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JURZDIKAS. Geriausia nau-
jiena Anykščių gyventojams ir 
draugams! Kadangi gyvenimas 
Mūsų nuostabiame gamtos kam-
pelyje vietoje nestovi, esame la-
bai mylimi ir lankomi – snausti 
negalime. „Vildor Group” Jums 
pristato 2021 metų investicinį 
rekreacinį projektą – „Jurzdiko 
Slėnis”. Tai geriausia, kas galėjo 
nutikti, – kurkime istoriją kartu!

Rekordas. Balandžio 24 die-
ną panevėžietis Audrius Sutkus 
sieks rekordo - siaurojo geležin-
kelio bėgiais rankine drezina jis 
ketina įveikti atstumą nuo Pa-
nevėžio iki Rubikių. A.Sutkui 
teks įveikti 69 kilometrų atstu-
mą. Drezina gali važiuoti iki 20 
kilometrų per valandą greičiu.
Atstumą planuojama įveikti per 
4 valandas.

Netektis. Balandžio 19 dieną 
užgeso imtynių veterano ir puo-
selėtojo Simo Šimkūno gyvybė. 
Vos prieš tris mėnesius jis sutiko 
devyniasdešimt pirmąjį gimta-
dienį. Anot Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro, anykštėnai 
neteko vienos ryškiausių asme-
nybių Anykščių sporto istorijoje. 
Plačiau apie S.Šimkūno pasieki-
mus skelbia portalas anyksta.lt

Specialistė. Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriuje darbą 
pradėjo konkursą laimėjusi vy-
riausioji specialistė Inga Eidri-
gevičienė. I.Eidrigevičienė yra 
dirbusi Andrioniškio seniūnijos 
specialiste. Ji turi viešojo admi-
nistravimo magistro išsilavini-
mą.

Laikraštis. Kitą savaitę lai-
kraštis išeis antradienį, balan-
džio 27 d., ir penktadienį, ba-
landžio 30 d. 

Dozuojama informacija apie 
koronaviruso plitimą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 20 dieną Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro Utenos departamentas pranešė, kad Anykščiuose 
nustatyti 35 atvejai, kai asmenys užsikrėtė dar neidentifi-
kuota koronaviruso atmaina. Penktadienio duomenimis, 
šia koronaviruso atmaina jau yra užsikrėtę 43 asmenys. 
Trys žmonės, užsikrėtę šia atmaina, mirė.

 Idomiausia, kad šia koronaviruso atmaina užsikrėtė ir 
dviem „Pfizer“ vakcinomis paskiepyti žmonės.

Anykščių rajono savivaldybė skundžiasi, kad Nacionali-
nis visuomenės sveikatos centras jai teikia per mažai infor-
macijos apie koronaviruso plitimą, tačiau šio centro Utenos 
departamento direktorė Birutė Sapkauskienė sako, kad sa-
vivaldybė mato net užsikrėtusiųjų koronavirusu pavardes.

Troškūnų seniūnijoje turi iškilti vėjo 
elektrinių bokštai

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Vėjų jėgainių parkų statymo Anykščių rajone darbai pajudėjo. 
UAB „Raguvėlės vėjas“ paskelbė pranešimą apie planuojamo vėjų elektrinių parko sta-

tybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią ir pranešime pateikė planuoja-
mo parko techninius kontūrus. Troškūnų seniūnijoje planuojama statyti dideles, dangorai-
žiams aukščiu prilygstančias jėgaines.

Pagal paskelbtą pranešimą, 
vėjo elektrinių parkas būtų sta-
tomas Troškūnų seniūnijoje. 
Būtent šioje seniūnijoje Anykš-
čių rajono tarybos sprendimu 
gali būti statomos vėjo elektri-
nės. 

Planuojama statyti apie 10 
vėjo elektrinių su integruota iki 
6,2 MW kiekvienos elektrinės 
nominalia galia ir per metus 
pagaminti apie 288000 MWh 
elektros energijos.

Pranešime nenurodoma, kur 
konkrečiai būtų statomi vėjo 
elektrinių bokštai, tačiau iš pa-
teikiamų kai kurių atstumų ga-
lima suprasti, kad parkas būtų 
įsikūręs 270 hektarų plote tarp 
Troškūnų miestelio ir Rukiškio 
kaimo. 

Troškūnų seniūnijos apylinkėse planuojamų statyti vėjų jėgainių aukštis, kuriame tvirtinamas ro-
torius ir sparnai, turėtų prilygti Vilniaus televizijos bokšto kavinės – apžvalgos aikštelės aukščiui, o 
besisukančių menčių skersmuo toli lenks futbolo aikštės ilgį ir turėtų būti nuo 158 iki 170 metrų.

Anykščių vicemeras, Ekstremaliųjų situacijų komisijos operaci-
jų vadovas Dainius Žiogelis tvirtina, kad savivaldybei Naciona-
linis visuomenės sveikatos centras teikia per mažai informacijos 
apie koronaviruso plitimą.

Sulaikytas neblai-
vus greitosios 
pagalbos automo-
bilį vairavęs 
ligoninės 
darbuotojas

Pasiruošti 
saugiam šildymo 
sezonui padėtų 
specialioji 
tarnyba

PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

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

temidės svarstyklės

2021 m. balandžio 29 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 26-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. balandžio 27 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 
elektroninių ryšių priemonėmis:
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Paieškos. Sveikatos apsaugos 
ministerija imasi Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
vadovo (NVSC) paieškų – Vals-
tybės tarnybos portale paskelb-
tas konkursas šioms pareigoms 
užimti. NVSC vadovo pareigas 
norintis eiti žmogus privalo tu-
rėti aukštąjį universitetinį išsi-
lavinimą, mažiausiai trejų metų 
vadovaujamo darbo patirties, 
mokėti užsienio kalbą. Skelbi-
me teigiama, kad NVSC vado-
vo pareiginės alga prieš mokes-
čius siektų 3,5 tūkst. eurų.

Sveikata. Įsigaliojus tvarkai, 
kai imunitetą įgiję žmonės turi 
laisvesnes karantino sąlygas 
nei jo neturintieji, imunitetą 
nuo koronaviruso reikės pa-
grįsti e.sveikatos arba gydytojo 
dokumentu. Laisvesnes sąlygas 
galės turėti asmenys, persirgę 
COVID-19 liga, kai diagnozė 
buvo patvirtinta PGR tyrimo 
ar antigeno testo rezultatu ir 
nuo teigiamo tyrimo rezulta-
to praėjo ne daugiau kaip 180 
dienų. Taip pat paskiepyti nuo 
COVID-19 pagal skiepijimo 
schemą.

Tyrimas. Lietuvos statistikos 
departamentas pranešė prade-
dantis statistinį tyrimą, kiek 
smurtas paplitęs visuomenėje. 
Bus renkama informacija apie 
gyventojų asmeninio saugu-
mo pažeidimus darbe, smurto 
paplitimą ir pobūdį artimoje 
aplinkoje ir už jos ribų, pagal-
bos nukentėjusiems asmenims 
teikimą. Tyrimas unikalus tuo, 
kad apie smurtą bus siekiama 
išsiaiškinti daugiau nei patenka 
į policijos suvestines.

Automobiliai. Daugiabučių 
kiemuose atsiras daugiau vie-
tos automobiliams. Seimas įpa-
reigojo nenaudojamų mašinų 
savininkus nelaikyti jų bendro 
naudojimo vietose. Nauja tvar-
ka įsigalios nuo 2022 metų. Iš 
kiemų reikės pašalinti trans-
porto priemones, kurios negali 
būti naudojamos, jei ilgiau kaip 
tris mėnesius jos neturi teisės 
dalyvauti eisme. Už pažeidimą 
pirmą kartą automobilio savi-
ninkas bus įspėtas, pakartotinai 
– baudžiamas nuo 140 iki 300 
eurų. Numatyta galimybė trans-
porto priemonę konfiskuoti.

Šiukšlintojai. Seimas pradėjo 
svarstyti pataisą, kad aplinkos 
teršėjai ne tik mokėtų baudas, 
bet ir prarastų savo transporto 
priemonę. Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkė Aistė Ge-
dvilienė teigė, kad visuomenė 
nenori toleruoti asmenų, nors 
ir turinčių galimybę legaliai iš-
vežti atliekas į surinkimo aikš-
teles, bet gabenančių jas į gra-
žiausias gamtos vietas. 

-Bns

Sulaikytas neblaivus greitosios pagalbos 
automobilį vairavęs ligoninės darbuotojas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių ligoninės teritorijoje policijos pa-
reigūnai sulaikė ligoninės darbuotoją, kuris, kaip įtariama, 
neblaivus vairavo greitosios pagalbos automobilį.

Policijos pranešime skelbiama, 
kad apie 18.10 val. 1962 metais 
gimęs vyras, kuriam nustatytas 
2,80 prom. girtumas, vairavo 
greitosios pagalbos automobilį 
„VW Transporter“. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato  ilgalaikio sulaiky-
mo patalpą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas „Anykš-
tą“ informavo, kad  greitosios 
pagalbos automobilis priklauso 
Anykščių ligoninei, o vairuoto-
jas, kuriam buvo nustatytas gir-
tumas, yra ligoninės ūkio dalies 
darbuotojas. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palionis 
„Anykštai“ sakė, kad policijai 
apie kelyje  įtartinai manevruo-
jantį greitosios pagalbos automo-
bilį pranešė gyventojai.

„Greitosios pagalbos automo-
bilis važiavo nuo Troškūnų pusės 
į Anykščius. Vairuotojas, kuriam 
buvo nustatytas sunkus girtumas, 
kuomet atvyko policijos pareigū-

nai, jau buvo  pastatęs transporto 
priemonę garaže,  išlipęs iš auto-
mobilio“, - sakė V.Palionis.

V.Palionio duomenimis, grei-
tosios pagalbos automobilio vai-
ruotojas važiavo vienas.

„Duomenų, kad būtų kažką ve-
žęs, nemačiau“, - sakė jis.

Pasak V.Palionio, greitosios 
pagalbos automobilio vairuotojui 
gresia baudžiamoji atsakomybė.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato reagavimo skyriaus 
viršininkas V. Palionis sakė, kad 
tai „eilinis įvykis“.

„Gal tik automobilis neeilinis. 
Pagal statistiką, ikiteisminiai ty-
rimai, kuriuos pradedame dėl 
neblaivių vairuotojų, patenka „į 
ketvirtuką“, - tęsė jis.

V.Palionis sakė nepamenantis 
atvejo, kad Anykščių rajone būtų 
buvęs sulaikytas neblaivus  grei-
tosios pagalbos automobilį vai-
ruojantis asmuo. 

Anykščių ligoninės laikina-
sis direktorius Dalis Vaiginas  
„Anykštai“ garantavo, kad grei-
tosios pagalbos automobiliu ligo-
niai tikrai nebuvo vežami. 

D. Vaiginas sakė, kad dėl įvy-

kio ligoninėje pradėtas vidinis ty-
rimas, ir plačiau šia tema pasiūlė 
kalbėtis su tiesioginiu vairavusio 
ligoninės darbuotojo vadovu - 
Anykščių ligoninės Bendrojo ir 
aptarnaujamojo ūkio skyriaus 
vedėju Edvardu Šeženiu.

E.Šeženis sakė, kad galimai 
neblaivus greitosios pagalbos au-
tomobilį vairavo kūrikas – šalt-
kalvis- santechnikas. Trečiadienį 
jis dirbo Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninėje. 
E.Šeženis sakė, kad ryte jis ben-
dravo su minėtu darbuotoju ir ne-
pastebėjo, kad pastarasis galėtų 
būti neblaivus.

E.Šeženis sakė, kad po to, kai 
buvo sulaikytas policijos, dar-
buotojas aiškino gėręs jau atva-
žiavęs į Anykščius.

„Jis man aiškino, kad greito-
sios pagalbos automobilis tvar-
kingai stovėjo garaže. Atvažiavo 
policija ir jį šalia garažo sulaikė“, 
- sakė jis.

E.Šeženis sakė, kad greitosios 
pagalbos automobilį vairavęs 
darbuotojas iš Troškūnų grįžo 
apie 17 valandą. Jo kolega Romas 
Buterlevičius Anykščių ligoninės 
kieme bendravo su įtariamuoju 

darbuotoju, tačiau nepastebėjo, 
kad šis galėtų būti neblaivus.

„Aiškinama, kad vairuotojas 
sulaikytas 18 valandą. Neįsi-
vaizduoju, kaip ten buvo“, - 
kalbėjo jis.

E.Šeženis sakė, kad kitą die-
ną darbuotojas, kaip įtariama, 
vairavęs greitosios pagalbos 
automobilį, jam teisinosi, kad 
išgėręs nevairavo.

Pasiteiravus, kaip apibūdintų 
įtariamą darbuotoją,  E.Šeženis 
sakė: „Jis ne vairuotojas ir aš jo 
kiekvieną dieną neuostau.“

Pasidomėjus, ar darbuotojas 
jau po darbo galėjo Anykščių li-
goninės teritorijoje, kur ir buvo 
sulaikytas policijos, vartoti al-
koholį, ligoninės Bendrojo ir ap-
tarnaujamojo skyriaus vedėjas 
E.Šeženis sakė: „Be abejo, kad 
to daryti negalima. Net minčių 
negali būti.“

Neblaivus ligoninės dar-
buotojas policijos sulaikytas 
Anykščių ligoninės teritorijoje 
jau po darbo valandų. E.Šeženis 
negalėjo tiksliai paaiškinti, ką 
jis ten veikė.

„Tą ir veikė, pats suprantat“, - 
mįslingai kalbėjo pašnekovas.

Anykščių rajono laikinasis 
direktorius, gydytojas Dalis 
Vaiginas sakė, kad įtartinai 
manevravusiu greitosios pa-
galbos automobiliu nebuvo 
vežami ligoniai.

