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Kraupioje avarijoje žuvo du svėdasiškiai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 4 dieną, antradienį, Utenos rajone, kelyje Kupiš-
kis - Utena, sankryžoje prie Vyžuonų, per avariją žuvo du 
svėdasiškiai.

Tragiška nelaimė įvyko apie 
11.20 valandą.1935 metais gi-
męs svėdasiškis, vairavęs au-
tomobilį „Audi“, važiuodamas 
nuo Kupiškio pusės suko į kairę, 
Vyžuonų miestelio link, tačiau 
nepraleido pagrindiniu  keliu 
priešinga kryptimi važiavusio 
sunkvežimio „Scania“, kurį vai-
ravo 1972 metais gimęs vyriškis, 
ir su juo susidūrė. 

Po smūgio lengvasis automo-
bilis „Audi“ nulėkė į kelkraštį. 
Automobiliu „Audi“ kartu vyku-
si keleivė buvo  prispausta..

Į įvykio vietą atskubėjo ugnia-
gesiai gelbėtojai, greitosios 
pagalbos medikai, tačiau jie 
garbaus amžiaus automobilio 
„Audi“ vairuotojui jau niekuo 
padėti nebegalėjo - jis žuvo auto-
įvykio metu.

„Audi“ automobiliu važiavusi 
1974 metais gimusi svėdasiškė 

skubiai buvo nuvežta į Utenos 
ligoninę, tačiau maždaug po va-
landos dėl patirtų sunkių sužalo-
jimų jos gyvybė užgeso.

„Anykštai“ svėdasiškiai pasa-
kojo, kad per avariją žuvęs pen-
sininkas ir jauna moteris gyveno 
kaimynystėje. Manoma, kad an-
tradienį jie kartu važiavo į Vy-
žuonas aplankyti artimųjų kapų.

Pasak svėdasiškių, per avariją 
žuvęs pensininkas buvo našlys. 
Žuvusi moteris vaikystėje mo-
kėsi tuometinėje Aulelių pagal-
binėje mokykloje – internate, jos 
šeima buvo įtraukta į socialinę ri-
ziką patiriančių šeimų sąrašą, nes 
moteris stokojo socialinių įgū-
džių. Ji gyveno su sugyventiniu. 
Svėdasiškiai ją apibūdino  kaip 
labai darbščią ir mylinčią vaikus 
moterį. Našlaičiais liko trys žu-
vusiosios vaikai, vienas iš jų dar 
tebėra nepilnametis.

Po susidūrimo su sunkvežimiu lengvasis automobilis buvo nu-
blokštas į kelkraštį.

Linos nArčienės (laikraštis „Utenos diena“) nuotr.

Pradėtos elektrinių šalia Staškūniškio 
statybos
Laukuose šalia Staškūniškio nutiesti platūs keliai, dirba sunkioji technika - vyksta vėjo 

elektrinių parko statybos. Netoli gyvenvietės iškils 9 vėjo elektrinių parkas. Darbus pla-
nuojama baigti kitų metų I-ąjį ketvirtį. 

Sutarė su konkrečiais 
asmenimis, bet ne su 
bendruomene

Dar trijų elektrinių statyboms 
išduoti leidimai Kavarsko se-
niūnijoje. Šalia Staškūniškio 
vėjo jėgaines stato UAB „Eu-
ropean Energy Lithuania“, ku-
riai vadovauja Andrius Čypas.  
Kavarsko seniūnijoje elektrines 
statys UAB „Renerga“. Primin-
sime, jog A.Čypas yra UAB 
„Atvirai“ žiniasklaidos prie-
monių grupės bendrasavininkio 
anykštėno Dariaus Čypo brolis.

Staškūniškiečiai daugiau nei 
dvejus metus priešinosi elektri-
nių statyboms. 

Vietoje planuoto 15 -os elektrinių parko šalia Staškūniškio statomos 9 elektrinės. Tačiau  tikėtina, 
kad preliminarus elektrinių skaičius buvo sąmoningai padidintas - dabar atrodo, kad „vėjininkai“ 
staškūniškiečiams nusileido, nors į elektros linijas tieks maksimalų galimą elektros energijos kiekį. 

Akcija. Šį savaitgalį didžiuo-
siuose Anykščių miesto pre-
kybos centruose vyks „Maisto 
banko“ akcija. Akcijos metu 
prašoma žmonių paaukoti la-
biausiai stokojantiems ilgo ga-
liojimo produktų – kruopų, kon-
servų, miltų, aliejaus ir kt.

Šildymas. Gegužės 7 dieną, 
penktadienį, Anykščiuose už-
baigtas šildymo sezonas. Šiemet 
jis dėl vėsių pavasario orų buvo 
rekordiškai ilgas. Pernai sezonas 
užbaigtas balandžio 30 dieną.

Konkursas. Norint pritraukti 
daugiau pretendentų į Aukštaiti-
jos siaurojo geležinkelio vadovo 
konkursą, Susisiekimo minis-
terija atšaukė balandį paskelbtą 
konkursą ir artimiausiu metu 
skelbs naują. Balandį skelbtame 
konkurse dalyvavo trys kandi-
datai, tačiau tik vienas jų atitiko 
reikalavimus, pranešė ministe-
rija. Įstaigai laikinai vadovauja 
Infrastruktūros skyriaus vedėjas 
Linas Čerauskas.

Mokykla. Anykščių seniūni-
jos Jokūbavos kaime bus griau-
namas buvusios mokyklos pas-
tatas. Pastato nugriovimo darbai 
kainuos daugiau nei 5 tūkst. Eur. 
Mokykla Jokūbavos kaime buvo 
uždaryta 2003 metais.

Padėka. Spaudos diena. 
,,Anykštos” redakcijos žurnalis-
tai gegužės 7-tąją, Spaudos at-
gavimo, kalbos ir knygos dieną, 
sulaukė skaitytojų, buvusių ben-
dradarbių, Seimo nario Tomo 
Tomilino, Anykščių savivaldy-
bės vadovų, Anykščių ligoninės, 
Anykščių menų centro, Policijos 
komisariato vadovų sveikinimų. 
Esame visiems labai dėkingi už 
gėles, dovanas ir gerus žodžius. 
Be Jūsų nebūtų mūsų leidinių.

Koronavirusas 
plinta 
savivaldybėje 

Savivaldybė 
sulaukė 
UNESCO 
„akibrokšto“

Norite tapti 
dvarininku? – 
Parduodamas 
Raguvėlės 
dvaras

Gaisrai kilo ir 
dėl netinkamo 
gyvenimo būdo
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spektras

temidės svarstyklės

Norite tapti dvarininku? – Parduodamas 
Raguvėlės dvaras

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Viename iš nekilnojamojo turto pardavimų portalų atsi-
rado skelbimas, jog pardavinėjamas Raguvėlės dvaras.

Už Troškūnų seniūnijoje, 
Raguvėlės kaime, stovintį kla-
sicizmo bei romantizmo laiko-
tarpio architektūrinį paminklą 
- Raguvėlės dvarą -  prašoma 
650 tūkstančių eurų. 

