k). 
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (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 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Pasaulių karas N14. 
23:20 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:20 Legendų biuras (k) N14. 
01:35 Gyvi numirėliai (k) N14. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:35 Daktaras Ozas  N-7. 
07:30 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:50 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke  
N-7. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Pabėgimas su vaikais N14. 
22:50 Paskolinta meilė.
00:50 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.
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:45 Krikščionio žodis (kart.).
13:00 Kultūros diena (kart.).
13:50 Ką veikti?! 
14:20 Pašėlusios gastrolės N-7. 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
19:00 Išpažinimai (kart.).
19:30 J. R. R. Tolkien. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Henrikas Ibsenas. Junas 
Gabrielis Borkmanas. Valstybinio 
Jaunimo teatro spektaklis. 
23:50 Kuršių nerija.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos  (kart.) 
N-7.
08:50 Autopilotas  (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai 
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.

15:55 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Šanchajaus riteriai  N-7.
23:30 30 dienų nakties S.
01:30 Amerikiečiai  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 Kaimo akademija.  
07.30 Mūsų gyvūnai.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Inovacijų DNR.  
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 Ugnikalnių takais.
06:30 Pasaulio lietuvių žinios.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
08:00 Orijaus kelionės. 
08:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Plungė ir Salantai.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Jūs rimtai? Savaitės apž-
valga linksmai.
14:00 Išpakuota.
14:30 Raktas į namus.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Sveikai ir laimingai.
20:30 Viso mes Ievos. 
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Mano pramogos veidai.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Orijaus kelionės. 
23:30 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
00:30 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 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 Nacionalinė ekspedicija (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 stebuklų. 
Kelionių dokumentika.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Klanas 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 Širdele mano N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Melo pinklės N14. 
01:00 Strėlė  N-7. 
01:55 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
07:10 Kung fu panda N-7.
06:45 Elena iš Avaloro  N-7.
07:40 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:55 Parduotas gyvenimas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 “TV3 sportas.Orai.
22:00 Jei pasilikčiau  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Jei pasilikčiau  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Jei pasilikčiau  N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Einšteinas  N-7.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 

09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) (N-7. 
11:35 FTB (k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Mirties kelias N14. 
22:50 Kitos 48 valandos (k) N14. 
00:45 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  N-7.  
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Vyriausias tyrėjas Vistingas 
4 N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis „Big Band Festival Šiauliai 

2015“(kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Kūrybingumo mokykla 
(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 Šviesuliai (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 LMŽ.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Paryžiaus Dievo Motinos 
katedra. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. .
21:33 Marianne Faithfull. Iki sielos 
gelmių N-14.
22:35 Čia – kinas (kart.).
23:00 Veranda (kart.).
23:30 2 Eilė: teatro žmonės 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 

N-7.
08:50 Vienam gale kablys (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 SimpsonaiN-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Asteriksas ir Obeliksas: jos 
didenybės tarnyboj N-7.
23:25 Gelbėtojai  N-7.
01:10 Amerikiečiai  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 Čepas veža.
05:30 Jos vardas MAMA.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Viso mes Ievos. 
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 Pokyčių istorija.
11:45 Delfi pulsas.
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.
16:35 Delfi diena. Login 2021.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 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 veidai. 
23:45 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.

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 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
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 ekspedicija. 
23:00 Slėpynės N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys (kart.).
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:25 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  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 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas N14. 
00:20 Strėlė  N-7. 
01:20 Nakties įstatymai (k) N14.  

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda N-7.
07:40 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:55 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 Užtikrintas teisingumas  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Užtikrintas teisingumas  
N-14.
00:00 Skubi pagalba  N-14.
01:00 Einšteinas  N-7.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 

07:20 Mano virtuvė geriausia (k). 
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 FTB (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Kitos 48 valandos N14. 
22:55 Pasaulių karas (k) N14. 
01:10 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.  
07:15 Tėvas Motiejus (k) 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 šeimi-
ninkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Vyriausias tyrėjas Vistingas 
N14.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Šiuolaikinės muzikos ir šo-

kio koliažas festivalyje „Klaipėdos 
muzikos pavasaris 2020“. (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:27 „Dainų dainelės“ akimirkos.
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.).
14:55 J. R. R. Tolkien (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
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 Kelionės namo  N-7.  
22:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Gyvūnų manija  (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.