Anykščių rajono policijos 
komisariato reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Pa-
lionis sakė, kad apie keistai 
kelyje manevruojantį auto-
mobilį pranešė gyventojai.

Greitosios pagalbos automobilį vairavęs Anykščių ligoninės dar-
buotojas policijai aiškino gėręs po to, kai automobilis jau buvo 
pastatytas garaže.

Avarija. Balandžio 22 dieną 
11.24 val. Bendrajame pagal-
bos centre skubiosios pagal-
bos tarnybų telefono numeriu 
112 gautas pranešimas apie 
tai, kad Viešintose,važiuojant  
Kupiškio link, automobilis 
nuvažiavo į griovį, prispaus-
tas ir sužalotas žmogus. Į 
įvykio vietą buvo išsiųstos 

Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo pajėgos, informacija 
apie įvykį perduota Panevėžio 
greitosios medicinos pagal-
bos stočiai, Utenos apskrities 
vyriausiajam policijos komi-
sariatui. Balandžio 23 dieną 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas pranešė, 
kad prispaustų žmonių įvykio 
metu nebuvo.

Mirtis. Balandžio 21 dieną 
apie 14.30 val. Debeikių seniū-
nijos Ąžuolynės kaime rastas 
vyro (g. 1965 m.) kūnas be iš-
orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti. 

Gaisras. Balandžio 19 dieną 
Anykščiuose, Kvarco g., degė 
pernykštė žolė. Pranešama, 
kad žolė degė 50 arų plote. 

Ugniagesiai ją užgesino aukšto 
slėgio švirkštu bei parankinė-
mis priemonėmis. 

Pirtis. Balandžio 20 dieną 
Debeikių seniūnijos Ąžuoly-
nės kaime degė medinių rąstų 
pirtis ir  sena žolė šalia pirties. 
Gaisro metu nudegė bei buvo 
nuardyta apie 20 m² stogo. 
Nudegė ir nuardyta apie 12 m² 
pirties lubų.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
(toliau –  Administracija), 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės 
įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi, 

informuoja įmonę UAB ,,TransValDa“, kad:
• Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 

16 d. įsakymu Nr. 1P-303-(1.3.) ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Mažajam 
dviračių takui nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos įrengti) procedū-
ros pradžios“ yra pradėta UAB ,,TransValDa“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo 
(kadastro Nr. 3414/0001:4, unikalus Nr. 3414-0001-0004) dalies, kurio plotas 0,0386 ha, 
esančio Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pašventupio k., paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūra.

• Siūlome pagal turto vertinimo ataskaitą, parengtą UAB ,,Jungtinis verslas“, nuostolius, su-
sijusius su žemės paėmimu, atlyginti Jums pinigais ir sudaryti Nuostolių, susijusių su žemės 
sklypo paėmimu visuomenės poreikiams, atlyginimo sutartį (toliau – Sutartis).

• Su turto vertinimo ataskaita ir Sutarties projektu galima susipažinti Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 
104 kab., tel. (8 381) 58152, el. p. rima.budreikiene@anyksciai.lt).

• Apie sutikimą ar nesutikimą sudaryti Sutartį prašome raštu informuoti Administraciją per 
30 kalendorinių dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje dienos. 

• Negavus atsakymo per nustatytą laiką arba atsisakius sudaryti Sutartį, bus laikoma, kad 
tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir paimamo turto savininkų yra ginčas. Žemės 
paėmimu suinteresuota institucija, šiuo atveju Anykščių rajono savivaldybė, per 60 kalendori-
nių dienų nuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus priimto 
sprendimo dienos privalės kreiptis į teismą dėl leidimo paimti žemę visuomenės poreikiams 
(Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 5 dalis).       

• Laikoma, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos žemės sklypo savininkas UAB 
,,TransValDa“ informuotas tinkamai dėl siūlymo sudaryti Nuostolių, susijusių su žemės skly-
po paėmimu visuomenės poreikiams, atlyginimo sutartį.

Užsak. nr. 416

Troškūnų seniūnijoje turi
iškilti vėjo elektrinių bokštai

„Nuo Troškūnų miestelio ar-
timiausia vėjo elektrinė numa-
toma už 1,0 km šiaurės krypti-
mi. Rukiškio kaimas nuo vėjo 
elektrinių parko yra už 0,8 km 
vakarų kryptimi“, - rašoma pa-
skelbtame pranešime.

Dar tiksliau parko vietą gali-
ma nustatyti pagal papildomus 
paskelbtus orientyrus. Prane-
šama: „Vietovėje esančios sau-
gomosios teritorijos: Anykščių 
regioninis parkas su ekologinės 
apsaugos ir buferinėmis zono-
mis yra išsidėstęs už 9,5 km į 
pietryčius rytus nuo planuo-
jamos vietovės rytinės dalies; 
Žalioji giria „Natura 2000“ te-
ritorija yra už 0,4 km į šiaurės 
vakarus nuo planuojamos vie-
tovės šiaurinės dalies.

Vietovėje esančios kultūros 
vertybių teritorijos: Troškūnų 
miesto istorinė dalis yra už 2 
km planuojamos ūkinės vei-
klos teritorijos pietrytinėje 
dalyje; Naujasėdžio kapiny-
nas yra už 2,8 km planuoja-
mos ūkinės veiklos teritorijos 
šiaurės rytų kryptimi; Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
kultūros vertybė yra už 0,5 km 

Šiaurės rytų pusėje“.
Akivaizdu, kad turėtų iškil-

ti didelės elektrinės. Rašoma, 
kad planuojama įrengti iki 254 
metrų (įskaitant rotoriaus spar-
nų ilgį) elektrines, kurių bokš-
to aukštis (kuriame tvirtinamas 
rotorius su vėjo sukamais spar-
nais) būtų nuo 161 iki 169 me-
trų aukštyje. Jei skaičiuotume, 
kad daugiabučio namo vieno 
aukšto aukštis yra apie 2,5 
metro, tai jėgainės aukštis, ne-
įskaičiuojant menčių, prilygtų 
maždaug 65 aukštų dangorai-
žiui. Vilniaus televizijos bokš-
to kavinė - apžvalgos aikštelė 
sumontuota tokiame pat  – 165 
metrų aukštyje

Besisukančių sparnų skers-
muo turėtų būti nuo 158 iki 
170 metrų. 

Skelbiama, kad rotoriaus su 
sparnuote keliamas triukšmas 
gali siekti iki 106 decibelų 
ir toks triukšmas turėtų būti 
ties jėgainės rotoriumi. Tiesa, 
nenurodoma, koks triukšmo 
lygis pasiektų arčiausiai nuo 
jėgainių įsikūrusius gyvento-
jus. Galima rasti teiginių, kad 
nuolat esant 40-50 decibelų 
triukšmui, žmogui atsiranda 
psichinių reakcijų: nuolatinis 

60-80 decibelų garsas sukelia 
vegetacinės nervų sistemos pa-
kitimų, o nuo 90-110 decibelų 
garso žmogus gali apkursti.

„Anykštai“ susisiekus su 
UAB „Raguvėlės vėjas“ pra-
nešime nurodytu telefonu, 
buvome paprašyti klausimus 
atsiųsti raštu ir jau sulaukėme į 
juos atsakymų. Juos publikuo-
sime artimiausiuose laikraščio 
numeriuose.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad šiuo metu 
vėjo elektrinių statybomis 
Anykščių rajone rimtai domi-
si maždaug septynios įmonės 
ir jau beveik garantuotai bus 
investuota 60 milijonų eurų, 
o dar maždaug dėl 50 milijo-
nų eurų investicijų „garantijos 
stovi ant slenksčio“.

Troškūnų seniūnijos apylin-
kėse planuojamų statyti vėjų 
jėgainių aukštis, kuriame tvir-
tinamas rotorius ir sparnai, 
turėtų prilygti Vilniaus televi-
zijos bokšto kavinės – apžval-
gos aikštelės aukščiui, o be-
sisukančių menčių skersmuo 
toli lenks futbolo aikštės ilgį 
ir turėtų būti nuo 158 iki 170 
metrų.

Ar prie Anykščių 
autobusų stoties 
reikėtų įrengti 
požeminę 
stovėjimo aikštelę 
bei požeminę 
perėją?

Sandra ŽVINIENĖ:

- Autobusų stotį geriau sutvar-
kyti, o tai atrodo kaip „stovinti 
tuščia šmėkla“ įvažiuojant į 
miestą, tada galima ir parkingą 
kelių aukštų normalų padaryti. 
Sutaupytume vietos ir patauso-
tume dalį gamtos, žemės, gyvū-
nijos. Pėsčiųjų perėjos užtenka 
ties ta vieta.

Jolanta ZABULYTĖ:

- Tikrai nereikia, nes ir dide-
liuose miestuose jos darko vaiz-
dą, o Anykščiuose nėra tokių 
srautų, kad reiktų tokio objekto.

Darius BUTKEVIČIUS:

- O kodėl gi ne, žmonėms dar-
bo vietų, kol statytų, atsirastų, 
vieni pliusai, miesto centre tu-
rėti padorią stovėjimo aikštelę 
visada patogu visiems.

Egidijus KLIČIUS:

- Kiek tai kainuotų ir iš kur pi-
nigai būtų imami?

Dar ir šlagbaumas 
praverstų...

Žilvinas AUGUSTINA-
VIČIUS, Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas, apie įrengiamą 
parduotuvę:

„Mums esmė, kad parduotuvė 
būtų prie kelio, nes orientuojamės 
į pravažiuojantį turistą“.

Matyt, gąsdinti reikia 
daugiau

Aleksas ALEKSIŪNAS, įmo-
nės vadovas, apie pandemijos ir 
karantino poveikį prekybai:

„Valgyti per karantiną žmonės 
nenustojo, todėl į parduotuves 
Daujočių ir Aulelių kaimuose 
kaip ėjo, taip ir ateina“.

Kad tik nepavirstų antrąja
medine pilimi

Petras BANIULIS, Anykščių 
Šv. Mato parapijos klebonas, 
apie ūkinio pastato rekonstruk-
ciją ir klebonijos iškėlimą į jį:

„Kiek bus lėšų, tiek darysime, 
o kada padarysime – vienas Die-
vas žino“.

Neabejotinai būtų 
„laukiami“ svečiai

Vygantas ŠLIŽYS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie savo 
siūlomą privalomą kietu kuru 
šildomų namų kontrolę, kurią 
galėtų atlikti seniūnai:

„Tokiu būdu jie labiau susi-
pažintų su žmonėmis, nustatytų 
grėsmingus potencialių gaisrų 
židinius“.

Šunų ir kačių?

Arūnas DULKYS, Sveikatos 
apsaugos ministras, apie testa-
vimo nuo koronoviruso apimtis 
Anykščiuose:

„Vien per paskutines septynias 
dienas buvo testuota beveik 11 
procentų visos Anykščių populia-
cijos?“

Daugelis mano, kad jų 
Lietuva baigiasi ties 
kabineto langu

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas, 
apie koronoviruso pandemijos 
valdymą:

„Seimo nariai patys žino, kas 
Lietuvoje vyksta“. 

Kartą paragavęs - 
negali sustot...

Vaiva DAUGELAVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja, apie Anykščiuose iš-
plitusią koronoviruso mutaci-
ją:

„Tegul truputį pagąsdina, kad 
žmonės vėl daugiau saugotųsi“.
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Ministras Kęstutis Navickas: „Vertinu kaip sėkmės istoriją“
Anykščiuose apsilankęs žemės ūkio ministras Kęstutis 

Navickas apžiūrėjo didžiausio Anykščių rajono savivaldy-
bės darbdavio Audriaus Juškos ūkio šiltnamius, domėjosi, 
su kokiomis problemomis susiduria ūkininkai.

Didžiausias darbdavys
Prie pat Anykščių miesto 

įkurtas 10 hektarų ploto ūki-
ninko A. Juškos šiltnamių ūkis 
– didžiausias privatus darbda-
vys Anykščių rajone. Kaip pa-
sakojo kartu ūkininkaujanti A. 
Juškos žmona Rūta Juškienė, 
sezono metu ūkyje dirba iki 200 
darbuotojų.

Kelią didžiausio darbdavio 
vardo link Juškos pradėjo nuo 
nedidelio šiltnamio prieš maž-
daug ketvirtį amžiaus. Kaip 
pasakojo R. Juškienė, kai kurie 
darbuotojai jų ūkyje dirba jau 
15 metų.

Per šiuos metus ne tik daugė-
jo šiltnamių, plėtėsi jų plotas, 
bet ir, pasinaudojant Europos 
Sąjungos parama, buvo pasta-
tyta biokuro katilinė.

Apie šiltnamius žinojo 
iš seniau
Ministrą K. Navicką prie ūkio 

pasitiko ne tik jo savininkai, 
bet ir Anykščių rajono savival-
dybės vadovai: meras Sigutis 
Obelevičius, mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis, Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Virman-
tas Velikonis.

Beje, K. Navickui Juškų ūkis 
žinomas iš seniau. Plečiant šil-
tnamius, jau gavus tam europinę 
paramą, buvo iškilusi problema 
– bent jau po dalimi šiltnamių 
keliolikos metrų gylyje slūg-
so kvarcinio smėlio sluoksnis. 
Todėl šiltnamių plėtros klausi-
mas buvo pakibęs ant plauko: 
„Kai pradėjau dirbti aplinkos 
ministru 2016 metais, viena iš 
pirmųjų problemų, kuri iškilo, 

–  sprendėme, ar sudaryti taikos 
sutartį tarp Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos inspekci-
jos bei ūkininko. Problema kilo, 
nes buvo išduoti leidimai statyti 
šiltnamius ant kvarcinio smėlio 
klodų. Įvertinę visas aplinkybes, 
priėmėme bendrą sprendimą su 
geologais ir Statybų inspekcija, 
kad statyba galima. Buvo rastas 
kompromisas ir, kaip juokavo 
geologai, kad kvarcinio smėlio 
klodai, išbuvę ramybėje porą 
milijonų metų, dar galės pabūti 
tiek pat“, – sudėtingą padėtį pri-
siminė žemės ūkio ministras.   