Skelbime nurodoma, kad 
parduodami ne tik pagrindiniai 
dvaro rūmai, bet ir kiti į dvaro 
kompleksą įeinantys statiniai. 
Iš viso 12 pastatų (ratinė, ofici-
na, „kupolai“, kalvė, malūnas, 
sodininko namas, karčema, 
pieninė, pirtis ir „raudonų ply-
tų namu“ pavadintas pastatas). 
Kartu su kompleksu parduoda-
ma ir 8,3 hektarai žemės. 

Raguvėlės (arba Komarų) 
dvaro ištakos siekia XVII am-
žiaus pabaigą – XVIII amžiaus 

pradžią. Dvare 1822 metais 
buvo apsistojęs Rusijos impe-
rijos, kurios dalimi tuo metu 
buvo ir Lietuva, caras Aleksan-
dras I-asis su palyda.

Nepriklausomybės pradžio-
je dabartinis Raguvėlės dvaras 
buvo grąžintas Komarų gimi-
nės paveldėtojai Alvilinai Rim-
ševičienei, o iki pastatant naują 
mokyklą, dvaro rūmuose veikė 
Raguvėlės pagrindinė moky-
kla. 

Dvaras pastaraisiais metais 
buvo daugelio raguviškių pa-
skutinio atsisveikinimo vieta – 
dvare buvo šarvojami mirusieji, 
iš dvaro jie pradėdavo paskuti-
nę kelionę į kapines.

Portale, kuriame įdėtas skel-

bimas apie pardavimą, tarp visų 
Anykščių rajone parduodamų 
nekilnojamojo turto objektų  
Raguvėlės dvaras yra brangiau-
sias. Antra pagal kainą – Anykš-
čių rajono tarybos nario, vieno 

iš rajono socialdemokratų lyde-
rių Donato Krikštaponio kaimo 
turizmo sodyba „Ajerinė“. Už 
šią prie Rubikių ežero esančią 
sodybą prašoma 525 tūkstančių 
eurų.

Kartu su Raguvėlės dvaro pastatais parduodama ir 8,3 hektarai 
žemės.

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 11 d. Šaltupio g. 26, Anykščiuose (miesto pirties pastato patalpose) atidaromas 
Klientų aptarnavimo centras, kuriame vienoje vietoje bus aptarnaujami UAB Anykščių komunalinio ūkio, 
UAB ,,Anykščių šiluma“ ir UAB ,,Anykščių vandenys“ klientai. 

Klientų aptarnavimo centre gyventojai galės susimokėti už šių bendrovių suteiktas paslaugas, sudaryti ar atnaujinti 
paslaugų teikimo sutartis bei gauti aktualią informaciją.

Klientų aptarnavimo centro darbo laikas:
- antradienį–penktadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val.
 (pietų pertrauka nuo 11.00 val. iki 11.45 val.)
- šeštadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
Nedarbo dienos: sekmadienis ir pirmadienis.

Kol kas dėl esamos epidemiologinės situacijos šalyje klientų aptarnavimas bus vykdomas užtikrinant Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 
16 d. sprendimo V-1471 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei 
privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytus reikalavimus, susijusius su lankytojų aptarnavimu. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
UAB ,,Anykščių šiluma“

UAB ,,Anykščių vandenys“

Vagystė. Gegužės 3 dieną  
apie 6.00 val. pastebėta, kad 
iš  Anykščių seniūnijos Ke-

blonių kaime esančių namų  
garažo pagrobtas elektrinis 
oro kompresorius. Padaryta 
žala - 30 eurų. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Gaisras. Gegužės 3 dieną  
Anykščių seniūnijos Elmi-
ninkų I kaime, Kaštonų g., 
sudegė medinis ūkinis pasta-
tėlis. Gaisro metu išgelbėtas 

šalia esantis ūkinis pastatas, 
kurio sienos ir stogas tik ap-
degė.Taip pat išgelbėtos šalia 
pastatų buvusios sukrautos 
medinės lentos. 

Savanoriai. Spartėjant skie-
pijimo nuo COVID-19 tem-
pams ir artėjant masinei vak-
cinacijai, Raudonasis Kryžius 
kviečia savanoriauti vakcinavi-
mo centruose, kadangi pamažu 
čia ima trūkti savanorių. Kaip 
penktadienį pranešė nevyriau-
sybinė organizacija, masinei 
vakcinacijai prireiks beveik 
dvigubai daugiau savanorių 
nei turima šiuo metu. „Savano-
rių jau trūksta visoje Lietuvo-
je, nepriklausomai nuo miesto 
dydžio. Nors per pastaruosius 
mėnesius sukaupėme nemažą 
savanorių rezervą – tačiau ne 
visi jie gali padėti darbo valan-
domis, kuomet jų rankų reikia 
labiausiai“, – organizacijos 
pranešime teigė Lietuvos Rau-
donojo Kryžiaus vadovė Kris-
tina Meidė. Pasak jos, atsive-
riantys verslai ir kitos veiklos 
sritys bei artėjanti vasara taip 
pat „atima“ iš vakcinavimo 
centrų dalį savanorių. Savano-
rių rankų prašosi ir ligoninės, 
kur pastaruoju metu padaugėjo 
COVID-19 pacientų.

Lėšos. Izraelio vidaus sau-
gumo tarnyba „Shin Bet“ ke-
tvirtadienį pareiškė, kad Eu-
ropos šalių vyriausybių lėšos, 
skirtos humanitarinei pagalbai 
palestiniečiams, atiteko vienai 
kovotojų grupuotei. Šveicari-
jos, Vokietijos, Nyderlandų, 
Jungtinės Karalystės, Belgijos, 
Švedijos, Ispanijos ir Europos 
Sąjungos skirtos lėšos atiteko 
Palestinos išvadavimo liaudies 
frontui (PFLP), kurį kelios Va-
karų valstybės yra įtraukusios 
į teroristinių organizacijų sąra-
šą.  Su anonimiškumo sąlyga 
kalbėjęs Izraelio pareigūnas 
žurnalistams sakė, kad PFLP 
galėjo gauti milijonus eurų. Pa-
sak saugumo tarnybos, tyrimo 
metu nustatyta, kad „didelės 
sumos pinigų, gautų iš oficialių 
valdžios institucijų Europoje, 
buvo nukreiptos PFLP orga-
nizacinei ir teroristinei veiklai 
Vakarų Krante finansuoti“. 

Skaičiai. Latvijoje per praė-
jusią parą atlikus 18 511 testų 
nustatyti 1 036 nauji korona-
virusinės infekcijos COVID-
19 atvejai, taip pat mirė 19 
anksčiau užsikrėtusių žmonių, 
penktadienį pranešė Ligų pre-
vencijos ir kontrolės centras. 
Naujų koronavirusinės infek-
cijos atvejų skaičius yra di-
džiausias nuo vasario 20 die-
nos, kai paros prieaugis sudarė 
1 069 atvejus. Ketvirtadienį 
buvo skelbta apie nustatytus 
773 nauji COVID-19 atve-
jus ir 12 pacientų mirtį. Nuo 
pandemijos pradžios Latvijoje 
patvirtinti iš viso 122 545 už-
sikrėtimo koronavirusu atvejai 
ir mirė 2 197 koronavirusu už-
sikrėtę žmonės.