10:25 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:30 Amerikos talentai.
13:30 Nuogi ir įbauginti  N-7 
(kart.).
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Jūrų pėstininkas  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Amerikiečiai  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 -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.

05:30 Viso mes Ievos. 
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pokyčių istorija.
07:00 Čepas veža.
07:30 Alfas vienas namuose .
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Nuo letenos iki uodegos. 
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Vienas toks unikalus. 
20:30 Jos vardas MAMA. 
21:00 Aš ikona. 
22:00 Stiliaus DNR. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kasdienybės herojai. 
23:45 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 04 13

trečiadienis 2021 04 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 04 15

penktadienis 2021 04 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. balandžio 10 d.

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 stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? T
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis. 
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 rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Nuostabi epocha N14. 
00:50 Strėlė  N-7. 
01:50 Melo pinklės (k) N14.

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda  N-7.
07:40 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:55 Parduotas gyvenimas  
N-7.
14:30 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 Nesunaikinamieji N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nesunaikinamieji N-14.
00:00 Skubi pagalba  N-14.
01:00 Einšteinas  N-7.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).

08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 FTB (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:00 Misionierius N14. 
22:55 Mirties kelias (k) N14. 
00:45 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.  
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Kasandra N14. 
23:00 Paskolinta meilė. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis „Big Band Festival Šiauliai 

2015“ (kart.).
06:50 Kuršių nerija (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 LMŽ (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:45 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
15:00 Paryžiaus Dievo Motinos 
katedra (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Kuršių nerija (kart.).
19:00 Metų knygos apdovanoji-
mai 2021. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Balta balta diena N-14. 
23:20 Dizaino dokumentika. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Belaisvė  N-14.
23:25 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Atšiaurioji Aliaska.

05.29 Programa.
05.30 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.

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. 
10:30 Raktas į namus.
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.
16:35 Delfi diena. Verslo požiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 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 nuo-
monės 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 kriminalinė 
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 prama-
nas? 
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 Apolo 13  N-14.
01:10 Dypanas N-14.

06:30 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Vagių karalius N14. 
23:10 Niko N14. 
01:15 Nuostabi epocha (k) 
N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda  N-7.
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai N-7.
12:55 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.
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ledynmetis 2.  N-7.
21:20 Roboto vaikas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Roboto vaikas  N-14.
23:40 Pajūrio šlaistūnas  S.
01:30 Užtikrintas teisingumas  
N-7 (kart.).

06:25 Akloji zona (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 FTB (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Akloji zona  N-7. 

19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Skolų išieškotojas 2 N14. 
23:35 Misionierius (k) N14. 
01:25 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7.

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:25 Seklė Agata  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas  (k) 
N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas N14.  
22:55 Byla  N14. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
06:45 Klausimėlis (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Knygų savaitė. Romano 
„Petro imperatorė II“ pristaty-
mas.
08:45 Gyvenk kaip galima šva-
riau (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 žmonės 
(kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Knygų savaitė. Bičiulių 
„susitikimas“ dvikalbėje 
rinktinėje(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. 
(kart.).
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 Jasminum N-7.
23:20 Sostinės dienos 2020. 
00:15 DW naujienos rusų kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:25 Amerikos talentai. 
Čempionai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.

14:55 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 A lygos rungty-
nės Vilniaus “Žalgiris” – 
Marijampolės “Sūduva”.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Rydikas  N-14.
00:25 Belaisvė  N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 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 Atliekų kultūra.  
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 unikalus. 
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 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 in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
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. 
22:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Telšiai.
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.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

INGREDIENTAI:
200 gramų varškės (sausesnės)
100 gramų miltų (apytikriai)
3 šaukštai cukraus (pagal skonį)
1 obuolys (mažesnis)
1 kiaušinis (nedidelis)
0.5 šaukštelio kepimo miltelių
šiek tiek vanilės
šiek tiek cinamono
šiek tiek cukraus pudros 
pagal poreikį aliejaus (kepimui)

GAMINIMAS:
1. Varškę ištrinti su cukrumi. 