Kalbėjo ir apie problemas
Ūkio savininkas A. Juška že-

mės ūkio ministrui aprodė šil-
tnamius, pasakojo apie ūkyje 
naudojamas technologijas, už-
auginamą derlių ir problemas, 
kylančias ūkininkaujant.

Tam, kad būtų išauginta kon-
kurencinga produkcija, itin 
aktualu pasigaminti šilumos 
energijos šiltnamiams šildyti. 
Dėl šaltesnio nei dalyje Euro-
pos šalių klimato konkuruoti 
su užsienio šiltnamiuose išau-
ginamų daržovių kainomis itin 
sudėtinga. 

Taip pat  produkcijos savikai-
nai didelę įtaką daro įstatymų ir 
mokesčių nepastovumas. Apie 
šias problemas ir technologi-
jas, kurias naudoja savo ūkyje, 
A. Juška pasakojo žemės ūkio 
ministrui K. Navickui apžiūrint 
šiltnamius. Juose ūkininkai au-
gina trumpavaisius ir ilgavaisius 
agurkus, pomidorus ir braškes. 
Iš 10 hektarų šiltnamių ploto 5 
hektarus užima trumpavaisiai 

agurkai, 2 hektarus – ilgavaisiai 
agurkai, 2 hektarus – pomidorai 
ir 1 hektarą – braškės. 

Šalies išskirtinumas – 
ekologiškos produkcijos 
gamyba
Paklaustas, kaip vertina ap-

žiūrėtą Juškų ūkį, žemės ūkio 
ministras K. Navickas neslėpė: 
„Vertinu kaip sėkmės istoriją, 
nes žemės ūkyje yra daug pa-
vyzdžių, kur tokia sėkmė ne-
įvyko, nors darytos tokios pat 
investicijos.“

Ministras pabrėžė, kad pieno 
gamyba, vaisių ir daržovių au-
ginimas – sritys, kuriose Lietu-
vai reikia pasitempti: „Aš matau 
perspektyvą, labai norisi, kad 
ūkininkų produkcija pasiektų 
mokyklas, darželius ir ligonines. 
Kad taip įvyktų, ūkininkams rei-
kalingos sąlygos, ir ta linkme dar 
reikia padirbėti.  Konkurencijos 
sąlygomis produkcija ne visada 
pasiekia tuos, kuriuos valstybė 
privalo labiausiai globoti. Ma-
tome, kur dar būtina pasitemp-
ti, ir tuos žingsnius darysime“, 
– apžiūrėjęs šiltnamius teigė K. 
Navickas. 

A.Juškos šiltnamių komplek-
sas – trečiasis ūkis, kurį tą pa-
čią dieną aplankė žemės ūkio 
ministras. Prieš atvažiuodamas 
į Anykščių rajoną, K. Navickas 
lankėsi ekologiniuose ūkiuose 
Kupiškio ir Rokiškio rajonuose. 

Tikslas – produkcijos 
tiekimas viešajam sektoriui
Paprašytas apibendrinti ap-

silankymus ūkiuose, ministras 
sakė: „Važiavome ten, kur yra 

Šiuolaikiniai šiltnamiai – seniai jau nebe tik plėvele dengti kar-
kasai. Ūkininkas Audrius Juška (dešinėje) apie šiltnamiuose 
naudojamas technologijas pasakojo žemės ūkio ministrui Kęs-
tučiui Navickui.           Autoriaus nuotr.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

mūsų šalies išskirtinumas – 
įsikūrę ekologinės produkci-
jos gamintojai. Nors apskritai 
produkcijos vartojimas didėja, 
bet ekologinės produkcijos 
vartojimas nelabai kinta. O 
galimybės tiekti ekologiškus 
produktus viešajam sektoriui 
dar neišnaudotos. Mūsų pa-
grindinis prioritetas - to siekti. 
Kad vartojimas didėtų, o šalies 
ūkininkai turėtų galimybę par-
duoti produkciją valstybės ir 
savivaldybių įmonėms“, – apie 
ministerijos tikslus teigė K. 
Navickas.

Technologijų lygis – 
europinis
Anykščių rajono savival-

dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
atkreipė dėmesį į A. Juškos 
ūkyje naudojamų technologijų 
lygį: „A. Juškos ūkis išskirti-
nis dėl inovacijų. Technologijų 
lygis – europinis. Kaip pats A. 
Juška teigė, olandai iki 7 metrų 
aukščio šiltnamių ėjo etapais, 
o pas A. Jušką naujausios kar-
tos šiltnamiai pastatyti iš karto. 
Naudojamos labai aukšto lygio 
žinios, technologijos, bet drau-
ge jos yra saugios ir draugiškos 
aplinkai“, – sakė Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas. 

Užsak. nr. 408

Robertas AleksiejūnAs

Feisbuko grupė „Anykščiai 
veža“, kurioje išpuoselėtų 
automobilių savininkai už ke-
letą eurų siūlosi anykštėnus ir 
miesto svečius pavežti iš taško 
A į tašką B, netrukus gali įgyti 
rimtą konkurentą. neįtikėtina 
- rodos, XXi amžius, tačiau 
žmonės entuziastingai ėmėsi 
rašyti komentarus, kai jų 
paklausėme, ar Anykščiuose 
reikėtų paleisti „arklių taksi“.

labai daug žmonių sakė, 
kad „arklių taksi“ mielai 
naudotųsi, ir tai visai ne-

nustebino. juk Anykščiuose 
arklininkystės tradicijos turi 
gilias tradicijas! 

Dabar arkliais traukiama 
transporto priemonė atro-
do kaip egzotika, tačiau iš 
vaikystės laikų prisimenu, 
kiek vien mūsų kaime buvo 
arklių laikytojų. Įprasta  buvo 
matyti, kaip arklio traukiamu 
vežimu kažkas veža šieną ar 
malkas, atvažiuoja į parduo-
tuvę, aria daržus... O mano 
kaimynas, turėjęs kumelę, kiek 
įkaušęs kartais net ir į kaimo 
kultūros namuose vykstančius 
šokius atjodavo... ir tai nebu-
vo kažkokioje gilioje senovėje, 
o „laukiniais devyniasdešim-
taisiais“.

Metai bėgo ir anykštėnų 
kiemuose arklius pakeitė 
„plieniniai žirgai“, tad, ko 
gero, ta nostalgija jau daugelį 
metų žmones masindavo atva-
žiuoti į niūronyse vykstančią 
šventę „Bėk bėk, žirgeli!“. 
Tiesa, ne vienas aš pastebė-
jau, kad bent pusei šventės 
dalyvių toje šventėje labiau 

rūpėdavo sukirsti šašlyką ar 
pamaklinėti po mugę... Šven-
tės, ko gero, dėl koronaviruso 
pandemijos nebus ir šiemet, 
tad dabar pats laikas Anykš-
čių mieste paleisti „arklių 
taksi“.

Tiesa, ne vieną komentato-
rių išgąsdino tai, kad arkliai 
miesto gatvėse gali palikti 
ne visai gardžiai kvepiančias 
krūveles. 
Tačiau tokiems 
skeptikams 
kažkas labai 
gražiai 
paaiškino 
„arklių taksi“ 
privalumus:„išmetami natū-
ralūs perdirbti augaliniai pro-
duktai mažiau teršia aplinką 
negu automobilių išmetamo-
sios dujos ir kiti eksploataci-
niai teršalai. Beje, tai antrinė 
žaliava, tinkama miesto parko 
daržui tręšti.“

Žinoma, tas „trąšas“ kaž-
kam reikėtų surinkti, o tai jau 
naujos darbo vietos ir „pliu-
sas“ Anykščių rajono savival-

dybei už bedarbystės rodiklių 
mažinimą mūsų rajone. O 
kur dar papildomos pajamos 
avižų augintojams.

Be to, reikėtų priminti, 
kad Anykščiai orientuojasi į 
„lėtojo miesto“ koncepciją, 
tad tas lėtas arklių traukiamų 
vežimaičių dardėjimas miesto 
gatvėmis ir kanopų kaukšėji-
mas įstabiai įsilietų į bendrą 

miesto pano-
ramą.

Mačiau, 
kad „arklių 
taksi“ idėja 
lyg ir patiko 
net svėdasų 

seniūnijos seniūnui sauliui 
Rasalui. Valdininkas suskubo 
pasidomėti, kiek ekologiškas 
taksi gali paploninti pinigi-
nes, ir konstatavo, kad be 
30 eur į tokį taksi net neį-
lipsi. nepigu, bet valdininkų 
tarnybinių automobilių kurui 
išleidžiama gerokai daugiau.

kol kas „arklių taksi“ idėja 
didesnio valdininkų dėmesio 
nesulaukė, tačiau, prisi-

menant tą pačią „Bėk bėk, 
žirgeli!”šventę, kai aplink 
hipodromą arklių traukia-
mame vežimaityje išdidžiai 
važiuodavo Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai, būtų 
gražu, kad bent darbiniams 
reikalams „arklių taksi“ nau-
dotųsi ir jie.

O tuo metu Arklio  muziejus 
pranešė, kad kuria virtualią 
parodą „ir aš turėjau arklį“. 
Žmonės kviečiami pasidalyti 
nepriklausomos lietuvos ar-
klininkystės raidą menančio-
mis nuotraukomis, prisimini-
mais, vaizdo įrašais, įvairiais 
dokumentais ir eksponatais.

Suprantu, kad daugeliui 
„arklių taksi“ idėja atrodo 
kiek keistoka ir iš jos, kaip 
mėgsta sakyti anykštėnai, 
„žvengiate“. Gal dar kas 
net leptels – „patrauk kano-
pas nuo šitos temos“. Va va, 
matote, net ir šiuolaikinėje 
anykštėnų kalboje arklinin-
kystės tradicijos dar gyvos 
ir šaukiasi būti prikeltos bei 
puoselėjamos.

...Labai daug žmonių 
sakė, kad „arklių taksi“ 
mielai naudotųsi, ir tai visai 
nenustebino...
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Bronis Ropė. Panaikinus vienmandates 
apygardas nukentės regionai
Kaip manote, ar visi Lietuvos žmonės turėtų gyventi 

Vilniuje? Esu įsitikinęs, kad tai nebūtų naudinga nei sos-
tinei, nei kitiems Lietuvos regionams. Ar tie, kurie renkasi 
gyventi, pavyzdžiui, Anykščiuose, mažiau verti valstybės 
rūpesčio ir investicijų? Deja, dalis dešiniųjų pažiūrų po-
litikų to net neslepia, o jų darbotvarkėse numatyti darbai 
aiškiai grasina regionuose gyvenančių žmonių likimams.

Kaip Europos Parlamento 
narys, pradžiai turiu pasakyti, 
kad visų regionų tolygus vys-
tymasis ir vienodos galimybės 
gerai gyventi bet kuriame, kad 
ir atokiausiame krašte yra vie-
nas iš ES siekių, į tai nukreip-
tos ES sanglaudos politikos 
priemonės. Didžiausias savo 
pastangas dedu, kad tos ES 
priemonės atitiktų Lietuvos 
žmonių poreikius ir kuo labiau 
atlieptų į mūsų šalies realybę, 
o ne tiesiog statistinius skai-
čiavimus. Praėjusioje EP ka-
dencijoje, palaikant Lietuvos 
Vyriausybei ir Lietuvos savi-
valdybių asociacijai, pavyko 
įtvirtinti EP pozicijose Lie-
tuvai palankias nuostatas dėl 
Europos paramos fondų. Siū-
liau pataisas, dalyvavau balsa-
vimuose, šešėlinio pranešėjo 
statusu rengiau Europos Parla-
mento komitetams dokumen-
tus, ir jau dalinausi gera žinia, 

kad mūsų darbas pagaliau 
davė užtikrintus rezultatus. 
Lietuva 2021-2027 m. ir toliau 
naudosis didžiausia galima ES 
parama regionams, nes mums 
pavyko įtikinti Europos Komi-
siją, kad skaičiai apie Lietuvos 
žmonių pragyvenimą, kuriais, 
tarp kitko, buvo manipuliuo-
jama, siekiant įvesti eurą, nėra 
tikslūs, o žmonių pragyveni-
mo lygis už sostinės ribų, toli 
gražu, nėra toks aukštas kaip 
Vilniuje. Iki šiol skirtumai 
kai kuriose srityse yra kone 
dvigubi. Eurą jau turime, ta-
čiau negalėjau leisti, kad dėl 
to Anykščiuose, Tauragėje, 
Rokiškyje, Kaune ar kuriame 
nors kitame rajone gyvenantys 
žmonės prarastų dideles ES 
investicijas. Galime atsipūsti, 
kad bent jau Europos Sąjungos 
dokumentuose reikšmingus 
pinigus regionų vystymuisi 
pavyko išsaugoti.

Tačiau jau tikriausiai ir Jums 
teko girdėti apie dabartinės Vy-
riausybės planus keisti rinkimų 
sistemą. Žmonės su manimi da-
linasi Seimo nario, konservato-
riaus Andriaus Vyšniausko, va-
dovaujančio Rinkimų sistemos 
peržiūros darbo grupei, sklei-
džiama informacija, kvietimais 
teikti savo pasiūlymus iki gegu-
žės 1 d., kaip iš esmės pakeisti, 
ko gero, visus pagrindinius Lie-
tuvoje vykstančius rinkimus.