Koronavirusas plinta savivaldybėje Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybėje plinta koronavirusas, sa-
viizoliacijoje šią savaitę  yra Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis. 

„Anykštai“ D.Žiogelis sakė, 
kad pranešimą apie tai, jog tu-
rėjo kontaktą su užsikrėtusiu 
koronavirusu asmeniu, jis gavo 
balandžio 5 dieną, trečiadienį. 
Kontaktas įvyko balandžio 30 
dieną, penktadienį. Vicemeras 
darbus tęsia nuotoliniu būdu.

Dėl galimo kontakto su koro-
navirusu užsikrėtusiu asmeniu 
šiuo metu saviizoliacijoje esan-
tis Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis balandžio 
4 dieną, antradienį, dalyvavo 
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos Anykščių skyriaus tarybos 
posėdyje.

Anykščių rajono mero pava-

duotojas D.Žiogelis sakė, kad 
šią savaitę vykęs Lietuvos soci-
aldemokratų partijos Anykščių 
skyriaus tarybos posėdis vyko 
pagal visas taisykles.

„Posėdis vyko didelėje er-
dvėje, jo dalyviai buvo toli 
vienas nuo kito. Posėdis truko 
vieną valandą. Tame posėdyje 
buvo gal 10 žmonių“, - aiškino 
D.Žiogelis.

Jis sakė nematantis grėsmių 
dėl partijos kolegų sveikatos 
dėl to, kad turėjo sąlytį su ser-
gančiuoju koronavirusu asme-
niu ( posėdžio metu D.Žiogelis 
apie tai dar neturėjo informaci-
jos, žinią jis gavo trečiadienį,- 

red.pastaba).
„Čia jau nemaišykite. Yra 

toks mokslinis pavadinimas 
„Kontakto kontaktas“. Čia jau 
nėra kontaktas. Mano žmonai 
ir vaikui nėra izoliacijos. Čia 
tik tikimybė, kad buvo sąly-
tis su užsikrėtusiu žmogumi, 
kuriam tik trečiadienį patvir-
tintas teigiamas atvejis“,- sakė 
D.Žiogelis.

Tyrimas dėl koronaviruso 
Anykščių rajono mero pava-
duotojui D.Žiogeliui buvo 
atliekamas gegužės 7 dieną, 
penktadienį. Jei jis bus neigia-
mas, D.Žiogelis sakė jau se-
kmadienį būsiąs „laisvas“ nuo 
saviizoliacijos.

Šiuo metu Anykščių rajono 
savivaldybėje koronavirusas 
nustatytas penkiems specialis-

tams. Serga trys Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus speci-
alistai, vienas Bendrojo ir ūkio 
skyriaus bei vienas Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus specialistas.

Anykščių vicemeras Dainius 
Žiogelis dėl kontakto su už-
sikrėtusiuoju koronavirusu 
asmeniu yra saviizoliacijoje 
ir dirba iš namų.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Ar reikalinga 
Anykštėno 
kortelė, su 
kuria už 
teikiamas 
paslaugas būtų 
suteikiamos 
nuolaidos? 

Romalda DUBRAVAITĖ - 
UŽKURELIENĖ:

- Aš gimusi Anykščiuose, gy-
venu kitam miestelyje, atgulsiu 
irgi Anykščiuos... Ką turėsiu 
įrodinėti, kad esu anykštietė?

Alfrydas SAVICKAS:

- Nelabai esu susipažinęs su 
šia idėja. Reikėtų daugiau in-
formacijos, ką anykštėnams tą 
kortelė duos. Kavinėse ir res-
toranuose nuolaidos nereika-
lingos, nes dar neaišku, kada ta 
„korona“ pasibaigs, o lankytinų 
objektų lankymas anykštėnams 
galėtų būti nemokamas.

Alvydas JANICKAS:

- Su Anykštėno kortrele „dvi-
račio neišrasime“, nes tokios 
kortelės jau naudojamos ir ki-
tuose Lietuvos kurortuose ar 
Europos miestuose. Aš už tokią 
kortelę, jei ji tik atneštų gyven-
tojams naudos. Man būtų ak-
tualu, jei su nuolaida galėtume 
lankyti Lajų taką.

Savivaldybė sulaukė UNESCO 
„akibrokšto“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 6 dieną, ketvirtadienį, surengtame Anykščių ra-
jono savivaldybės Kultūros tarybos posėdyje buvo praneš-
ta, kad šiemet Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriatas nerems Anykščių rajono savivaldybės siekio 
tapti pasaulinio literatūros miestų tinklo nare. 

Šio tinklo narystės Anykščių rajono savivaldybė po ketve-
rių metų pertraukos bandė siekti jau antrąjį kartą.

„Šiandien atėjo žinia iš se-
kretoriato, tekstas maždaug 
toks: „Kadangi paraišką teikia 
ir Vilnius, mes remsime Vil-
niaus kandidatūrą“. Tokios ne-
smagios žinios“, - informavo 
Anykščių meras Sigutis Obe-
levičius.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė sakė, kad 
paraiška Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos sekretori-
atui jau buvo rengiama:„Mes 
padarėme 85 proc. darbo. Jau 
vyko paraiškos vertimo proce-
sas“.

A.Pajarskienė sakė, kad na-
cionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato atsiųstame rašte 
rašoma, kad pasaulinio litera-
tūros miestų tinklo nare sie-
kiančios tapti Vilniaus miesto 
savivaldybės paraiška „toliau 
nuėjusi paraiškos rengimo 
link, tad šiais metais remsime 
jų paraišką“.

Tokią situaciją, kai komisi-
jos sekretoriatas, net nematęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
šių metų paraiškos, pasirinko 
remti Vilniaus miesto savival-
dybės paraišką, ji pavadino 
„akibrokštu“.

Meras S.Obelevičius Kultū-
ros tarybos posėdyje kalbėjo, 
kad Anykščių rajono savivaldy-
bė ateityje ir toliau bandys tapti 
pasaulinio literatūros miestų 
tinklo nare: „Šitą darbą reikia 
tęsti. Jeigu bus šaukimas kitais 

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
nepaisant dviejų iš eilės ne-
sėkmių Anykščiai vis vien 
sieks tapti UNESCO litera-
tūros miestų tinklo nariu.

Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė atsi-
sakė parodyti nacionalinės 
UNESCO komisijos raštą, 
kuriame neva pranešama 
apie tai, kad komisija rems 
ne Anykščius, o Vilnių.

metais, mes tą paraišką teiksi-
me. Manau, kad procesų nerei-
kia sustabdyti, tik pristabdyti 
paraiškos  ruošimą“, - sakė jis.