Įmušti kiaušinį, suberti miltus, 
sumaišytus su kepimo milte-
liais, sudėti vanilę, cinamoną ir 
gerai išmaišyti. Miltų dėti tiek, 
kad tešla būtų formuojama - la-
bai neliptų prie rankų, bet ir ne-
būtų kieta. Jeigu varškė šlapes-
nė ar kiaušinis didesnis, miltų 
reikės daugiau.

2. Į tešlą sudėti smulkiai 
pjaustytą obuolį, išmaišyti.

3. Rankomis iš tešlos iškočio-

Greiti varškės piršteliai su obuoliais
Kai norisi greito ir labai skanaus deserto, šie kvapnūs 

varškės piršteliai nudžiugins kiekvieną.

ti juostelę ir ją supjaustyti kelių 
centimetrų ilgio gabaliukais.

4. Kepti įkaitintame aliejuje. 
Iškepusius galima sudėti ant 
popierinių rankšluostėlių, kad 
sugertų aliejaus perteklių.

5. Patiekiant apibarstyti cu-
kraus pudra.

Patarimai:
•Jei naudosite didelius obuo-

lius, užteks ir 0.5 vnt.
•Piršteliams tinka tiek sau-

sesnė, tiek drėgnesnė varškė. 
Su sausesne jie labiau primins 
spurgas, o su drėgnesne tešla 
gali būti kiek skystesnė, todėl 
gali reikėti vos trupučio dau-
giau miltų.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
07:35 Baltoji Žvaigždė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
13:35 Komisaras Montalbanas 
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Tėčio armija N-7.
00:20 Apolo 13 N-14. (kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomo ir Džerio nuoty-
kiai.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir Džeris. 
12:05 Margi, pirmyn! 
14:05 Policijos akademija 2. 
N-7. 
15:50 Nuogas ginklas 33 N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Žvėrelių maištas N-7. 

21:20 Striksės N-7. 
23:10 Vyras už pinigus 2. 
N14. 
00:55 Vagių karalius (k) N14. 

06:35 Kung fu panda (kart.) 
N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (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.
12:00 Laukinė Japonija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Japonija.
13:00 Kria-kria-keriai N-7.
14:45 Šuns kailyje N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai. Princai  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gaujų karai. Princai 
N-14.
22:40 Kafarnaumas  N-14.
01:10 Nesunaikinamieji N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 

07:30 Augintinių talentų šou 
(k).
08:30 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Augintinių talentų šou.
10:30 Neatrasta Rusija.
11:35 Vanity Fair  N-7. 
12:30 Šnipų karai.
13:30 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
16:00 Pavojingi kaimynai N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Muzikinis šou. 
22:05 10 000 metų prieš 
Kristų N-7. 
00:15 Gatvių kovotojas N14. 

06:20 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai.  
07:20 Akloji  (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7.  
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos.
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Melas N14. 
22:55 Viskas, ką turėjome 
N14. 
01:00 Byla (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 mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai. 
11:00 Kas geresnio, kaimyne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:35 Erdvės menas.
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Indivizijos. 
19:00 Vizionieriai. 
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Viltis abipus Atlanto. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Verksnys N-14. 
22:25 LRT Opus Ore. Grupė 
„Colours of Bubbles“. 
23:25 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
23:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:10 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
07:00 Žvejo nuotykiai N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.

10:00 Autopilotas.
10:30 Gyvūnų klanai (kart.) 
N-7.
11:40 Iš Los Andželo į Vegasą 
N-7.
12:40 Gyvūnų klanai  N-7.
13:55 Bomba  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryllsas  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 Karalius Artūras N-7.
00:25 Rydikas  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 dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 isto-
rija N-7.