Pagrindinis konservatorių pa-
siūlymas, sukėlęs daugiausiai 
diskusijų – naikinti vienman-
dates rinkimų apygardas ir pa-

likti rinkimus tik pagal politinių 
partijų sąrašus. Kuo tai susiję 
su regionais ir jų vystymusi? 
Būtent dabar galiojanti rinkimų 
sistema, kai atstovai į valdžią 
renkami ne tik pagal sąrašus, 
bet ir konkrečiose vienmanda-
tėse rinkimų apygardose, lei-
džia išlaikyti nacionalines in-
vesticijas įvairiuose rajonuose 
ir apskritai stipresnę regioninę 
politiką. Ne visi vienmanda-
tininkai sąžiningai atstovauja 
savo rinkėjams, ypač, kai jie 
su tuo kraštu, kuriame buvo iš-
rinkti, neturi nieko bendro. Ta-
čiau visgi dažniausiai žmonės 

išsirenka žinomus politikus, 
kurie pažįsta kraštą, domisi 
jame vystomais projektais, 
turi ryšį su bendruomenėmis, 
institucijomis, vietos valdžia, 
įmonėmis ir organizacijomis, 
girdi vietinį kontekstą ir rea-
guoja į čia iškeltas problemas 
nacionalinėje politikos areno-
je, savo veiklumu pritraukia 
naujas investicijas bei išlaiko 
valstybinį finansavimą ten, 
kur jo labiausiai reikia. Trum-
pai tariant, atitinka ES dekla-
ruojamus sanglaudos tikslus. 
Nelikus atstovų vienmanda-
tėse apygardose, tikėtina, kad 
nebeliks ir šio atsakomybe ir 
įsipareigojimais rinkėjams 
grįsto ryšio. Politinė centra-
lizacija negali būti naudin-
ga regionams ir gali suveikti 
priešingai – pagrindines skati-
namąsias politikos priemones, 
investicijas sutelkti į keletą 
stambių projektų, kurie netu-
rės grąžos regionams.

Tad kviečiu nelikti abejin-
giems ir savo siūlymuose dėl 
rinkimų sistemos išlaikyti de-
ramą dėmesį visų Lietuvos re-
gionų interesų užtikrinimui.

Užsak. nr.419.

Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

Pasiruošti saugiam šildymo sezonui padėtų specialioji tarnyba

Klausimą dėl griežtesnės 
priešgaisrinės gyventojų kon-
trolės Anykščių rajono tarybos 
narys V.Šližys pirmą kartą iškė-
lė maždaug prieš dvejus metus. 

Tuomet jo pasiūlymai didesnio 
palaikymo nesulaukė, tačiau V. 
Šližys nenuleidžia rankų ir šią 
iniciatyvą vėl traukia į dienos 
šviesą. 

Anykščių rajono tarybos na-
rys neslėpė, kad tai padaryti jį 
dar kartą paskatino ir praėjusią 
savaitę Kavarsko seniūnijoje 
Budrių kaime kilęs tragiškas 
gaisras, nusinešęs trijų vaikų ir 
jaunos merginos gyvybes.

„Ir Anykščių rajone, ir visoje 
Lietuvoje labai dažnai dega na-
mai, o jie dega dėl  aplaidumo, 
nes niekas nevykdo jų priežiū-
ros. Daugelyje išsivysčiusių 
senųjų Europos Sąjungos šalių 
seniai yra pripažinta, kad kami-
nas, dūmtraukis ir kietojo kuro 
katilas yra padidėjusios rizi-
kos įrenginiai. Juos projektuo-
jant bei įrengiant yra numatyti 
griežti  reikalavimai. Kadangi 
tai yra didelės rizikos įrengi-
niai, atliekami jų patikrinimai“, 

- „Anykštai“ dėstė V.Šližys.
Politikas siūlo Anykščių ra-

jone sukurti sistemą, kuri leistų 
patikrinti, ar gyventojai tinka-
mai eksploatuoja šiuos įrengi-
nius. „Pavyzdžiui, iki lapkričio 
1 dienos bet kuris namų ūkis, 
kuris naudoja kietojo kuro katilą 
ir turi dūmtraukį, turėtų pateikti 
pažymą, kad buvo iškviestas jų   
priežiūrą atliekantis žmogus ar 
tarnyba“, - sakė jis.

Anot Anykščių rajono tarybos 
nario V. Šližio, priešgaisrinių 
reikalavimų kontrolę atliekanti 
tarnyba Anykščių rajone turė-
tų būti sukurta. „Tai būtų spe-
cialistai, kurie atvykę išvalytų 
dūmtraukį, apžiūrėtų  kietojo 
kuro katilo būklę ir duotų nuro-
dymą, ar galima juos eksploa-
tuoti, ar ne“, - sakė V.Šližys.

Anykščių rajono tarybos na-
rio skaičiavimais, tokia paslau-
ga gyventojams galėtų kainuoti 
30 – 50 Eur. Skurdžiau gyve-
nantiems žmonėms tokia pa-
slauga būtų kompensuojama.

Ar gyventojai tinkamai pasi-
ruošė šildymo sezonui, Anykš-
čių rajono tarybos nario V.Šližio 
manymu, galėtų kontroliuoti 
seniūnai.

„Tokiu būdu jie labiau susi-
pažintų su žmonėmis, nustatytų 
grėsmingus  potencialių gaisrų 
židinius“, - tęsė pašnekovas.

Nepaisantiems nurodymų 
tinkamai pasiruošti šildymo se-
zonui grėstų didesnės išlaidos ir 
griežta atsakomybė.

„Neturėdamos pažymos, kad 
gyvenamajame būste yra tvar-
kinga šildymo sistema, žmogus  
negalėtų apdrausti namų. Turė-
tų būti nurodyta, per kiek laiko 
susitvarkyti, jei tai nepadaroma, 
tarnyba galėtų būti iškviečiama 
priverstinai ir gyventojui prieš-
gaisrinės priežiūros darbai kai-
nuotų 2 – 3 kartus brangiau“, 
- sakė V.Šližys.

Politikas stebėjosi, kad įvy-
kus tragiškiems gaisrams tik 
skėsčiojama rankomis dėl ne-
laimės. „Jei nepaisoma prieš-
gaisrinių reikalavimų, tai turėtų 
būti prilyginama nusikaltimui. 
Juk pėsčiųjų perėjoje automo-
bilio vairuotojui sužalojus pės-
tįjį, tai traktuojama kaip neabe-
jotinas nusikaltimas. O čia...“, 
- kalbėjo V.Šližys.

Anykščių rajono tarybos na-
rio V.Šližio žiniomis, jo siūlo-
ma tvarka Lietuvoje kol kas 

Anykščių rajono tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos atstovas Vygantas Šližys siūlo griežčiau kon-
troliuoti gyventojus, savo būstus šildančius kietuoju kuru. 
Politikas teigia, kad tai padėtų sumažinti gaisrų skaičių bei 
išvengti beprasmių žmonių žūčių.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Vygantas Šližys siekia, 
kad gyventojų būstus prieš 
šildymo sezoną patikrintų 
specialistai.

nauja.
„Žinau, kad šiuo klausimu 

visuomenė gali turėti įvairių 
nuomonių, tačiau Anykščių ra-
jonas gali būti pirmasis, kuris 
parodytų pavyzdį ir kitiems“, 
- sakė jis.

V. Šližio skaičiavimais, 
Anykščių rajone specialiai tar-
nybai tektų patikrinti apie 10 
tūkst. namų ūkių. „Matome Bu-
drių atvejį. Jei ir toliau  nieko 
nedarysime, galime ir vėl su-
laukti panašių nelaimių“, - sakė 
Anykščių rajono tarybos narys 
V.Šližys.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
menimis, pernai Lietuvoje dau-
giausia gaisrų (36 proc.) gyve-
namuosiuose namuose kilo dėl 
krosnių, židinių bei dūmtraukių 
įrengimo ir jų eksploatavimo 
reikalavimų pažeidimų bei ge-
dimų. Daugiau gaisrų kilo ir dėl 
užsidegusių suodžių individua-
liųjų gyvenamųjų namų dūm-
traukiuose.

Vienuolika gyventojų pernai  
dėl krosnių, židinių bei dūm-
traukių įrengimo ir eksploatavi-
mo reikalavimų pažeidimų bei 
gedimų žuvo.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Pastatą-šienainio bokš-
tą, unikalus Nr. 4400-
2345-8999, paskirtis – kita 
(ūkio), pažymėjimas pla-
ne 1J1b, sienos blokeliai, 
statybos metai 1983; ki-
tus inžinerinius statinius-
siloso tranšėją, unikalus 
Nr. 4400-5456-9326, pa-
skirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas 
plane s1, medžiaga gelž-
betonio blokai, statybos 
metai 1983; žemės sklypą, 
unikalus Nr. 4400-4437-
3391, 0,8304 ha, Anykščių 
r. sav., Viešintų sen., Ne-
meirių k. 3. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 6180 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 3580 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 2600 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 
50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 618 
Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-24, 00.00 
val., pabaiga 2021-05-26, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-05-31, 09.00 val. 
iki 2021-06-03, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
04-26.

Kitos daiktinės teisės: 
Pastatui-šienainio bokštui ir 
siloso tranšėjai sudaryta nuo-
mos sutartis, kuri galioja iki 
2024 m. kovo 31 d. Kelio ser-
vitutas – teisė važiuoti trans-
porto priemonėms, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis), 
plotas 0,0629 ha, aprašymas 
– plane pažymėtas simboliu 
S. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – pramonės 
ir sandėliavimo objektų teri-
torijos.

Pastatą-katilinę, unika-
lus Nr. 4400-3792-2814, 
pastatas pažymėtas in-
deksu 1P1p, pastato ben-
dras plotas – 46,84 kv. m, 
sienos plytų, stogas šlai-
tinis, vieno aukšto,  sta-
tybos metai – 1982; že-
mės sklypą, unikalus Nr. 
4400-5301-1622, 0,0746 

ha, Anykščių r. sav., An-
drioniškis, ŠV. Huberto 
g. 2.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 1963 
Eur, iš jų: turto pradinė par-
davimo kaina – 1200 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 400 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
363 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 196 Eur. Da-
lyvių registracijos pradžia 
– 2021-05-24, 00.00 val., 
pabaiga 2021-05-26, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 
2021-05-31, 09.00 val. iki 
2021-06-03, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-04-26.

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: Elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis. Kitos 
daiktinės teisės: servitutas – 
teisė aptarnauti požemines, 
antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis), plotas 0,0137 
ha, aprašymas S. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo 
būdas – pramonės ir sandė-
liavimo objektų teritorijos.

Pastatą-malūną, unika-
lus Nr. 4400-4595-9517, 
pažymėjimas plane 1I1p, 
paskirtis – kita (ūkio), 
sienos plytų, aukštų skai-
čius – 1, bendras plotas 
– 98,23 kv. m, statybos 
metai – 1900, S. Kairio g. 
3, Kurklių II k., Kurklių 
sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 733 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 370 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
363 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 73 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-24, 00.00 val., pabaiga 
2021-05-26, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-05-31, 
09.00 val. iki 2021-06-03, 

13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-04-26.

Žemės sklypas 0,0371 ha 
išnuomojamas (unikalus Nr. 
4400-5527-7995, kadastrinis 
Nr. 3427/0002:437 Graža-
vietės k. v.). Žemės sklypas 
išnuomojamas 20 (dvide-
šimčiai) metų. Išnuomojamo 
žemės sklypo vertė, apskai-
čiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl 
žemės įvertinimo tvarkos“ 
nustatyta tvarka,  – 40 Eur. 
Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 
31 dienos. 

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: kultūros pavel-
do objektų ir vietovių terito-
rijos, jų  apsaugos zonos (V 
skyrius, pirmasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kon-
servacinė; naudojimo būdas 
– kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Turto naudo-
jimo sąlyga: nekilnojamasis 
daiktas įrašytas į nekilnoja-
mųjų kultūros vertybių regis-
trą. Kultūros paveldo objek-
tų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remon-
to, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės ak-
tais.  

Pastatą-boilerinę, uni-
kalus Nr. 4400-4595-9182, 
pažymėjimas plane 1P1p, 
paskirtis – gamybos, 
pramonės, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, ben-
dras plotas – 54,52 kv. 
m, statybos metai – 1963, 
Anykščiai, Žvejų g. 16B.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 1621 
Eur, iš jų: turto pradinė par-
davimo kaina – 1500 Eur; 
žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 121 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 162 
Eur. Dalyvių registracijos 

pradžia – 2021-05-24, 00.00 
val., pabaiga 2021-05-26, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-05-31, 09.00 val. 
iki 2021-06-03, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
04-26.

Žemės sklypas 0,0155 ha 
išnuomojamas (unikalus Nr. 
4400-5463-7520, kadastrinis 
Nr. 3403/0021:160 Anykščių 
m. k. v.). Žemės sklypas iš-
nuomojamas 24 (dvidešimt 
keturiems) metams. Išnuo-
mojamo žemės sklypo vertė, 
apskaičiuota Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 
205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 
658 Eur. Nustatyta vertė ga-
lioja iki kalendorinių metų 
gruodžio 31 dienos. Specia-
liosios žemės naudojimo sąly-
gos: Elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis); vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių nuote-
kų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis); vals-
tybiniai parkai (V skyrius, 
dvidešimt trečiasis skirsnis); 
šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis). Kitos 
daiktinės teisės: servitutas – 
teisė tiesti, aptarnauti, nau-
doti požemines, antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis), 
plotas 0,0052 ha, aprašymas 
S. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – susisie-
kimo ir inžinerinių komuni-
kacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos.