Po Kultūros tarybos posė-
džio „Anykšta“ susisiekė su 
A.Pajarskiene ir paprašė leisti 
susipažinti su Lietuvos nacio-
nalinės UNESCO komisijos se-
kretoriato savivaldybei atsiųstu 
raštu. Deja, bet parodyti šį raštą 
„Anykštai“ A.Pajarskienė atsi-
sakė: „Jis yra atsiųstas toks nei 
merui, nei ne merui. Aš jį galiu 
pakomentuoti“, - sakė ji.

A.Pajarskienė sakė, kad sa-
vivaldybei Lietuvos nacionali-
nės UNESCO komisijos sekre-
toriato atsiųstame rašte, kurį 
pasirašė kultūros programų 
vadovė Milda Valančiauskie-
nė, nebuvo išdėstyti motyvai, 
kodėl šiemet nebus remiama 
Anykščių rajono savivaldy-
bės paraiška tapti pasaulinio 
literatūros miestų tinklo nare: 
„Mums pranešė, kad jie šiais 
metais pasirenka remti Vil-
niaus miesto savivaldybės pa-
raišką. Tik tiek parašyta“.

A.Pajarskienė rajono Kul-
tūros tarybos posėdyje kalbė-
jo, kad lygindama 2017 metų 
paraišką ir pradėtą dėlioti šių 
metų paraišką pastebėjusi 
„šuolį“: „Ypatingai didžiulis, 
ypatingai reikšmingas. Litera-
tūrinės krypties sumanymai... 
Atsiranda net kūrėjai, kurie ap-
sigyvena Anykščiuose“, - kal-
bėjo ji.

A.Pajarskienei antrino ir Kul-
tūros tarybos pirmininkės pava-

duotoja I.Smalskienė: „Šuolis 
milžiniškas. Akivaizdus skir-
tumas, kas Anykščiuose buvo 
2015 metais ir kas dabar“.

Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė pastebėjo, kad 
vyrauja tendencija į pasaulinio 
literatūros miestų tinklą įtrauk-
ti mažesnius miestelius, bei 
juokavo, kad Vilniui gal šiemet 
ir nepasiseks...

Įdomu tai, kad Anykščių ra-
jono taryba antrą kartą teikti 
paraišką  Lietuvos nacionali-
nės UNESCO komisijos sekre-
toriatui pritarė tik prieš kelias 
dienas - balandžio 29 dieną 
vykusiame posėdyje, o po jo, 
dar nespėjus prabėgti darbo 
savaitei, Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė pranešė, kad pa-
raiška jau beveik paruošta.

„Tai kaip čia dabar gaunasi 
gerb. Mero panosėje? Rajono 
taryba  ką tik pritarė paraiš-
kos rengimui, kuris turėjo būti 
perkamas paskelbus konkursą, 
o čia jau: - „Mes padarėme 85 
proc. Jau vyko paraiškos verti-
mo procesas“. Taip greitai įvy-
ko pirkimo konkursas ir sutar-
tis jau pasirašyta? Gal galima 
ir mokesčių mokėtojams suži-
noti šios garbingos paslaugos 
laimėtoją? Ar čia vėl bus gerb. 
Merą apgavę?!“ - stebėjosi 
portalo anyksta.lt skaitytojai.

Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedė-
ja A.Pajarskienė „Anykštai“ 
sakė, kad Anykščių rajono 
tarybos pritarimas teikiant pa-
raišką nebuvo būtinas: „Mes 
pridėjome prie paraiškos, kad 
siekiui tapti literatūrinių mies-
tų tinklo nariais yra politinis 
palaikymas“.

A.Pajarskienė sakė, kad ver-
čiant paraišką į užsienio kalbą 
savivaldybei talkino paslaugos 
teikėjas, su kuriuo buvo suda-
ryta žodinė sutartis:„Būtų buvę 
pradėti paslaugos pirkimai ko-
munikacijai. Procedūros buvo 
atliktos, o sutarčių pasirašyti 
nebepabaigėme“, - sakė ji.

Šiemet paraiškos rengimui 
Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžete buvo numatyta 5 
tūkst. Eur. 

Pagrindine paraiškos koncep-
cijos autore save įvardijo vedė-
ja A.Pajarskienė. „Anykštą“ ji 
tikino, kad prie paraiškos ji ir 
komanda dirbo be atlygio.

Priminsime, kad 2017 metais 
paraišką tapti literatūrinių mies-
to tinklų nare rengė UAB „Bu-
giris“ steigėja, buvusi Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevi-
čiaus patarėja Jurgita Bugailiš-
kienė. Už paraiškos rengimą jai 
sumokėta 3 tūkst. Eur.

Krizinė infliacija...

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
verslininkas, apie Anykščių 
rajono savivaldybės kontro-
lieriaus Artūro Juozo La-
kačausko 2020 metų veiklos 
ataskaitą:

„Labai abejoju, kad galima 
pritarti tokiems rezultatams, 
nes užduočių atlikimo ir vei-
klos kartelę nuleidome pakan-
kamai žemai“.

„Koronos“ mutacijas 
skaičiuoja kita įstaiga...

Audronis GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
2020 metų veiklos ataskaitą:

„Ataskaitoje pateikta infor-
macija tik apie tai, kiek Anykš-
čių TVIC apsilankė užsienie-
čių“.

Šaunius devyniasdešimtuo-
sius prisiminus

Rita KRIPAITIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, apie skiepijimo nuo 
COVID-19 eilės prioritetus:

„Ką, mes per galvą gausime, 
kad nesilaikysime tų priorite-
tų?“

Nepritariantys statyboms – 
ne žmonės?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduoto-
jas, apie elektrinių prie Staš-
kūniškio statybas:

„Į visų gyventojų norus buvo 
atsižvelgta“.

Dar stebitės? Ne pirmą 
kartą parodo vietą...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
nacionalinės UNESCO atsto-
vybės  tekstą, kad bus remia-
ma ne Anykščių, o Vilniaus 
paraiška:

„Kadangi paraišką teikia ir 
Vilnius, mes remsime Vilniaus 
kandidatūrą“.

Nauja socialinė lytis?

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėja, apie 
Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos sekretoriato at-
siųstą laišką:

„Jis yra atsiųstas toks nei me-
rui, nei ne merui“. 
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rievės

robertas AleksiejūnAs

nuo įvairiausių nuolaidų 
kortelių išsipūtusias anykš-
tėnų pinigines jau greitai 
papildys dar viena - Anykš-
tėno kortelė. nors vieni 
kitus Anykščiuose pažįstame 
kaip nuluptus, nebeužteks 
pasakyti, kad esi anykštėnas 
-  tai teks įrodyti parodžius 
kortelę.

ko gero, jau girdėjote, 
kad Anykštėno kortelė įve-
dama tam, kad anykštėnams 
būtų kompensuojami nepa-
togumai, kuriuos jie esą pa-
tiria dėl turistų antplūdžio. 
Ši kortelė bus lyg kokia 
burtų lazdelė. Mostelėjus 
ja, kortelė sprogdins dėl 
turistų antplūdžio išpūstus 
paslaugų kainų burbulus.