05:00 Pasaulio lietuvių žinios.
05:30 Delfi premjera.
06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją .
07:00 Kasdienybės herojai. 
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
09:30 Sveikai ir laimingai.
10:00 Alfas live. 
11:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
11:30 Stiliaus DNR. 
12.00 Vienas toks unikalus. 
12:30 Čepas veža.
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:Telšiai.
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.
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.
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parduodaįvairūs

(Atkelta iš 1 psl.)

siūlo darbą

UAB BALTICSOFA, danų
kapitalo minkštų baldų

gamybos įmonė,
plečia savo veiklą ir KVIEČIA 

PRISIJUNGTI prie draugiško 
Anykščių kolektyvo meistrus 

(-es), siuvėjus (-as) 
bei minkštų baldų

specialistus (-es) ar norinčius
išmokti šį darbą: karkasų 

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTo atlyginimas

736-2500 EUR
Susisiekite: +370 694 74 037,

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

VILNONĖS ANTKLODĖS
Šių metų balandžio 16 d. (penktadienį) 14.00 Svėdasuose (turguje), 

14.30 Leliūnuose, 14.50 Debeikiuose, 15.10 - 15.40 Anykščiuose (prie įvažiavimo 
į turgų), 16.00 Ažuožeriuose, 16.15 Kavarske (turguje),16.40 Dabužiuose, 17.00 
Troškūnuose (turguje), 17.30 Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (58 Eur), dvigules (65 Eur), vaikiškas (38 Eur) antklodes, įvairių matmenų 
vilnonius čiužinius (paklotus) (50-65 Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės 
komplektus (28-31 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

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

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

Priimtų gyventi vienišą žmogų 
nešališką technikai, statyboms. 
Sąlygos: aprūpina gyvenamu 
plotu ir daugiau privalumų.

Tel. (8-600) 40863. 

Nuoma

Išsinuomotų žemės ūkio paskir-
ties žemę Viešintų, Andrioniškio, 
Troškūnų seniūnijose. 

Tel. (8-624) 77507.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Ruošia techninei apžiūrai, pildo 
kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148, 
(8-600) 94475.

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

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

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste ir rajone.

Tel. (8-679) 02099.

Įvairūs statybos, remonto dar-
bai, skardinimas, dažymas, fa-
sadų restauravimas, stogų den-
gimas  ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-617) 00616.

Freza smulkina kelmus, krū-
mus, medžius, brūzgynus. 
Tvarko apleistus žemės skly-
pus. 

Tel. (8-607) 03460.

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.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

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 
griovių valymas, kelių 

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

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

 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.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDŲ 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Informuojame žemės sklypų:
1.(kad. Nr. 3434/0003:319), esančio Pavirinčių k.,  Anykščių r. sav.,  M. K. paveldėtojus, kad 2021-04-23 9:00 

vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 667-1);
2. (kad. Nr. 3434/0003:60), esančio Pavirinčių k.,  Anykščių r. sav., savininkę A. K. , kad 2021-04-23 11:45 

vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 667-4);
3. (kad. Nr. 3434/0003:102), esančio Pavirinčio k.,  Anykščių r. sav., savininkę L. R., kad 2021-04-23 12:30 

vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 667-2); esančių Pavirinčių k., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. 
UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570)      
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu 

uab.lukieva@gmail.com arba tel. (8-600) 05575.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-620) 80915.

Kita

Naujus avilius.
Tel. (8-619) 41085.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Sliekų žemę. 
Tel. (8-686) 56748.

Dideles maistines bulves (30 
kg - 7 Eur). Bulves, tinkan-
čias sodinimui (30 kg – 8 Eur). 
Atveža. Išrašo sąskaitą. 

Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768. 

Maistines bulves „Vineta" (su-
krenta), „Laura" (nesukrenta). 
Kaina 30 kg/8 Eur.  Sodinimui: 
„Vineta", „Laura", „Anna 
Karalienė", „Jelly", "„ulenka", 
„Adora".

Tel. (8-614) 63147.

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, mišinį, grikius, 
įvairius pašarinius miltus, sėle-
nas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Vasarinius kviečius (200 Eur/t), 
miežius (180 Eur/t), avižas (140 
Eur/t), šieną ritiniais. 

Tel. (8-618) 50787.

Barkūną.
Tel. (8-650) 25977.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Variklio, važiuoklės, stabdžių 
patikra, remontas, ratų monta-
vimas, suvedimas, tepalų keiti-
mas, paruošimas TA. 

J. Janonio 1, Panevėžys, 
TANAGRA. 

Tel. (8-655) 55128.

Dovanoja

Moterišką rusišką dviratį. 
Važiuojantis.

Tel. (8-600) 07359.

Karkasinį medinį sodo namelį 
nusikėlimui.