Butą-patalpą-butą Nr. 
3, unikalus Nr. 3494-0040-
7012:0003, su bendro 
naudojimo patalpomis 
pažymėtomis: a-1 (0,15 
iš 23,51 kv. m) – 3,53 kv. 
m, bendras plotas 139,94 
kv. m, pažymėjimas pla-
ne 3494-0040-7012, 1N2p, 
paskirtis – gyvenamoji 
(butų), aukštas 1, statybos 
metai – 1940, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smė-
lynės k., Dvaro g. 12-3.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 2569 
Eur, iš jų: turto pradinė par-
davimo kaina – 2400 Eur; 
žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 169 Eur. Mažiausias 

kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 256 
Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-24, 00.00 
val., pabaiga 2021-05-26, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-05-31, 09.00 val. 
iki 2021-06-03, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
04-26.

Turto naudojimo sąlyga: 
kultūros paveldo statinys 
– Troškūnų dvaro sodybos 
rūmai (unikalus kodas kultū-
ros vertybių registre 37561) 
yra Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas kultūros ver-
tybių registre 70) komplekso 
sudėtinė dalis. Kultūros pa-
veldo objektų naudojimas ir 
tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje staty-
bos (remonto, rekonstrukci-
jos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 
teisės aktais.  

Žemės sklypo dalis 0,2430 
ha, esanti 0,9439 ha plo-
to žemės sklype išnuomo-
jama (unikalus Nr. 4400-
5403-1818, kadastrinis Nr. 
3410/0001:750 Aukštakal-
nio k. v.) Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 12. Žemės sklypas 
išnuomojamas 19 (devynio-
likai) metų. Išnuomojamo 
žemės sklypo vertė, apskai-
čiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl 
žemės įvertinimo tvarkos“ 
nustatyta tvarka,  – 1545 Eur. 
Nustatyta vertė galioja iki ka-
lendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: Elektros 
tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
kelių apsaugos zonos (III sky-
rius, antrasis skirsnis); kultū-
ros paveldo objektų ir vieto-
vių teritorijos, jų  apsaugos 
zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis); paviršinių vandens 
telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštunta-
sis skirsnis); paviršinių van-
dens telkinių apsaugos zonos 
(VI skyrius, aštuntasis trečia-
sis skirsnis. 

(Nukelta į 7 psl.)

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams 
internetu registruojantis VĮ Registrų centro adminis-
truojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

(Atkelta iš 6 psl.)

Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – daugia-
bučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos.

B u t ą / p a t a l p ą - b u t ą , 
unikalus Nr. 3496-8019-
8012:0003, pažymėjimas 
plane 3496-8019-8012, 
1A2p, paskirtis – gyvena-
moji (butų), sienos plytų, 
antrame aukšte, statybos 
metai 1968; ¼ pastato-
ūkio pastato, unikalus Nr. 
3496-8019-8023, pažymė-
jimas plane 2I1p, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sie-
nos plytų, statybos metai 
1969; ½ pastato-tvarto, 
unikalus Nr.  3496-8019-
8078, pažymėjimas plane 
7I1p, paskirtis – pagal-
binio ūkio, sienos plytų, 
statybos metai 1969; ½ 
pastato-daržinės, unika-
lus Nr. 3496-8019-8089, 
pažymėjimas plane 8I1ž, 
paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos plytų, staty-
bos metai 1969; ½ pasta-
to-ūkio pastato, unikalus 
Nr. 3496-8019-8092, pa-
žymėjimas plane 9I1ž, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos medis su karkasu, 
statybos metai 1969; ½ 
pastato-garažo, unikalus 
Nr. 3496-8019-8101, pažy-
mėjimas plane 10I1ž, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos medis su karkasu, 
statybos metai 1990; ¼ 
kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus 
Nr. 3496-8019-8123, pažy-
mėjimas plane k (šulinys), 
paskirtis – kiti inžineri-
niai statiniai, statybos me-
tai 1969, Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., Dabužių I 
k., Miško g. 3, 3-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2200 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukcio-
no dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 220 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-
05-24, 00.00 val., pabaiga 
2021-05-26, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-05-31, 
09.00 val. iki 2021-06-03, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-

kas 2021-04-26.

Pastatą-dvaro svirną, 
unikalus Nr. 4400-5220-
1244, paskirtis – kita 
(ūkio), pažymėjimas pla-
ne 1J1/p, bendras plotas 
– 265,96 kv. m, sienos – 
akmuo, fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1900. 
Anykščių r. sav., Kavars-
ko sen., Laviškio k., Ežero 
g. 4A.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 741 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 650 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos 
– 91 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 74 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-24, 00.00 val., pabaiga 
2021-05-26, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-05-31, 
09.00 val. iki 2021-06-03, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-04-26.

Žemės sklypas 0,3102 ha 
išnuomojamas (unikalus Nr. 
4400-5391-3963, kadastrinis 
Nr. 3472/0004:121 Svirnų k. 
v.). Žemės sklypas išnuomo-
jamas 14 (keturiolikai) metų. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
vertė, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nu-
tarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 375 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos. 

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: kultūros pavel-
do objektų ir vietovių terito-
rijos, jų  apsaugos zonos (V 
skyrius, pirmasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kon-
servacinė; naudojimo būdas 
– kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai.

Turto naudojimo sąlyga: 
nekilnojamasis daiktas įrašy-
tas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje staty-
bos (remonto, rekonstrukci-
jos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 

teisės aktais.   

Pastatą-tvartą, unika-
lus Nr. 4400-4906-6173, 
pažymėjimas plane 6I1/b, 
paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos akmenbeto-
nio, būklė fiziškai pažeis-
tas, statybos metai 1940; 
pastatą-svirną I dvaro 
sodybos tvartą unikalus 
Nr. 4400-4830-3219, pa-
žymėjimas plane 7I1b, 
paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos akmenbeto-
nio, statybos metai 1940; 
pastatą-tvartą, unikalus 
Nr. 4400-4906-6162, pažy-
mėjimas plane 4I1/b, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos akmenbetonio, bū-
klė fiziškai pažeistas, sta-
tybos metai 1940; ½ pas-
tato-tvarto, unikalus Nr.  
4400-1164-8134, pažy-
mėjimas plane 5I1/b, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos akmenbetonio, bū-
klė fiziškai pažeistas, sta-
tybos metai 1940. Anykš-
čių r. sav., Kavarsko sen., 
Svirnų I k., 6A.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 850 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 85 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-24, 00.00 val., pabaiga 
2021-05-26, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-05-31, 
09.00 val. iki 2021-06-03, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-04-26.

Turto naudojimo sąlyga: 
nekilnojamasis daiktas įrašy-
tas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą (unikalus 
kodas kultūros vertybių re-
gistre 32884) yra Svirnų I 
dvaro sodybos (unikalus ko-
das kultūros vertybių registre 
68) komplekso sudėtinė da-
lis. Kultūros paveldo objek-
tų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remon-
to, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės ak-
tais.   

Pastatą-ūkinį pastatą, 

unikalus Nr. 3494-0135-
6018, pažymėjimas pla-
ne 1I1p, paskirtis – kita 
(ūkio), sienos plytų, stogo 
danga – asbestcementis, 
aukštų skaičius – 1, ben-
dras plotas – 169,71 kv. m, 
fiziškai pažeistas, statybos 
metai – 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smė-
lynės k., Kreivoji g. 3A.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 280 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 250 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos 
– 30 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 28 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-24, 00.00 val., pabaiga 
2021-05-26, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-05-31, 
09.00 val. iki 2021-06-03, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-04-26.

Turto naudojimo sąlyga: 
buvusi spirito varyklos kati-
linė - Kultūros paveldo sta-
tinys - Troškūnų dvaro sody-
bos spirito varyklos katilinė 
ir džiovyklos liekanos (uni-
kalus kodas kultūros vertybių 
registre 37563) yra Troškūnų 
dvaro sodybos (unikalus ko-
das kultūros vertybių registre 
70) komplekso sudėtinė da-
lis.

Kultūros paveldo objek-
tų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remon-
to, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės ak-
tais.  

Žemės sklypo dalis 0,0440 
ha, esanti 0,8642 ha plo-
to žemės sklype išnuomo-
jama (unikalus Nr. 4400-
5005-4781, kadastrinis Nr. 
3410/0001:739 Aukštakal-
nio k. v.) Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Kreivoji 3. Žemės sklypas iš-
nuomojamas 5 (penkeriems) 
metams. Išnuomojamo žemės 
sklypo vertė, apskaičiuota 
Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 1999 m. vasario 24 d. 
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 60 Eur. Nustatyta 

vertė galioja iki kalendori-
nių metų gruodžio 31 dienos. 
Specialiosios žemės naudoji-
mo sąlygos: kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); elektros tinklų ap-
saugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); kultū-
ros paveldo objektų ir vieto-
vių teritorijos, jų  apsaugos 
zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis); paviršinių vandens 
telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštunta-
sis skirsnis); paviršinių van-
dens telkinių apsaugos zonos 
(VI skyrius, aštuntasis tre-
čiasis skirsnis. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskir-
tis – konservacinė; naudoji-
mo būdas – kultūros paveldo 
objektų žemės sklypai.

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokė-
ti ne vėliau kaip per 10 dienų 
po nekilnojamojo turto pirki-
mo-pardavimo sutarties pasi-
rašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 
įskaitomas kaip dalinė įmoka 
už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio regis-
travimo mokestis ir ga-
rantinis įnašas turi būti 
sumokėti iki dokumentų pa-
teikimo registruotis. Auk-
ciono dalyvio registravimo 
mokestis, garantinis įnašas 
ir nekilnojamojo turto kaina 
mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mo-
kėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vyriausioji specia-
listė Alvyta Vitkienė (tel. (8 
381) 58 047, mob. tel. 8 610 
13 791, el. p. alvyta.vitkie-
ne@anyksciai.lt) teikia infor-
maciją apie objektus, sutarčių 
projektus bei iš anksto derina 
nekilnojamojo turto apžiūros 
laiką. 

Viešo aukciono sąlygos 
paskelbtos Anykščių rajo-
no savivaldybės tinklapy-
je www.anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija

Užsak. nr.416
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SITUACIJA

Susirgo ir vakcinuoti 
asmenys

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Ute-
nos departamento direktorė 
B.Sapkauskienė penktadienį 
„Anykštai“ sakė, kad neaiškios 
kilmės koronaviruso atmaina 
jau indentifikuota ir jai suteik-
tas kodas B.1.620. „Tai nėra 
kažkoks unikalus ir naujas  vi-
rusas, pasaulyje toks yra, bet jis 
labai retas. Spėjama, kad jis ki-
lęs iš Afrikos. Šitas virusas turi 
E484 mutaciją, o ta mutacija 
galimai gali apgauti imunitetą 
tiek persirgus, tiek ir po skiepų 
įgijus imunitetą“, - sakė ji.

Pasak B. Sapkauskienės, 
Anykščiuose nustatyti aštuoni 
žmonės, kurie buvo vakcinuo-
ti, ir jiems PGR(polimerazinė 
grandininė reakcija) metodu 
buvo nustatytas užsikrėtimas 
šiuo virusu. „ Septyni užsikrė-
tę asmenys yra  dviejų Anykš-
čių rajono socialinės globos 
įstaigų darbuotojai, paskiepyti  
dviem „Pfizer“ vakcinos dozė-
mis. Kokių tai įstaigų darbuo-
tojai, įvardyti nenorėčiau, nes 
Anykščiai – mažas rajonas. 
Septyni užsikrėtusieji nejau-
čia jokių simptomų ir jie kitų 
asmenų neužkrėtė“, - kalbėjo 
B.Sapkauskienė.

Trys nauja koronaviruso 
atmaina užsikrėtę asmenys 
Anykščių rajone mirė. Pasak 
B.Sapkauskienės, jie priklausė 
50-60 amžiaus grupei, kiti du 
– 70 ir 80 ir 80-90 amžiaus gru-
pėms. Pasak B.Sapkauskienės, 
13 žmonių iš 43, kurie užsikrė-
tė nauja koronaviruso atmaina, 
jau yra pasveikę.

Pietų Afrikos atmaina 
tapo neidentifikuota

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-
jų komisijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
antradienį sakė, kad neidenti-
fikuota koronaviruso atmaina 
gali būti susijusi su Anykščių 

rajone dar balandžio 9 dieną 
nustatytais COVID -19 Pietų 
Afrikos atmainos atvejais.

„Tada mes tikėjome, kad tai ir 
yra tokia koronaviruso atmaina. 
Suaktyvinome tyrimus, o čia 
turbūt Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras prisipažino, 
kad negali konkrečiai pasakyti, 
kokia čia koronaviruso atmai-
na“, - svarstė jis.

Anot D.Žiogelio, „Nacionali-
nis visuomenės sveikatos cen-
tras balandžio 9-tą paskelbė, kad 
Anykščių rajone nustatyti  Pietų 
Afrikos koronavirusinės infek-
cijos atmainos atvejai, o jau ba-
landžio 16 dieną „tarp eilučių“ 
pranešė, kad tų atvejų negali 
priskirti Pietų Afrikos atmainai, 
nes tam tikra viruso dalis turi ir 
kitų atmainų požymių“.

B.Sapkauskienė „Anykštai“ 
sakė, kad balandžio 9 dieną 
gavo informacijos, kad 13-kai 
žmonių, kurie buvo ištirti dėl 
koronaviruso jau anksčiau, 
susirgimą sukėlė koronaviru-
so E484 mutacija. „Apie tai iš 
karto Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Utenos de-
partamento Anykščių skyriaus 
vedėja informavo berods patį 
D.Žiogelį. Iš karto parengėme 
raštą ir jau balandžio 10 dieną 
buvo organizuoti tyrimai, sie-
kiant  išsiaiškinti, ar iš užsikrė-
tusiųjų aplinkos nėra daugiau 
užsikrėtusiųjų“, - sakė ji.

Balandžio 12 dieną Anykš-
čių rajono savivaldybėje buvo 
sušauktas ekstremaliųjų situ-
acijų posėdis, po kurio išpla-
tintas pranešimas spaudai, kad 
Anykščių rajone nustatyti su-
sirgimai Pietų Afrikos korona-
viruso atmaina. 