Valdžia žada, kad su 
Anykštėno kortele  beveik už 
dyka galėsime kone kasdien 
nuo Kalitos kalno skrieti 
vasaros rogutėmis, pliuš-
kentis baseine ir net vaikšti-
nėti medžių viršūnėmis lajų 

take. 
O miesto užeigose pilna 

burna šlamšti praban-
giuosius raviolius ( labai 
atsiprašau vienos ponios, 
kuri vienoje viešojo maitini-
mo įstaigoje tuos raviolius 
lipdo, kad ir vėl vartoju 
žodį „užeiga“, tačiau kitaip 
negaliu, su šypsena prisimi-
nęs vaizdelį, kaip, darbuo-
damasi šaukštu, ji bandė į 
bokalą įpilti alaus...).

Taigi, Anykščiuose  įsi-
bėgėjus turizmo sezonui, 
nejučia ir patys anykštėnai 
taps savotiškais turistais. 
Tik ar to žmonėms reikia?

Manau, kad labai daug 
žmonių net nesivargins atsi-
imti tos Anykštėno kortelės, 
net jei jos bus dalijamos 
už dyka ( jų pagaminimas, 
žinoma, kainuos tūkstančius 
eurų). Turint galvoje, kad 
Anykščių 
rajonas 
pagal 
gyventojų 
amžių yra 
vienas 
seniausių 
lietuvoje, 
ši kortelė 
didžiajai 
daliai 
gyventojų 
bus mažai naudinga. na, 
čia maždaug tas pats, jei 
koks prabangus  SPA  po 
miestą nešiotų skrajutes ir 
žmonėms siūlytų procedūro-
mis pasinaudoti su 5 proc. 
nuolaida. net ir su ta nuo-
laida daugeliui tie malonu-

mai tiesiog neįperkami...
Anykštėno kortelė žmo-

nėms kur kas būtų nau-
dingesnė, jei turėtų labiau 
apčiuopiamą naudą. Pavyz-
džiui, jie gautų tam tikrą 
nuolaidą apmokėdami sąs-
kaitas už šildymą, vandenį 
ar komunalines atliekas. 
Dar šios kortelės naudoto-
jams galėtų ženkliai pigiau 
kainuoti kelionės viešuoju 
transportu.

kol kas Anykštėno korte-
lės koncepcija dar tik dėlio-
jama, tad reikia tikėtis, kad 
ji netaps dar viena kortele 
piniginėje, kurią išsitraukti 
atsiranda labai mažai pro-
gų... (padariau reviziją savo 
piniginėje ir jau pastebėjau, 
kad tokių nenaudojamų 
kortelių prisikaupė...)

Turiu nuojautą, kaip ta 
Anykštėno kortelė atrodys 

vizualiai. 
Ji, ko gero, 
bus oranži-
nės spalvos. 
Kitaip sugal-
voti ir nebuvo 
galima, nes 
šios kortelės 
iniciatoriais 
skelbiasi esan-
tys Anykščių 
liberalai. O 

liberalų simbolikoje, kaip 
žinia, oranžinė spalva do-
minuoja.

O galėjo ta Anykštė-
no kortelė spindėti visai 
kitomis spalvomis ir labiau 
anykštėnų lūkesčius ati-
tikti. Į darbo grupę, kuri 

dėlioja Anykštėno kortelės 
„rėmus“, išimtinai susibūrė 
tik politikai ir valdininkai. 
Tik pamanykite, joje ne-
atsirado vietos nė vienam 
„paprastam anykštėnui“, 
koks yra, pavyzdžiui, juozas 
Ratautas, kuris iš tolimosios 
Vokietijos dar tais laikais, 
kai liberalų sąjūdžio nė 
kvapo nebuvo, į Anykščius 
ir parvežė miesto gyvento-
jams skirtos kortelės idėją.

Beje, reikėtų nepamiršti, 
kad įvairios panašios korte-
lės, kokia bus ir Anykštėno 
kortelė, naudingos ne tik 
vartotojams, bet visų pirma 
ir prekybininkams. Jos pa-
didina pardavimus, paska-
tina klientus sugrįžti bei vėl  
pirkti... Be to, prekybininkai 
taip susirenka labai daug 
informacijos apie pirkėjus. 
jiems puikiai žinoma jūsų 
gyvenamoji vieta, taip pat 
telefono numeris ar elektro-
ninio pašto adresas.

Tad nenustebkite, kad 
ateityje, jei naudositės 
Anykštėno kortele, jie žinos, 
kokia jūsų mėgstamiausia 
pica, kokiu šampūnu  tren-
kate galvą... nenustebkite 
ir tuomet, jei į jūsų elek-
troninio pašto dėžutę prieš 
rinkimus atskries agitacinis 
lankstinukas, kviečiantis  
atiduoti savo balsą už vieną 
ar kitą kandidatą. kas gali 
atmesti prielaidą, kad taip 
nenutiks...

Kaip sakoma, „nemoka-
mas tik sūris pelėkautuo-
se“...

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Gegužės 11 d. iš Anykščių rajono savivaldybės gyventojų bus nemokamai renkamos šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos 
atliekos: automobilių akumuliatoriai, automobilių amortizatoriai, automobilių kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva, bateri-
jos (galvaniniai elementai), lengvųjų automobilių padangos (vienas gyventojas (transporto priemonės valdytojas) galės atiduoti 
ne daugiau kaip 4 naudotas padangas, todėl būtina su savimi turėti transporto priemonės registracijos pažymėjimą).

Atliekos priimamos tik iš fizinių asmenų ir tik lentelėje nurodytu laiku surinkimo vietoje perduodant 
jas UAB „Žalvaris“ vairuotojui. Palikti atliekas surinkimo vietoje griežtai draudžiama.

Gegužės 11 d. (antradienis)

Atliekų surinkimą organizuoja Atliekų surinkimą vykdo Įmonėms, ūkininkams informacija apie 
tinkamą alyvų ir apmokestinamųjų gaminių 
atliekų tvarkymą teikiama tel. 8 620 97277 
arba el. paštu info@agia.lt.

...Kol kas Anykštėno 
kortelės koncepcija dar 
tik dėliojama, tad reikia 
tikėtis, kad ji netaps dar 
viena kortele piniginėje, 
kurią išsitraukti atsiran-
da labai mažai progų... 

spektras

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.

Metalai. Vario ir geležies 
rūdos kainos penktadienį pa-
siekė rekordines aukštumas, 
žaliavų paklausai augant dėl 
stipraus pasaulinės ekonomi-
kos atsigavimo. Didžiosioms 
ekonomikoms atsigaunant po 
praėjusiais metais galiojusių 
ribojamųjų priemonių, pramo-
nė spartina gamybą, todėl me-
džiagų kainos auga vis spar-
čiau. Tuo tarpu prekybininkai 
ima nerimauti dėl COVID-19 
pandemijos sukelto tiekimo 
trūkumo. Vario, kuris yra nau-
dojamas daugybėje gaminių ir 
todėl yra laikomas svarbiu pa-
saulio ekonomikos būklės ro-
dikliu, kaina Londono metalų 
biržoje penktadienį pasiekė re-
kordinį lygį – 10 253 JAV do-
lerius už toną, o atsižvelgiant 
į prognozes, numatančias, jog 
pasaulinis atsigavimas dar kurį 
laiką tęsis, metalo kainos gali 
dar labiau stiebtis.