Tel. (8-687) 76233.

Parolimpietis Normantas Prušinskas: 
„Vieni rašo dienoraščius, o kiti – repą“

Įkvėpimo pradedantis atlikėjas 
semiasi iš savo patirties: „Kie-
kvienoje dainoje detalės paimtos 
iš mano gyvenimo, nėra nieko 
išgalvota.“

Normantas Prušinskas užaugo 
Anykščiuose, čia baigė Antano 
Baranausko pagrindinę mokyklą. 
Į sostinę išvyko būdamas šešio-
likos, ten mokslus tęsė Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių mokymo 
centre. 

Būtent Vilniuje susižavėjo pa-
rolimpine sporto šaka – golbolu. 
Vaikinas darbo dienomis treniruo-

jasi su Lietuvos golbolo rinktine, 
o savaitgaliais grįžta pas šeimą į 
Anykščius.

Kūryba ir sportas 
dera tarpusavyje
N. Prušinskas penkerius metus 

profesionaliai sportuoja Lietuvos 
vyrų golbolo rinktinėje ir ruošia-
si šių metų Tokijo parolimpinėms 
žaidynėms. Golbolas – tai aklųjų 
ir silpnaregių sporto šaka, kitaip 
sakant, aklųjų riedulys. Sportinin-
kas šiuo metu gyvena ir treniruo-
jasi Vilniuje.

N. Prušinsko teigimu, tiek spor-
tas, tiek kūryba reikalauja atsi-

davimo, bet abi veiklas derinti 
nesudėtinga. „Pats renkuosi laiką, 
kada kurti: ar rytais, ar po sporto, 
ar naktimis“, – sako N. Prušins-
kas. 

Fizinė veikla jaunuoliui padeda 
atsipalaiduoti prieš kūrybą. „Kai 
sportuoju, išsivalo mintys, pailsi 
protas. Po sporto žymiai lengviau 
rašyti repo tekstus“, – dalijosi N. 
Prušinskas.

Repą kurti paskatino bičiulis
Paklaustas, iš kur kilo mintis 

rašyti repą, N. Prušinskas atsakė: 
„Man jau seniai patiko muzika, 
svarsčiau susieti gyvenimą su kū-

ryba. Pirmiausia kurti paskatino 
draugas Mindaugas Suchovejus, 
anksčiau išleidęs savo kūrybos 
repo dainų.“

Prieš penkerius metus pasirodė 
Mindaugo Suchovejaus slapyvar-
džiu MinDis repo kūrinys „Mano 
muzika“. M. Suchovejus su vyrų 
golbolo komanda 2016 m. Rio de 
Žaneiro parolimpinėse žaidynėse 
pelnė aukso medalį. 

Neregys pasaulį mato kitaip
Regėjimo negalia netrukdo ra-

šyti dainų, atvirkščiai, daro kūrybą 
išskirtinę. „Nematydamas aplinką 
jaučiu kitaip nei matantieji. Kitaip 
žiūriu į gyvenimą, kitaip vertinu 
žmones, pavyzdžiui, ne pagal iš-
vaizdą, o pagal asmenybę. Dėl to 
kitaip parašau ir dainą“, – sakė N. 
Prušinskas.

Tačiau dėl regos sutrikimo kyla 
ir nepatogumų – tekstus Norman-
tas Prušinskas priverstas rinkti 
kompiuteriu.

Rašyti dainos žodžius Brailio 
mašinėle taip pat neverta. „Tai 
sunki, nepatogi, griozdiška rašy-
mo priemonė. Jos lengvai su sa-
vimi nepanešiosi“, – pridūrė N. 
Prušinskas.

Vaikinas mieliau mintis į užra-
šinę žymėtųsi ranka: „Norėčiau 
važiuodamas autobusu ar būda-
mas prie jūros, gamtoje atsiversti 
lapą ir rašyti mintis.“ Deja, tokios 
galimybės nematančiam asmeniui 
nėra.

Pirmoji Normanto Prušinsko 
daina „Nusišypsok“ publikuota 
šių metų vasario 8 d. YouTube 
platformoje.