Tą dieną apie neidenti-
kuotą koronaviruso atmainą 
B.Sapkauskienė sakė taip pat 
neturėjusi informacijos, apie tai 
ji sužinojusi trečiadienį, balan-
džio 21 dieną.

Pateikė labai skirtingus 
skaičius apie testavimą

Dozuojama informacija apie koronaviruso plitimą

D.Žiogelis sakė, kad praė-
jusią savaitę Anykščių rajone 
greitaisiais testais papildomai 
buvo ištirta maždaug 500 žmo-
nių. Tai yra apie 2 proc. rajono 
gyventojų. Jis sakė, kad per 
papildomus tyrimus nerasta nė 
vieno užsikrėtimo koronaviru-
su atvejo.

Sveikatos apsaugos minis-
tras Arūnas Dulkys surengtoje 
spaudos konferencijoje patei-
kė kiek kitokius skaičius apie 
Anykščių rajone dėl neaiškios 
kilmės koronaviruso atmainos 
suaktyvinto testavimo.

„Vien per paskutines septy-
nias dienas buvo testuota beveik 
11 procentų visos Anykščių po-
puliacijos“, - sakė jis.  Išeitų,  
ministro  duomenimis, papildo-
mai turėjo būti ištirta ne 500, o 
maždaug 2 tūkst.500  Anykščių 
rajono gyventojų, nes rajone 
gyvena apie 23 tūkst. žmonių.

Nauja koronaviruso atmaina 
plinta ne tik Anykščių, bet ir ki-
tuose Lietuvos rajonuose.

Informaciją paviešino tik 
mažai daliai gyventojų

Trečiadienį, balandžio 21 die-
ną, D. Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
kad savivaldybė iš Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
dar nebuvo  gavusi oficialios 
informacijos, kad rajone nu-
statyta neidentifikuota korona-
viruso mutacija, tačiau apie tai 
balandžio 16 dieną jis kalbėjo 
už mokesčių mokėtojų pinigus 
filmuojamame ir socialiniuose 
tinkluose bei per Anykščių ka-
belinę televiziją rodomame siu-
žete: „Taip, aš pasakiau penkta-
dienį, kad išgirdau apie tai, kad 
yra ta atmaina“. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės filmuoti siužetai, kuriuose 
Ekstremaliųjų situacijų komisi-
jos operacijų vadovas D. Žioge-
lis kalba apie koronaviruso pli-
timo valdymą Anykščių rajone, 
skelbiami Anykščių rajono sa-
vivaldybės feisbuko paskyroje.  
Siužetą pamato apie 1 tūkst. 
žmonių. Per Anykščių mies-
to kabelinę televiziją siužetus, 
pasak D. Žiogelio,  pamato dar 

užjaučia

Mirus Kęstui 
KARALKEVIČIUI nuo-
širdžiai užjaučiame šeimą 
ir artimuosius.

Medžiotojų klubo 
„PUNTUKAS” nariai

apie 7 tūkst. žiūrovų. Tačiau šią 
kabelinę televiziją gali matyti 
tik apie 3 tūkst. Anykščių mies-
to gyventojų.

Dalijosi gandais

Įdomu, kad filmuotame siu-
žete, kuris buvo paviešintas ba-
landžio 16-tą, D. Žiogelis dali-
josi gandais, nes, kaip pats sakė, 
oficialios informacijos apie nei-
dentifikuotą koronaviruso mu-
taciją neturintis:„Mes neturime 
jokios oficialios informacijos, 
nes mums tokios informacijos 
niekas neteikia.Vyksta tik tele-
foniniai pokalbiai, kurių metu 
kažkas kažką pasako“. 

Pasiteiravus, su kokiais kon-
krečiais Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro spe-
cialistais D.Žiogelis kalbasi 
koronaviruso temomis, jis atsa-
kė: „Kalbamės su Nacionaliniu 
visuomenės sveikatos centru, 
su tam tikrais žmonėmis. Ko-
dėl aš turėčiau sakyti, su kuo 
kalbuosi? Jiems yra uždrausta 
teikti informaciją. Jeigu mes 
kažkiek gauname kažkokios 
informacijos, tai tik dėl to, kad 
žinotume, ką daryti. Sveikatos 
apsaugos ministerijos nuspręsta 
taip, kad duomenis apie susirgi-
mus koronavirusu turi pateikti 
Statistikos departamentas“.

Savivaldybė žino net 
užsikrėtusiųjų pavardes

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Utenos departa-
mento direktorė B.Sapkauskienė 
aiškino, kad su Anykščių rajono 
savivaldybe keičiasi visa opera-
tyvia informacija.

„Be to, prie užkrečiamųjų ligų 
sistemos prisijungimą turi ir 
savivaldybė. Prie šios sistemos 
prisijungti galime dar mes ir 
policija. Jie mato ir stebimus, ir 
sergančius asmenis“, - sakė ji.

 „Statistika – melo rūšis“

D.Žiogelis prisipažino, kad 
dėl kliūčių gauti ypač svarbią 
visuomenei informaciją apie 
koronaviruso plitimą nesikrei-
pęs nei į Seimo narius, nei į 
Sveikatos ministeriją:„Seimo 
nariai patys žino, kas Lietuvoje 
vyksta. Mes kiekvieną penkta-
dienį būname susijungę į nuo-
tolinius posėdžius su Sveikatos 
apsaugos ministerija ir tuos 
klausimus keliame, bet...“

Jis sakė, kad, valdant korona-
viruso plitimą Anykščių rajone, 
savivaldybė esą yra tik „vykdy-
toja“. „Paprašė Nacionalinis vi-
suomenės sveikatos centras at-
likti papildomus tyrimus. Nuo 
šeštadienio ryto buvo organi-
zuotai vežami žmonės, dirbome 
savaitgalį ir visą savaitę. Viską 

diriguoja Sveikatos apsaugos 
ministerija. Aš esu tik operacijų 
vadovas, kad kažkokias pajėgos 
būtų sutelktos, dirbu techninius 
darbus“, - tęsė D.Žiogelis.

Pasiteiravus, kas Anykščių 
rajono savivaldybės tinklapyje 
viešina informaciją apie koro-
naviruso susirgimų skaičių bei 
protrūkių židinius, D.Žiogelis 
sakė, kad tai daro Anykščių 
rajono mero patarėja Donata 
Sabaliauskaitė:„Ji bando iš-
kapstyti tuos skaičius, kuriuos 
skelbia statistika. Kaip aš sa-
kau, statistika yra melo rūšis. 
Mes informuojame savo inici-
atyva, parašome, kokiose įmo-
nėse atsiranda protrūkiai, kad 
žmonės jaustų, kur tai yra“.

Pagąsdinti žmones 
naudinga

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
mano, kad pasirodžiusi infor-
macija apie Anykščių rajone iš-
plitusią neaiškios kilmės koro-
naviruso mutaciją duos naudos: 
„Tegul truputį pagąsdina, kad 
žmonės vėl daugiau saugotųsi. 
Atsidaro parduotuvės, įstaigos, 
žmonės tiesiog pradės nebesi-
saugoti. Manyčiau, kad tai mo-
tyvuoja žinoti, kad koronavi-
rusas niekur neišnyko ir toliau 
reikia elgtis labai atsakingai ir 
vakcinuotis“.

Ji tikino, kad balandžio 16 
dieną niekas apie neaiškios 
kilmės koronaviruso mutaciją 
Anykščių rajono savivaldybėje 
nežinojo: „Sužinojome savait-
galį, kai jau niekas nedirbo“. 

Kaip jau skelbėme, apie ne-
aiškios kilmės koronaviruso 
mutaciją Anykščių rajone pir-
masis savivaldybės parengtame 
vaizdo siužete dar balandžio 16 
dieną prakalbo Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos operaci-
jų vadovas D. Žiogelis, kuris 
„Anykštai“ sakė, kad apie tai jis 
kalbėjo remdamasis ne oficialia 
informacija, o gandais.

Sveikatos apsaugos minis-
tras Arūnas Dulkys teigia, 
kad informavimas apie koro-
naviruso plitimą turėtų būti 
operatyvesnis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės gydytoja Vaiva Dauge-
lavičienė mano, kad gąsdinti 
gyventojus koronaviruso 
temomis yra naudinga – tuo-
met žmonės labiau saugosi.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Utenos de-
partamento direktorė Birutė 
Sapkauskienė sakė, kad sa-
vivaldybės turi pakankamai 
informacijos apie sergančius 
koronavirusu.

 „Utenio“ nuotr.
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Likus paskutiniam balsavimui, užtikrintai 
pirmauja gydytoja Dalia Kazlauskienė

Antradienį skelbsime populiariausių medikų rinkimų lau-
reatus. Skaitytojų, norinčių padėkoti medikams, padėkų 
laukiame iki pirmadienio 15 valandos. Paskutinės padėkos, 
kurios bus įskaičiuotos į rinkimų rezultatus, kartu su galuti-
niais rezultatais bus spausdinamos antradienio „Anykštoje“, 
balandžio 27 dieną. Ši diena – Medicinos darbuotojų diena.

Populiariausių medikų rin-
kimuose užtikrintai pirmauja 
gydytoja Dalia Kazlauskienė, 
turinti 44 padėkas. Antrasis, 
sulaukęs 23 padėkų,  – Valdas 
Macijauskas. Trečioji – gydy-
toja Rita Juodiškienė, turinti 19 
padėkų.

Gabėtai Šinkūnaitei dėkota  
13 kartų, Rimondui Bukeliui 
–  9 kartus. Rolandas Jurkėnas 
ir Virginija Pažėrienė gavo po 5 
padėkas. Rasa Tervydienė, Dia-
na Irician ir Vitalija Giriūnienė 
turi po 4 padėkas. 

Aloyzui Pranskūnui ir Eimu-
čiui Brazaičiui dėkota po 2 kar-
tus. Po vieną padėką skaitytojai 
skyrė Loretai Prabišienei, Mar-
garitai Aukštaitienei, Audronei 
Lapinskienei, Zitai Neniškie-

nei, Arūnui Tarvydui bei Aliutei 
Kurminienei.

Iš slaugytojų daugiausia padė-
kų, net 25, turi Rūta Paciūnienė. 
19 – kos padėkų sulaukė Ramu-
nė Strazdienė ir Asta Bartulie-
nė.

Jolita Abraškevičienė sulaukė 
15 padėkų, Regina Viršylienė – 
13 - kos. 

Rita Burneikienė gavo 9, o 
Laima Slapšienė - 8 padėkas. 
Rasa Jankienė gavo 5, Aušra 
Valaitienė – 4, Kristina Liutkie-
nė ir L.Ragauskienė - po 3 pa-
dėkas.

Po 2 padėkas turi ir R. Bago-
čiūnienė, G. Janulienė bei B. 
Pranskūnienė.

Taip pat po padėką sulaukė 
Egidija Šaltenė, Ligita Jacuns-

kienė, Vida Kvasauskienė, Vita 
Stankevičienė, Loreta Staniū-
nienė ir Genovaitė Pukenienė.

Viena pacientė dėkojo Anykš-
čių greitosios medicinos pagal-
bos 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 -  Medi-
cinos darbuotojų dieną.

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

Internete balsą už gydytoją 
galite atiduoti iki pirmadienio 
12 valandos.

Padėkas laikraštyje galima už-
sakyti iki pirmadienio 15 valan-
dos elektroniniu paštu reklama@
anyksta.lt, arba atvykus į redak-
ciją (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 

Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

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

-AnYkŠTA

Gydytoja Dalia Kazlauskienė jau sulaukė 44 padėkų.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Valdui  MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Laimutei SLAPSIENEI už rūpestingą, gerą 
gydymą ir nuoširdų bendravimą. Linkiu sveikatos ir sti-
prybės sunkiame ir atsakingame darbe.

Juozas Leščinskas

Nuoširdžiai ačiū tariame gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI, slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už 
rūpestį, nuoširdų bendravimą, dėmesingumą. Linkime 
Jums niekad nepavargti nei fiziškai, nei dvasiškai.

MinDeRienĖs J. šeima

Dėkojame gydytojui Eimučiui BRAZAIČIUI bei slaugy-
tojai Lijanai RAGAUSKIENEI už teisingos diagnozės nu-
statymą bei gydymą ir nuoširdų bendravimą.

Linkime sveikatos, ištvermės ir sėkmės darbe.

albertas PaškeVičiUs ir Rima šiLinienĖ

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI 
už rūpestingą gydymą, už švelnų ir malonų bendravimą. 
Sveikatos, stiprybės ir kantrybės Jūsų nelengvame dar-
be.

Violeta DūDienĖ ir Jūratė kašinskienĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI 
ir slaugytojai Rasai JANKIENEI už paslaugas gydant 
mane.

Sveikinu su artėjančia Medicinos darbuotojų diena.

Vytautas VinGRYs

Nuoširdžiai dėkojame gyd.D.KAZLAUSKIENEI ir slau-
gytojai R.PACIŪNIENEI už nuoširdumą, šiltą bendravi-
mą ir profesionalumą.

Geroji Daktare, mes Jums dėkojame už tai, kad plaka 
dėl žmonių Jūsų širdis, už tai, kad dėl visų sveikatą Jūs 
aukojat grąžindama tyras gyvenimo viltis. 

V.L.R. PRanckūnai 

Nuoširdžai ačiū gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir slau-
gytei Reginai VIRŠYLIENEI už gerumą ir rūpestingumą.

Linkime sveikatos ir stiprybės.