Pelnas. Vokietijos praban-
gių automobilių gamintoja 
„Bayerische Motoren Werke“ 
(BMW), pirmojo metų ketvir-
čio grynąjį pelną padidinusi 5 
kartus, patvirtino prognozes 
šiems metams. Bendrovės pra-
nešime teigiama, jog grynasis 
pelnas sausio-kovo mėnesiais, 
palyginti su tuo pačiu laikotar-
piu pernai, išaugo nuo 574 mln. 
iki 2,833 mlrd. eurų, arba nuo 
0,84 iki 4,26 euro akcijai. Par-
davimų pajamos padidėjo 15,2 
proc. iki 26,778 mlrd. eurų, o 
pelnas iki mokesčių ir palūka-
nų (EBIT) – 2,2 karto iki 3,025 
mlrd. eurų. Per pirmus tris šių 
metų mėnesius bendrovė par-
davė 636,6 tūkst. BMW, MINI 
ir „Rolls-Royce“ markių auto-
mobilių – 33,4 proc. daugiau 
nei prieš metus. Vien tik elek-
tromobilių pardavimai ūgtelėjo 
2,3 karto iki 70,2 tūkstančio. 
Motociklų parduota 22,5 proc. 
daugiau – 42,6 tūkstančio. Ga-
mintojas patvirtino šių metų 
prognozes, kurios numato 
reikšmingą automobilių parda-
vimų bei EBIT augimą. BMW 
rinkos kapitalizacija nuo šių 
metų pradžios išaugo 15,8 proc. 
iki 53,9 mlrd. eurų.

-Bns
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užjaučia

metų veiklos ataskaitoje rašo 
Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos viršininkas Valdas Te-
reškevičius.

Jis viliasi, kad Anykščių ra-
jono ugniagesių tarnybos gy-
venimą gali pagerinti ir šalies 
valdžia.

„Jau eilę metų žadama savi-
valdybių priešgaisrinių gelbėji-
mo tarnybų reforma. Tikėtina, 
kad šių tarnybų pavaldumas, 
finansavimo klausimai po-
litikų valia bus sprendžiami 
iš esmės“, - ataskaitoje rašo 
V.Tereškevičius.

 Jis 2020 metų veiklos atas-
kaitoje vardija ir pasiekimus, 
kurie leido pagerinti ugniagesių 
darbą.

„Pasiekėme, kad kiekvienoje 
komandoje būtų išlaikyta  pilna 
sudėtis: 8 ugniagesiai ir skyri-
ninkas. Būtent tokia sudėtis, 
specialistų nuomone, gali užti-
krinti sklandų, visavertį paves-
tų funkcijų atlikimą gaisre. 

- Inicijavau, asmeniškai pa-
rengiau 4 naujas, įstaigai aktu-
alias ir būtinas tvarkas. Mano 
sprendimu visiems darbuoto-
jams buvo pakelti tarnybinio 
atlygio dydį lemiantys koefici-
entai, suformuoti realūs, poreikį 
atitinkantys tikslai ir užduotys, 
taip pat ir vertinimo kriterijai. 

Gerindamas darbo sąlygas 10 

Gaisrai kilo ir dėl netinkamo 
gyvenimo būdo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šią savaitę ugniagesiai, šventę savo globėjo šv.Florijono 
dieną, atkreipė dėmesį į prastą materialinę tarnybos bazę. 

Anykščių rajono ugniagesių tarnyba jau keletą metų iš 
eilės kelia problemą, kad yra priversti naudotis dar iš sovie-
tinių laikų paveldėta technika. 

„Ugniagesių tarnybos ko-
mandose yra 10 gaisrinių au-
tomobilinių cisternų, iš kurių 2 
rezervinės. Iš 10 cisternų – net 
6 Rusijos gamintojų GAZ ir 
ZIL markės automobiliai, kurių 
eksploatavimo terminai virši-

ja 30–40 metų. Tai morališkai 
pasenę, šiandienos reikalavimų 
neatitinkantys, ekonomiškai  
nenaudingi automobiliai. Pami-
nėtina ir tai, kad vandens siur-
bliai automobiliuose per metus 
naudoti 5617 val.“, - praėjusių 

Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininkas Valdas Tereš-
kevičius pastebėjo, kad nemažai gaisrų rajone kilo ir dėl to, kad 
gyventojai savo būstuose vis dar neįsirengę gaisro detektorių.

komplektų atnaujinau kovinę 
aprangą, visi tarnybos darbuo-
tojai aprūpinti naujais darbo 
rūbais. Įsigyta nauja gesini-
mo įranga: 3 gesinimo įrangos 
(žarnų) komplektai. Smulkius 
remonto darbus atlikome Ka-
varsko, Troškūnų, Debeikių 
komandose. Atlikome Troškū-
nų gaisrinės pastato ir garažo 
kapitalinio remonto, fasado 
šiltinimo ir dekoro darbus. Su-
tvarkytas ir Skiemonių gaisri-
nės pastato fasadas, Kavarsko 
ugniagesių komandos virtuvė-
lė, buitinės patalpos. 

Deleguotas lėšas naudojome 
skaidriai,  taupiai ir racionaliai. 
Didžiąją dalį darbų atlikome 
savo jėgomis“, - veiklos atas-
kaitoje vardija V.Tereškevičius.

Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos duomenimis, gais-
rų metu Anykščių rajono te-
ritorijoje 2020 metais žuvo 3 
asmenys ( du rajone, vienas 
Anykščiuose). Atlikus tyrimus 
nustatyta, kad gaisro priežastys 
– neatsargus rūkymas, įtakos 
gaisrams turėjo ir netinkamas 
gyvenimo būdas, kūrenimo 
įrangos būklė. Viena iš pagrin-
dinių gaisrų priežasčių, anot 
V.Tereškevičiaus, laikytinas ir 
gaisro detektorių nebuvimas.

Anykščių rajono ugniage-
sių tarnyboje pernai dirbo 75 

darbuotojai. Neatskaičius mo-
kesčių, tarnybos darbuotojų 
mėnesio atlyginimas siekė 901 
Eur. Anykščių rajono ugnia-
gesių tarnybos viršininkas 
V.Tereškevičius per mėnesį 
uždirbo 1754 Eur neatskaičius 
mokesčių.

Už pagalbą gelbstint skęstan-
tį rajono gyventoją  Priešgaisri-
nės saugos ir gelbėjimo depar-
tamentas Viešintų komandos 
ugniagesį Eitautą Motiejūną 
apdovanojo specialiu medaliu 
„Pagalba artimui“. 

pastabos paraštėse

ričardas BAnYs, 
Panevėžio rajono Vadoklių 
parapijos klebonas, svėda-
siškis.