  
SKELBIMAI 2021 m. balandžio 10 d.

perka

parduoda

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 3985

Vyr. redaktorė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

PARdUOdAme 
sodo technikos detales jūsų 

sodo technikai. 
Padedame surasti jums 

reikalingas detales. 
Kreipkitės tel. (8-674) 31027 
arba el.paštu: info@st-dalys.lt

https://st-dalys.lt/

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 
rudoms, raiboms, juodoms, pilkomis, 
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.

SKUBIAI 
ieškome nusipirkti būstą. 

Siūlykit įvairius variantus. 

Tarpininkai negąsdina. 
Tel. (8-671) 99251.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VeRŠeLIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METŲ, KARVES, 
GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

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

Žemę prie Traupio (10,5 ha).
Tel. (8-608) 08965.

2 ha žemės paskirties žemę. 
Apaugusi mišku, Troškūnų sen.

Tel. (8-620) 80915.

115,82 a sklypą. Paskirtis: 
kita (gyvenamųjų pastatų staty-
boms). Iki Anykščių miesto cen-
tro 1,5 km. Iki Liudiškių g. 400 
metrų. Miesto kanalizacija yra 
sklype. Elektra už 200 metrų. 
Kaina 40000 Eur.

Tel. (8-686) 63437.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Suremontuotą namą Gedimino g. 
Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 11 d. (sekmadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis dėsliosiomis vištaitėmis bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
4.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome 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.

PIRKITE VIŠTAITES !
BALANDŽIO 14 d., trečiadienį, prekiau-

sime  jaunomis 5 mėn.rudomis, juodo-
mis, raibomis, pilkomis, baltomis dede-
klėmis vištaitėmis, pašarais. 

Tel. užsakymams (8-612) 17831:
Žemuosiuose Svirnuose – 10.15 val.

Kavarske – 10.30 val., Janušavoje – 10.40 
val., Traupyje – 11.00 val., Levaniškyje 
– 11.20 val., Troškūnuose – 11.45 val., 
Surdegyje – 12.10 val., Viešintose – 
12.30 val., Andrioniškyje – 13.30 val., 
Ažuožeriuose – 13.45 val., Anykščiuose 
– 14.00 val., Naujuosiuose Elmininkuose 
– 14.20 val., Elmininkuose – 14.30 val., 
Debeikiuose – 14.40 val., Rubikiuose 
– 15.00 val., Burbiškyje – 15.15 val., 
Keblonyse – 15.30 val., Katlėriuose – 15.50 
val., Pašiliuose – 16.00 val., Skiemonyse 
– 16.15 val., Kurkliuose – 16.35 val., 
Staškūniškyje -16.45 val.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
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, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus išsikirtimui 
arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pievas 
(gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miškus 
draustiniuose, parkuose ir žemę: 
apleistą, nederlingą apaugusią 
krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai mišką su žeme arba iš-
sikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sunkve-
žimius. Išrašo utilizacijos pažy-
mas.

Tel. (8-629) 10247.

Skubiai automobilį iki 1000 Eur 
Anykščiuose ir 100 km aplinkui. 
Domina bet kokios būklės.

Tel. (8-696) 65249.

Gyvuliai

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

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

Kita

Senovinius pinigus, medalius, 
laikrodžius, nuotraukas, sidabro 
dirbinius, medžio ir porceliano 
skulptūrėles, vežimo ratus, ąso-
čius, motociklus ir kt.

Tel. (8-617) 33914.

Seną katilą. Gali būti nebetinka-
mas šildymui. Ąžuolo rąstelius 10 
cm skersmens.

Tel. (8-616) 51787.

Eglės, pušies rąstus.
Tel. (8-689) 48020.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
balandžio 10-11 d. - delčia, 
balandžio 12 - jaunatis.

Stanislovas, Vykintas, 
Daugailė, Leonas.

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita.

šiandien

balandžio 11 d.

vardadieniai

oras

+4

+10

balandžio 12 d.
Julijus, Zenonas, Galmantas, 
Jūratė, Damijonas, Julius.

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
8 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61(64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

redaktorei nežinant

Amiliutė rašo anoniminį laišką Seimo nariui

Laiškas kulinarinės laidos ve-
dėjai: „Brangi Beata, ačiū jums 
labai už receptą. Tiesa, avoka-
dą aš pakeičiau apvirta bulve, o 
krevetes – apkepintais lašiniais. 
Bet kokiu atveju, jūsų salotų su 
avokadais ir krevetėmis receptas 
mūsų šeimai be galo patiko“.