V. ir a. šLiŽiai

Dėkoju Anykščių ligoninės gydytojoms Virginijai 
PAŽĖRIENEI, Genovaitei PUKENIENEI bei visam ligoni-
nės personalui už supratingumą, rūpestį bei pagalbą. Juk 
gydo ne tik vaistai, bet ir žodžiai.

elena TaPaRaUskienĖ

Dėkoju savo šeimos gydytojai Dianai IRICIJAN. Tai 
puiki, profesionali, besidominti naujovėmis, nuoširdi ir 
darbšti gydytoja, gebanti veikti greitai, žmogiškai išklau-
syti ir, svarbiausia, pakelti pacientui nuotaiką ir jį padrą-
sinti. Linkiu Daktarei sėkmės ir energijos!

Pagarbiai
irena MeLDaikienĖ

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

D. ir J. LaVinskai

Ačiū gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI bei slaugytojai 
Rūtai PACIŪNIENEI. Linkime Jums sveikatos, o laimė ir 
sėkmė telydi visur ir visada.

V. ir R. LaVinskai

Dėkoju gydytojai - traumatologei Aliutei KURMINIENEI 
už profesionalią pagalbą atstatinėjant mano lūžusius kau-
lus.Jūsų kruopštumo ir nuoširdaus noro padėti rezultatas 
- mano rankos ir kojos sėkmingai teikia visaverčio gyve-
nimo džiaugsmą.

Ačiū už konsultacijas, gerus patarimus. Ačiū visai Jums 
padedančiai šauniai komandai, nuo registratūros iki rent-
geno, už atidumą. paslaugumą pacientui.

Sveikinu su Medicinos darbuotojų diena.
Linkiu saulėto gyvenimo džiaugsmo nelengvoje medikų 

kasdienybėje.

nijolė naRkeVičienĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdų ir rūpestingą 
gydymą. 

Veronika POLienĖ

Didžiausius padėkos žodžius skiriu Kurklių amb. šei-
mos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai 
PACIŪNIENEI už puikų medicininį aptarnavimą. Linkiu 
sveikatos ir sėkmės nelengvame darbe.

elena DeDeLienĖ
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pirmadienis 2021 04 26

sekmadienis 2021 04 25

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedici-
ja (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. 
Trys plunksnos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
11:55 Gamtos amžius.
12:50 Tobula planeta.
13:50 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 Viktorija N-7. 
21:50 Elžbieta: aukso amžius 
N-14.
23:45 Oro uostas 1975 N-14. 
(kart.).
01:30 Paukšteli, spruk N-14. 
(kart.).

06:50 Nuotykių metas.
07:15 Bunikula.
07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Broliai meškinai. 
08:30 Mano draugas delfinas 
2.
10:35 Ieškokit Gudručio! N-7.  

12:50 Laukiniai laukiniai va-
karai   N-7. 
15:00 Sugrįžęs iš praeities  
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
22:10 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas N-7. 
00:30 Kiečiausi Spartos vyrai 
N14. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė 
(kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Zogas N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Zogas N-7.
12:25 Oskaras  N-7.
14:50 Kodas: L.O.B.I.A.I.  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kodas: L.O.B.I.A.I.  
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 Operacija Hunter Killer  
N-14.
00:50 Bėgantis labirintu  
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:30 Galiūnų pasaulio taurė 
2020 (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija. 
10:00 Augintinių talentų šou.
10:30 Neatrasta Rusija.
11:35 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu N-7. 
12:35 Vanity Fair N-7. 
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. 
00:45 Gangsterių medžioto-
jai (k) N14. 

06:20 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
06:45 Praeities kartų liudy-
tojai. 
07:10 Akloji (k).
08:40 Daktaras Ozas  N-7. 
09:35 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės 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 Žmogus raketa N14. 
01:00 Plačiai užmerktos 
akys (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 TV daktaras.
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišių transliacija.
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:20 K-9 (1989) N-7. (kart.).
16:00 Tarptautinis menų 
festivalis „Gražiausiu taku 
2015“. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Festivalis „Gaida 
2020“. 
22:20 Fortepijono maratonas 
Beethovenui. 
22:50 Gintaras Grajauskas. 
Pašaliniams draudžiama 
(kart.).
01:30 Elžbieta: aukso am-
žius 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 Augalų karalystė.
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 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Finikso „Suns“ – 
Bruklino „Nets“.
01:00 Kingsman. Slaptoji 
tarnyba N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraš-
tis. 
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 Černobylis. Juodoji 
gėlelė.
18.00 Žinios.Orai. 

18.30 Černobylis. Juodoji 
gėlelė.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Černobylis. Juodoji 
gėlelė.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 „24/7“.  
00.00 Pėdsakas  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 namuose.
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 Pokyčių 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 pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
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 Besivaikantys mirtį N14. 
00:50 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda.  
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 Trys įtemptos dienos N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Trys įtemptos dienos N-14.
00:40 Kobra 11  N-7.
01:40 X mutantai  N-14.

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 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Kerštas N14. 
23:15 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:15 Legendų biuras (k) N14. 

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 Seklė Agata  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeiminin-
kės  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 Blogoji dvynė N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Atspindžiai (kart.).

09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:45 Krikščionio žodis (kart.).
13:05 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! 
14:25 Tarptautinis menų festivalis 
„Gražiausiu taku 2015“ (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. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Išpažinimai. (kart.).
19:35 Maistas: tiesa ar pramanas? 
19:55 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Izraelis – Lietuva. 
21:45 Dante Alighieri. Rojus. 
Teatro „Meno fortas“ spektaklis. 
23:00 Čia – kinas (kart.).
23:30 Pasivaikščiojimai (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 Autopilotas (kart.).
09:20 Simpsonai (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Iš Los Andželo į Vegasą 
(kart.) N-7.
12:20 Amerikos talentai. 
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.

19:00 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Šeima N-14.
23:25 Blogasis samarietis  N-14.
01:25 Atšiaurioji Aliaska.

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.
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 apžval-
ga 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 rei-
kalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai rei-
kalai.
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 veida.i
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Orijaus kelionės.
23:30 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Visos mes Ievos.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
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. 
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 reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
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 Šeškinės 20  N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Nežinomas N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 
01:40 Stebuklas virš Hadsono 
(k) N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda. 
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.
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 Tamsos pakraštys  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Tamsos pakraštys  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Tamsos pakraštys  N-14.
00:25 Naktinė pamaina N-14.
01:20 Kobra 11 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 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Raudonasis skorpionas 
N14. 
23:10 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N14. 
01:30 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 Rebeka Martinson  N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).

06:55 Pasakojimai iš Japonijos.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Klausimėlis. 
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 Devintasis dešimtmetis 
(kart.).
15:45 Pasakojimai iš Japonijos.
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 Klausimėlis (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio tur-
nyras. Sant Peterburgo „Zenit“ 
– „Barcelona“. 
22:00 3 minutės iki muzikos. 
22:03 Premjera. Ronnie Woodas. 
23:15 Klausimėlis (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:00 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:00 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys 

(kart.).
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:20 Amerikos talentai.
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 Dievo šarvai  N-14.
23:25 Salemas  N-14.
01:20 Kaulai  N-7.

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

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Jos vardas MAMA.
07:00 Stiliaus DNR. 
07:30 Alfas live. 
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 Pokyčių istorija.
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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. 
20:00 Verslo Švyturys.
21:00 Orijaus kelionės.
21:30 2800 km Dunojumi bai-
dare 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. 
24:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:40 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
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 Stebuklas virš Hadsono 
N-7. 
00:25 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda. 
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 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje N-14.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Kobra 11 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 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Greitojo reagavimo būrys 
N14. 
23:20 Kerštas (k) N14. 
01:30 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
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 Rebeka Martinson  N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Laikinosios sostinės feno-
menas (kart.).
06:35 Muzikos svetainė (kart.).

07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Aistra varžytis (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:45 Kelias (kart.).
13:10 Legendos (kart.).
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
15:00 Viltis abipus Atlanto. 
Poetas Kazys Bradūnas . (kart.).
15:30 Pasakojimai iš Japonijos.
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
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 Klausimėlis (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:35 Devintasis dešimtmetis.
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Valstybės paslaptis  N-7. 
23:15 Istorijos detektyvai.  
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.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:20 Amerikos talentai.
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 Drakono akys  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7
23:50 Salemas  N-14.
00:55 Kaulai  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laisvės TV valanda  N-7.
08.00 Paslaptys N -7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

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 naujie-
nų apžvalga.
10:30 Stiliaus DNR. 
11:00 Alfas live.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
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 27

trečiadienis 2021 04 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 04 29

penktadienis 2021 04 30

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. balandžio 24 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 Kaip atsiranda daiktai.
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 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 reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tik nekvieskite farų! N14. 
00:40 Strėlė  N-7. 
01:35 Nežinomas (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda. 
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.
15:00 Simpsonai -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 Nesunaikinami 3  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nesunaikinami 3  N-14.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:20 Kobra 11 N-7.

06:25 Vanity Fair  (k).
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 

10:35 Iškvietimas  N-7.
11:35 Mentalistas  (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 Priešas už vartų N14. 
23:40 Raudonasis skorpionas 
(k) N14. 
01:50 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 Kasandra. Kolegos N14. 
23:00 Juodvarnis  N-7. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
06:55 Pasakojimai iš Japonijos.
07:00 Lesė (kart.).

07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 LMŽ (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:45 Viltis abipus Atlanto (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
15:00 TV daktaras (kart.).
15:30 Pasakojimai iš Japonijos.
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. 
18:55 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Islandija. 
20:45 Klausimėlis (kart.).
21:00 Čia – kinas (kart.).
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Paveldėtojos  N-14. 
23:10 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:00 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:00 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 Tiksinti bomba  N-14.
23:00 Salemas  N-14.
00:50 Kaulai  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Stiliaus DNR.
07:00 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
07:30 Verslo švyturys.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Raktas į namus.
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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.
05:00 Šiandien kimba.

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 Kaip atsiranda daiktai.
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 Ieškomas N-14.
00:45 Laiminga pabaiga 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. 
12:10 Būrėja.
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 Ištrūkęs Džango N14. 
00:15 Kobra N14. 
01:55 Tik nekvieskite farų! (k) 
N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda. 
07:40 Farai  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje (kart.) 
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 Ledynmetis. Susidūrimas  
N-7.
21:20 Bėgantis labirintu 2  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Bėgantis labirintu 2  
N-14.
00:00 Patrulių zona N-14 
(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 Iškvietimas N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Baudėjas. Karo zona 
N14. 
23:35 Priešas už vartų (k) N14.
02:05 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 II N14. 
22:55 Kol mes gyvi  N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
06:55 Pasakojimai iš Japonijos.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Knygų savaitė. (kart.).

08:45 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Knygų savaitė (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 Kultūros diena. 
19:40 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Ketvirtasis ketvirtfi-
nalis. Sant Peterburgo „Zenit“ 
– „Barcelona“. 
22:05 Venecija N-7.
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 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.
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 A lygos rungtynės 
Alytaus „Dainava“ – Vilniaus 
„Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Rembo N-14.
23:45 Tiksinti bomba  N-14 
(kart.).
01:25 Dievo šarvai  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.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks unikalus.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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 
interviu.
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 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 Pasaulio lietuvių žinios.
20:30 Delfi premjera.
21:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai.
21:30 Orijaus kelionės. 
22:00 Kriminalinė zona su 
D.Dargiu.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 Eur.
00:00 Delfi diena.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Auklė Makfi N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
12:00 Laukinė gyvūnija.
12:50 Amerika iš paukščio 
skrydžio. 
13:40 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 Dvyniai  N-7. 
00:25 Ieškomas N-14. (kart.).

06:40 Nuotykių metas.
07:30 Bunikula.
07:55 Ogis ir tarakonai.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Meškiukas Jogis.
12:10 Auksinis kompasas.
14:25 Policijos akademija 4  
N-7. 
16:15 Artūras, svajonių milijo-
nierius N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras N-7. 
22:15 Operacija „Kas tėvas?“ 

N14. 
00:30 Blogoms mergaitėms 
viskas S.

06:35 Kung fu panda  (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Virtuvės istorijos.
09:30 Skaniai ir paprastai.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:25 Laukiniai Vakarai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukiniai Vakarai.
12:35 Operacija „Riešutai“ 2  
N-7.
14:15 Kaimynas šnipas  N-7.
16:05 Veidrodėli, veidrodėli  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Veidrodėli, veidrodėli  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Raudonasis Žvirblis  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Raudonasis Žvirblis  
N-14.
00:25 Pamišėlė  N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Augintinių talentų šou 
(k).
08:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 

08:30 Augintinių talentų šou.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Smaragdinės Malaizijos 
salos.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:15 Vanity Fair  N-7. 
13:15 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  N-7. 
16:30 Kelias į EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Zodiako sugrįžimas N14. 
00:10 Absoliutus blogis 2. N14. 

06:20 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
06:50 Praeities kartų liudytojai.  
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 melodramos 
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Mažasis Lozorius 
N14. 
22:55 Snoudenas N14. 
01:35 Kol mes gyvi (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 Aistra varžytis.
09:00 Kūrybingumo mokykla. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai. 
11:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
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“. 
16:45 Smegenų paslaptys. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Indivizijos. 
19:00 Vizionieriai.
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Viltis abipus Atlanto. 
Čikagos lietuvių rajonas 
Market Parkas. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Interviu su kino reži-
sieriumi Dzia Džangke. 
21:25 „Miestas 24“ N-14.
23:15 LRT Opus Ore. 
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:45 Laiminga pabaiga 
N-14. (kart.).

06:05 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
06:55 Žvejo nuotykiai  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.