Viena ryto žinia labai 
sugraudino mane. Mūsų 
dosnioji valdžia pareiškė, kad 
daug mūsų garbingo amžiaus 
žmonių gaus 28 eurų „vieni-
šo asmens pensiją“. Paskui 
apsidžiaugiau, kad ir mano 
mama galės papildomai kažką 
nusipirkti. Tada spontaniškai 
teko parodyti špygą maisto 
produktų kainų kėlėjams. Bet 
vos tik susukau savo klebo-
nišką špygą, ji kaip mat irgi 
pabrango. „Ot liucipieriai!“- 
net susikeikiau. Bet ką jau čia 
gali padaryti? Gyventi tenka 
šalyje, kurioje nuotykiai nie-
kada nesibaigia ir kartais net 

Toks gyvenimas, mielieji mano...
pralenkia legendinės Alisos 
nuotykius. 

Tiesa, galimybių pasas irgi 
bus savotiškas nuotykis. O 
gal daugiau eilinis valdžios 
tragikomiškas eksperimentas, 
nes senieji eksperimentai 
su liaudimi, bandant suval-
dyti pandemiją, jau nieko 
nebegali padaryti. nebent 
suskaičiuoti vakcinas. O jų, 
matyt, labiausiai reikia mūsų 
sostinei Vilniui. sostinės 
gyventojai juk nebegali 
toliau gyventi be barų, grožio 
salonų, picerijų ir restoranų. 
Dar ir dabar matosi akyse te-
leviziniai vaizdai iš Vilniaus 
gatvių, kuriose akis blizgina 
išbadėjusi miestelėnų liaudis, 
euforiškai besidžiaugianti 
„laisve“. ech, ta išlepusi 
miesto visuomenė! Duonos 
ir žaidimų visuomenėje retai 
būna dvasia, savigarba ir 
drausmė. O kaip dabar viso 
to reiktų!

Oi ne! Visai ne! Pasaulis 
dar neišprotėjo, nors kai kas 
sako, kad ties riba. Pasaulis 
tik kovoja ir visokiais būdais. 

kažkas žiniasklaidoje labai 
stebėjosi, matydamas, kaip 

vienas vyrukas, matyt, dėl 
sunkaus gyvenimo išgėręs 
„stipriosios“, švaistėsi 
kumščiais, nors arti nebuvo 
nė vieno žmogaus. O gal tas 
žmogelis taip bandė kovoti su 
pandemija? Visko gali būti. 
Duok į snukį „koronai“, kad 
toji apsilaižytų ir dingtų- ma-
tyt, dabar belieka tokia kova. 
Tik kaip duoti į tą snukį, 
jei aš visą gyvenimą nesu 
niekam užvožęs? Bandysiu 
tai padaryti bent užsimerkęs. 
kad tik pataikyčiau...

kažkada feisbuke buvo 
mada ant profilio nuotraukų 
užsidėti kokį nors logotipą ar 
užrašą: „esu Vanagas“, „Aš 
pasiskiepysiu“, „nekenčiu 
reklamos!“, „su kovo 11“, 
„Tegyvuoja landsbergis!“ ir 
t.t. Bet niekur nemačiau, kad 
po nuotrauka būtų užrašas: 
„nekenčiu Covid 19“. nepa-
menu ir kad būčiau kada nors 
aukojęs kažkieno užsakytas 
mišias prieš Covid 19. O ir 
bažnyčiose nepadaugėjo žmo-
nių. Tiesa, dauguma dabar 
žiūri vyskupų palaimintus 
mišių serialus per televiziją. 
jie puikiai derinasi su turkų 

serialais. 
O kažkada per pandemijas 

žmonės ėjo miniomis į bažny-
čias. Dabar miniomis einama 
į atsivėrusius akropolius ir į 
barus. 

niekaip nesulaukiu jokių 
žinių apie dingusius prekinius 
vagonus (jų, sako, kad buvo 
net 20) su apsaugos prie-
monėmis iš kinijos. Argi tai 
ne valstybinio lygio iliuzinis 
fokusas? Vienas, du ir trys- 
pora dešimčių vagonų ir 
dingsta. niekas jų neranda. 
net specialiosios tarnybos, 
kurių vadovai taip solidžiai 
paskui rėžia savo kalbas iš 
seimo tribūnos apie tai, kaip 
gerai kovojama lietuvoje 
su korupcija ir finansiniais 
nusikaltimais. Už tai tokios 
tarnybos labai greitai „su-
randa“ kokią nors bobutę, be 
leidimo pardavinėjančią mo-
teriškas pėdkelnes. suranda ir 
„žiauriai“ bobutę nubaudžia, 
o pėdkelnes konfiskuoja. jų 
juk reikės saviškiams. kaip ir 
kontrabandinės degtinės ar 
tabako... čia kukliai padedu 
tašką. 

Pasiilgęs savo gimtinės, 

„pasigūglinau“ ir ilgesin-
gomis akimis ilgai žiūrėjau į 
Alaušą ir Beragį - į du svėda-
sų ežerus, kuriuos vaikystės 
vasaromis ir beveik kiekvieną 
dieną aplankydavome ir mie-
lai pasinerdavome į šiltus jų 
vandenis. Dabar jau kitokie 
ten laikai. reikia vizų, kad 
atsisėstum kur nors vaikystės 
laikus menančioje pakrantėje. 
kitaip ateis koks nors „priva-
tininkas“ ir išvarys iš „priva-
čios nuosavybės“. Gal todėl 
ir pasiilgau tarybinių laikų 
(atleiskite, brangūs patrio-
tai), nes tais laikais, nors ir 
gyvenome kukliau, bet kartu 
gyvenome ir jaukiau bei 
ramiau. labai viliuosi, kad 
Anykščių rajono valdžia kada 
nors išleis kokį nors žemėla-
pį, kuriame būtų galima rasti 
laisvų nuo privačios nuo-
savybės vizų vietų, kuriose 
būtų galima ten, prie ežerų, 
pasėdėti kaip vaikystėje, kad 
nebūtum išvarytas kokio nors 
vietinio ar nevietinio pono. 

Toks gyvenimas, mielieji. 
Tai mūsų gyvenimas. Tik ar 
norėtume kažkaip kitaip gy-
venti? Aš labai norėčiau...

Mirus Irenai 
MOTIEJŪNIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą, sūnų su šeima bei 
seserį.

Gatvės kaimynai
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Mokytojų sūnus savo gyvenimą paskyrė 
prasmingiems darbams Vytautas BAGDOnAs

Svarų indėlį į Surdegio krašto istoriją įnešė čia kurį laiką mokytojavę, visuomeniniame 
gyvenime aktyviai reiškęsi sutuoktiniai Boleslovas Vladas Kašponis (1891-1973) ir Marija 
Kašponienė (1901-1996). Tėvų pėdomis žengė ir vyresnysis jų sūnus Rimtautas Karolis 
Kašponis (1933-2018),  pasirinkęs muzikos pedagogo kelią, tapęs chorvedžiu, menotyrinin-
ku, muzikologu, žinomu visuomenės veikėju. Baigę savo žemiškąją kelionę, amžino poilsio 
jie atgulė šeimos kape Surdegio miestelio kapinėse.

Nors nemažai informacijos apie šiuos tris pedagogus pateikia internetinė Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos enciklopedija,  „Anykštos“ skaitytojams norėtųsi papasakoti plačiau.