***
Jeigu problemą galima iš-

spręsti pinigų pagalba – tai ne 
problema. Tai – išlaidos. (Žydų 
išmintis)

***
- Kur šiemet ruošiesi vykti 

atostogauti?
- Pažiūrėjęs į savo biudžetą 

nusprendžiau, kad nepavargau.

***
- Be reikalo mes barėme savo 

dukrą, kad pasidarė pirsingą. 
Dabar, kai jos nosyje šitas žie-
das, žadinti ją į mokyklą tapo 
žymiai paprasčiau.

***
Iš jaunųjų karių instruktažo:
- Gerti degtinę kareivinėse 

griežtai draudžiama, čia jums 
ne vaikų darželis!

***
- Ponas siuvėjau, aš tik va-

kar pasiėmiau iš jūsų švarką, o 
jau šiandien iširo visos nugaros 
siūlės...

-Taigi, aš jums ir sakiau, kad 
sagos gerai prisiūtos!

***
Šiandien žmona skaičiavo 

šeimos biudžetą. Paaiškėjo, jog 
pusę pinigų ji išleidžia maistui, 
o kitą pusę – kad numestų ne-
reikalingą svorį...

Potiomkino kelias?
Su Troškūnais besijungiančiuose Vaidlonyse yra kelias, 

kuris atrodo labai geras, padengtas nauja asfalto danga, 
toks, kuriuo važiuodamas gali didžiuotis, jog gyvename ci-
vilizuotame pasaulyje, o ne kokiame nors Dievo užmiršta-
me užkampyje. Tačiau tai kelias su siurprizu.

Pušyno gatvė Vaidlonyse, su-
teikianti galimybę išvažiuoti į 
link Surdegio vedantį kelią ne-
važiuojant į Troškūnų centrą, iš 
pažiūros atrodo labai gera. Nors 
ir siauras kelias (bet juk tai ne 
automagistralė – tokie reikala-
vimai ir nekeliami), bet be duo-
bių, po liūčių ir pavasario po-

laidžių tyvuliavusius purvynus 
pakeitė paprasčiausios balutės 
ant asfalto, neliko seno, ištru-
pėjusio asfalto liekanų, žodžiu, 
valdžia žmonėmis pasirūpino! 

Tačiau važiuojantieji keliu 
neturėtų atsipalaiduoti, nes pui-
kų asfaltą staiga pakeičia pa-
žliugęs žvyrkelis. Nebūtų nieko 

stebėtino, jai būtų išasfaltuota 
tik kelio dalis, o toliau paliktas 
iki tol buvęs ištrupėjęs asfal-
tas, bet tame kelyje neasfaltuo-
to žvyrkelio atkarpos ilgis tik 
koks 100 – 150 metrų. Toliau 
– vėl asfaltas. Lyg kelio tiesė-
jai būtų seną asfaltą nuskutę, o 
naują tarsi būtų kas pavogęs. 
Bet juk nebūtinai pavogęs - gal 
tai tik turistinės strategijos dalis 
– tiesti kelius ir jais nevažinėti? 
Jei Potiomkinas statė muliaži-
nius kaimus, kai kodėl netiesti 
tokių pat kelių?

Iš abiejų pusių žvyrkelio atkar-
pos link veda naujas asfaltas.

,,Tomai, pone išmintingas,
sąžiningas ir teisningas, 
Mano skundą išklausyki - 
Pareiškimą padaryki. 

jei gali – atsiųsk kontrolę,
Tegul ieško, tiria uoliai,
O paskui ir sTT - 
Tesudės taškus ant ,,ė“! 

kur matyta, kur girdėta,
kada šitaip išpindėta? 
Komunalinio vadovas 
Mūsų merui yr zabova. 

Už balsavimą ,,valstiečių“
joja ant visų piliečių. 
Liepia dirbti iš peties
nuo pat ryto lig nakties. 

seno medžio net kamieno
negali paimt nė vieno!“
- Darbo partijos narys,
komunalkės duobkasys. 