10:30 Augalų karalystė 
(kart.).
11:40 Medūza žudikė  N-7.
12:45 Augalų karalystė.
13:55 Bomba.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Maksimali bausmė 
N-14.
00:00 Rembo N-14 (kart.).
01:40 Šeima 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 
istorija N-7.
16.00 Žinios.Orai 
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Greitis. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 

00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
07:00 Kasdienybės herojai. 
07:45 Mano pramogos vei-
dai.
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 ži-
nios.
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 Kriminalinė zona su 
D.Dargiu
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. 
00:30 Kitokie pasikalbėjimai. 
01:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
01:30 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:45 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų 
skaičių. 

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

Sveikuoliški naminiai žuvies 
piršteliai
Šiam patiekalui galima naudoti menkes ar bet kokias bal-

tas žuvis. Pasirinkus riebesnes, net būtų skaniau. Skonis 
pakerintis, net nesinorės dalytis. 

INGREDIENTAI:

100 gramų menkių filė (ar 
kitų baltų žuvų),

1 kiaušinis (mažas),
4 šaukštai kokoso drožlių,
1 šaukštelis citrinų žievelių 

(tarkuotų),
1 skiltelė česnako (tarkuoto).

GAMINIMAS:
1. Lėkštėje sumaišome koko-

sų drožles, tarkuotą citrinų žie-
velę ir česnako skiltelę.

2. Dubenėlyje išplakam kiau-
šinį (aš sunaudojau pusę plaki-
nio, tad verta gaminti iš karto 
dvi porcijas. Arba rinkitės put-
pelių kiaušinius).

3. Žuvį supjaustome 2 pirš-
tų storio juostelėm. Man išėjo 
4 vnt. Jeigu norite, apiberkit 

druska ir pipirais. Žuvį mer-
kiame kiaušinyje, apvoliojame 
kokosų drožlėse ir dedame ant 
kepimo popieriumi išklotos 
skardos.

4. Kepti 200 C orkaitėje 12 
- 15 min. Galima apkepti ir 
keptuvėje, tada užtruksit apie 
5 min.

5. Tiekti su kokosų kremo pa-
dažu ir mangų salsa (pasirink-
tinai).
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parduoda

įvairūs

(Atkelta iš 1 psl.)

 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.

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

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

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

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.

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.

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

Tel. (8-600) 40863.

Reikalinga moteris padėti dirbti 
sode. Pageidautina persirgusi arba 
pasiskiepijusi nuo COVID-19.

Tel.: (8-381) 5-21-56, (8-615) 43315.

Nuoma

Išnuomoja dirbamos žemės 
sklypą 60 ha netoli Viešintų.

Tel. (8-601) 91161.

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

Karpome, formuojame gyva-
tvores, genime šakas, pjauname 
pavojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Palankiomis kainomis dengia 
stogus, stato karkasinius, mūrinius 
pastatus, terasas. Lietaus siste-
mos, skardinimo darbų atlikimas. 

Tel. (8-690) 89505.

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

Tel. (8-685) 68182.

Freza smulkina kelmus, krūmus, 
medžius, brūzgynus. Tvarko ap-
leistus žemės sklypus. 

Tel. (8-607) 03460.

Informuojame žemės sklypų (kad. Nr. 3464/0003:115) savininkę A. K., ( kad. Nr. 
3464/0003:15) paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, esančių Gikonių k., Skiemonių sen., 
Anykščių r., bei pastatų, esančių Gikonių g. 24, Gikonių k., Skiemonių sen., Anykščių r., 
savininkę V. M-S., kad  UAB „Žemės aras“ matininkė Diana Misiūnienė (kv. paž. Nr. 2M-
M-2785) 2021-05-03 nuo 9 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3464/0003:3), esančio 
Gikonių g. 22, Gikonių k., Skiemonių sen., Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Žemės aras“ adresu: Kauno g. 37-32 
kab., Utena arba  tel. 8 650 10310, el. p. d.misiuniene@gmail.com

Maistinės bulvės „Vineta“ 
(sukrenta), „Laura“ (nesukren-
ta). Kaina 30 kg/8 Eur. Bulves 
sodinimui „Vineta", „Laura", 
„Anna Karalienė", „Julenka", 
„Adora", „Sėna". Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

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

J. Janonio 1, Panevėžys, 
TANAGRA. 

Tel. (8-655) 55128. 
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/

Reikalingas vyriškis dirbti ir 
gyventi sodyboje. Atlygis su-
tartinis.

Tel. (8-684) 75596.

ReIkALINGAS 
BULdOzeRIO 

OpeRATORIUS. 

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

ReIkALINGAS 
GReIdeRIO 

OpeRATORIUS. 

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

UAB siūlo darbą miškavežio 
su manipuliatoriumi, miškave-
žio vilkiko vairuotojams. Bazė 
Rokiškyje. 

Tel. (8-687) 33067.

kuras 

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

Tel. (8-600) 22488.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis,

trimetres, skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

kita

Bites su aviliais.
Tel. (8-674) 44070.

8 bičių šeimas su aviliais.
Tel. (8-614) 01248.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Vokišką šieno rinktuvą, len-
kišką šienapjovę, 3 kub. van-
dens cisterną ant ratų.

Tel. (8-615) 51923.

D. Lingienės ūkyje Anykščių 
rajone - braškių ir žemuogių 
daigus. 

Tel. (8-687) 45219.

Parduodame dideles mais-
tines bulves. 30kg- 8 eurai. 
Bulves tinkančias sodinimui. 
30 kg – 8 eurai.

Atvežame. Išrašome sąskaitą.
Tel. (8-681) 68975, (8-641) 50768.

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

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

Tel. (8-687) 11893.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel. (8-623) 86576, (8-684) 57406.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5 
x 6, 4 x 6, 6 x 6  m, yra ir tinkan-
čių traktoriams (nuo 350 €). 

Tel. (8-687) 73343.

Įvairūs žemės kasimo dar-
bai mini (3 t) ekskavatoriumi. 
Valymo nuotekų įrenginių mon-
tavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Stato akyto betono namus. 
Dengia, renovuoja stogus. 
Vidaus ir išorės apdailos darbai. 
Šiltina fasadus.

Tel. (8-608) 87858.

Informacija apie koronaviruso plitimą dozuojama
„Man atrodo, kad tiek daug 

viešinama, jog patys žmonės 
nebežino, kokio jie viešumo 
nori. Kiekvieną dieną spausdi-
nama informacija, kiek žmonių 
susirgo. Kaip tai neviešinama? 
Nesutinku su tuo“, - tęsė ji. 

Tiesa, net ir antradienio po-
pietę Anykščių rajono savival-
dybės tinklapyje dar nebuvo 
jokio pranešimo, kad Anykščių 

rajone plinta neaiškios kilmės 
koronaviruso mutacija, o ja už-
sikrečia net nuo koronaviruso 
vakcinuoti asmenys.

„Neskaitau, kas ten ką skelbia 
apie tas viruso mutacijas, tikrai 
tam neturiu laiko. Yra atsakingi 
žmonės už informacijos skelbi-
mą“, - sakė V.Daugelavičienė.

Anykščių rajone išplitus ne-
aiškios kilmės koronaviruso 
mutacijai, savivaldybės gydy-

toja V.Daugelavičienė patarė 
žmonėms elgtis taip, kaip ir iki 
šiol - saugotis. „Neiti be reika-
lo, nesibūriuoti, dezinfekuoti 
rankas. Nepamiršti to, ką mes 
jau buvome išmokę.“, - sakė ji.

Grįžtant prie sveikatos ap-
saugos ministro A. Dulkio su-
rengtos spaudos konferencijos, 
sulaukęs žurnalistų klausimo, 
ar nebuvo į situaciją pažiūrėta 
pernelyg laisvai, kai apie naują 

atmainą žmonėms pranešta tik 
po kurio laiko, A.Dulkys tei-
gė, kad informacijos gausos ir 
dezinformacijos amžiuje reikia 
pripažinti, kad „tarp institucijų 
ir organizacijų ta informacija 
kartais keliauja lėtai“. 

Pirmaujame 

Anykščių rajone pirmąja vak-
cinos doze paskiepyta jau 25,52 

proc. gyventojų. 
„Džiugu, kad tai didžiausias 

vakcinacijos rodiklis lyginant 
su kaimyninėmis savivaldybė-
mis ir Utenos apskritimi, kur 
paskiepyta nuo 20,35 iki 24,52 
proc. gyventojų. Lietuvoje esa-
me 4 pagal skiepijimo efekty-
vumą“, - skelbiama Anykščių 
rajono savivaldybės pranešime. 
Pagal amžiaus grupę „65+“ 
vakcinacijos progresas Anykš-
čių rajone yra 9 vietoje, senjorų 
paskiepyta 59,05 proc.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 25d. (sekmadienį) prekiausi-

me „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, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

PIRKITE VIŠTAITES! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI
AB ,,VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKAI
BALANDŽIO 28 d., trečiadienį, prekiau-

sime jaunomis 5 mėn.rudomis, juodomis, 
raibomis, pilkomis, baltomis dedeklėmis 
vištaitėmis, pašarais. Priimami užsakymai 
mėsiniams ančiukams ir žąsiukams, AB 
,,Vilniaus paukštynas“ mėsiniams broileri-
niams vienadieniams ir paaugintiems 2 – 4 
sav. viščiukams įsigyti. 

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.

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 mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame kARVeS, 
BUlIUS IR TElyČIAS 

„kRekeNAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIOGIAI peRkA 

mIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

SKUbIAI 
ieškome nusipirkti būstą. 

Siūlykit įvairius variantus. 

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

pARdUOdAMe 
sodo technikos detales jūsų sodo 

technikai. 
Padedame surasti jums reikalin-

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

https://st-dalys.lt/

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Debeikių seniūnijoje, 
Jononių kaime, Šventosio g. 7. 
Kaina 10000 eurų. Be tarpininkų. 

Tel: (8-670) 52512.

Žemės sklypą 4,16 ha. 
Tel. (8-628) 84595.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Namą Troškūnuose. 25 a 
žemės, miestelio vandentie-
kis ir kanalizacija. Rami vieta. 
Tvarkingas, galima gyventi iš 
karto.

Tel. (8-699) 50954.

Anykščiuose, Gedimino g., -   
suremontuotą namą. 

Tel. (8-678) 75239.

kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Balandžio 29 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.15, N. Elmininkuose 11.25, Elmininkuose 
11.30, Čekonyse 11.35, Kalveliuose 11.40, 
Debeikiuose 11.45, Aknystose 11.55, 
Varkujuose 12.00, Svėdasuose (prie turgelio) 
12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.30, 
Mačionyse 14.00, Gečionyse 14.10, Rubikiuose 
14.15, Burbiškyje 14.25, Katlėriuose 14.35, 
Pašiliuose 14.40, Skiemonyse 14.50, 
Staškuniškyje 15.15, Kurkliuose 15.25, 
Šlavėnuose 15.35, Ažuožeriuose 15.50, 
Kavarske 16.00, Janušavoje 16.10, Pienionyse 
16.15, Repšėnuose 16.20, Traupyje 16.30, 
Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 16.45, 
Vašokėnuose 16.55, Surdegyje 17.05, 
Raguvėlėje 17.20.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349. 

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą Anykščių rajone, gali 
būti vienkiemis. 

Tel. (8-607) 49133.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

1-2 kambarių butą 
Anykščiuose. 

Tel. (8-675) 29575.   

1-3 kambarių butą. Ne ben-
drabučio tipo.

Tel. (8-650)53435.  

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

kita

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

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUtAS, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
balandžio 24-25 d. - priešpilnis, 
balandžio 26 d. - pilnatis.

Morkus, Tolmantas, Žavinta, 
Žadmantė.

Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, 
Ervina.

šiandien

balandžio 25 d.

vardadieniai

oras

-1

+7

balandžio 26 d.
Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 
Vilūnė.

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

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Amiliutė dėkoja valdžiai už sugrąžintą jaunystę

- Man labai nepatinka Jūsų 
kosulys,  - sako gydytojas. 

- Atleiskite, gydytojau, gra-
žiau neišeina.

***
Teisėjas klausia blondinės:
- Sakykite, kodėl Jūs nuodija-

te kaimynus? 
Blondinė verkdama atsako: 
- O ką man reikėjo daryti? 

Parduotuvėje pasakė, kad ge-
riausia tarakonus nuodyti kartu 
su kaimynais.

***
- Sakoma, kad geri draugai 

ant kelio nesivolioja.
- Su manaisiai - visko būna.

***
Tris dienas ir tris naktis šuo-

liavo brolis Jonas... Kol iš jo 
atėmė šokdynę. 

***
- Alio, skambinu dėl tvarto!
- Atsiprašau, čia raketų bazė - 

ne ten pataikėte...
- Ne, tai Jūs ne ten pataikėt.

***
Iš kalėjimo pabėgo kalinys. Jį 

greitai sučiupo ir grąžino. Kitą 
dieną kalinį nuvedė pas kalėji-
mo viršininką:

- Tai sakyk, kodėl pabėgai? 
Ar buvo kažkokia rimta prie-
žastis? 

 - Na, tiesiog aš užsinorėjau 
vesti. Labai sunku be moters 
gyventi...

 - Hm, labai keistai supranti 
laisvę.

***
- Tėti, kur yra Egiptas? 
- Klausk mamos, ji visad kaž-

ką kažkur nukiša.

O maniau - pradėjau vysti...
Dieve, kur jau... tai jaunystė!
Dar esu pati pati...
Šešiasdešimt vos šeši. 

nuostabioji mūs valdžia
(nors vieta jų pragare)
Paskelbė štai ant europos, 
kad dar jaunos esam bobos. 

sako - nėr ko išpindėti,
Dar reikėtų padirbėti. 
Pensijon išeit ne laikas,
iš burnos kol eina tvaikas. 

nes jei kojas dar velki-
Pensija tebus lanksti. 
Amiliutei kyla ūpas-
kaista josios katiliukas. 

jei ne virusas Anykščių,
Perstatytų ji net gryčių.
Garantuotai ištekėtų
ir ...gal net vaikus perėtų.