Buvo mokytojai ir krašto 
šviesuliai

Marija Kubilinskaitė (Kaš-
ponienė) buvo kilusi iš Suval-
kijos – gimė Šakių valsčiuje, 
Antabūdžiuose. 1926 metais 
baigusi Kaune „Saulės“ mo-
kytojų seminariją ir įgijusi 
pradžios mokyklos mokytojos 
specialybę, pedagoginį darbą 
pradėjo Jurbarko krašte, Mon-
tvilių pradžios mokykloje, čia 
buvo paskirta į vedėjos parei-
gas. 1928-1930 metais ji dirba 
jau Anykščių krašte - paskiria-
ma dirbti Žudžgalio pradžios 
mokyklos vedėja. 1930-1943 
metais Marija vadovauja Sur-
degio pradžios mokyklai. Čia,  
Surdegyje, jai suteikiama pir-
mojo laipsnio vyresniosios mo-
kytojos kategorija. Mokytoja 
būrė surdegietes moteris į kepi-
mo-virimo, siuvinėjimo kursus, 
mokė  auginti gėles, tvarkyti 
namų ūkį, buitį, vaikams or-
ganizuodavo ekskursijas, buvo 
išrinkta Lietuvių katalikių mo-
terų draugijos Surdegio sky-
riaus valdybos vicepirminin-
ke. Kaip prisimena šio krašto 
senoliai, kitados buvę Marijos 
Kubilinskaitės, vėliau tapusios 
Kašponiene,  mokiniai, ji buvo 
nelyginant „gyvasis sidabras“ : 

mokytojos visur buvo pilna, vi-
siems ji buvo reikalinga ir džiu-
gesio valandėlėmis, ir liūdesio 
akimirkomis...

Boleslovas Vladas Kašponis 
Surdegyje apsigyveno anksčiau 
už savo gyvenimo draugę. Bai-
gęs Panevėžio mokytojų semi-
nariją, čia jis atvyko 1923-iai-
siais ir išgyveno Surdegyje iki 
pat 1945-ųjų. Kurį laiką dirbo 
Surdegio pradžios mokyklos 
vedėju, bene 
dvi dešimtis 
metų vai-
kus mokė 
dainavimo. 
Šis mokyto-
jas jau buvo 
„gyvenimo mėtytas ir vėtytas“, 
sukaupęs vargonininkavimo  
katalikų bažnyčiose praktiką, 
dalyvavęs  Pirmojo pasaulinio 
karo veiksmuose. Buvo kilęs 
iš Rokiškio krašto, Pakriaunio 
kaimo. Dar vaikystėje susiža-
vėjo muzika, susižavėjęs  klau-
sydavo Kipro Petrausko gie-
dojimo Obelių bažnyčioje. Su 
šeima apsigyvenęs kaimyninė-
je Latvijoje, 1905-1906 metais 
mokėsi groti vargonais ir gie-
doti pas Subatės bažnyčios var-
gonininką A. Raubiško. Po to 
keletą metų pats savarankiškai 
dirbo vargonininku ir vadovavo 

chorams Rubenių, Rezeknės, 
Dūkstigalo bažnyčiose. Grįžęs 
į Lietuvą, Boleslovas Vladas 
Kašponis 1910-1913 metais 
gyveno Kaune, lankė Juozo 
Naujalio vargonininkų kursus, 
taip pat „Saulės“ draugijos mo-
kytojų kursus, vargonininkavo 
Kauno kunigų seminarijos baž-
nyčioje, netgi kai pamaldas or-
ganizuodavo pats  Seminarijos 
rektorius Jonas Mačiulis-Mai-

ronis. Jaunąjį 
vargonininką 
ne kartą gyrė ir 
kompozitorius 
Juozas Nauja-
lis, dažnai lan-
kydavęsis bei 

savo kūrinius atlikdavęs  baž-
nyčioje. Tačiau vargonininko 
karjera baigėsi, kai jis buvo 
mobilizuotas į karinę tarnybą 
carinės Rusijos kariuomenėje. 
Prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, teko dalyvauti ir 
kariniuose veiksmuose Austri-
joje bei Lenkijoje. Laimė, liko 
gyvas ir sveikas, 1919 –aisiais 
grįžęs į Lietuvą, kurį laiką dar 
vargonininkavo,  mokytojauda-
mas Naujamiestyje, Karsakiš-
kyje.

Surdegyje mokytojas pasi-
žymėjo aktyvia visuomenine 
veikla. Vadovavo Surdegio jau-

nųjų ūkininkų rateliui, buvo iš-
rinktas Sąjungos Vilniui vaduo-
ti Surdegio skyriaus komiteto 
pirmininku, įsijungė į Šaulių 
organizacijos veiklą. Laisvalai-
kiu teko dirbti Surdegio pieno 
perdirbimo bendrovės revizijos 
komisijoje, steigti Lietuvos cen-
trinės galvijų kontrolės sąjun-
gos Surdegio skyrių. Apie Sur-
degį ir surdegiečius mokytojas 
nuolat rašė Panevėžio apskri-
ties laikraštyje „Mūsų kraštas“, 
pasirašydamas slapyvardžiais 
„Mokyt. B.K.“ ir „M.K.“ Jis 
paruošė ir išspausdino 1930 
metais tame leidinyje pirmąją 
Surdegio kraštotyros apžvalgą 
„Surdegis“. Mokytojas Boles-
lovas Vladas Kašponis darbo 
Surdegyje laikais  buvo apdo-
vanotas Nepriklausomos Lie-
tuvos 10-mečio medaliu (1928 
m.), Vytauto Didžiojo ordino 3 
laipsnio medaliu (1931 m.). 

Mokytojų Marijos Kubi-
linskaitės ir Boleslovo Vlado 
Kašponio likimus sujungė jų 
santuoka  Surdegyje 1928 metų 
birželio 28-ąją. Pirmagimis jų 
sūnelis Raimondas, gimęs 1931-
aisiais, mirė dar kūdikystėje. Jų 
šeimoje užaugo trys sūnūs: mu-
zikos pedagogas, chorvedys, 
mokslininkas, menotyrininkas, 
muzikologas Rimtautas Karolis 
( 1933-2018), inžinierius-hidro-
technikas Česlovas Algimantas 
(1935-2004) ir ekonomistas Ka-
zimieras Jaunius (1937-2000). 

Išvykę iš Surdegio Kašponiai 
dar ilgokai mokytojavo Kupiš-
kio krašte. Boleslovui Vladui  
Kašponiui net  buvo suteiktas 
Respublikos nusipelniusio mo-
kytojo vardas (1958 m.) Sulau-
kę užtarnauto poilsio, sutuokti-
niai dienas leido Vilniuje, kur 
gyveno jų artimieji ir kur jie 

patys sulaukė gyvenimo saulė-
lydžio. Išeidamas amžinybėn 
B. V. Kašponis paliko rankraš-
tinę atsiminimų knygą „Memu-
arai“. Surdegietis mokslinin-
kas - bibliografas profesorius 
Osvaldas Janonis (1948-2020) 
parengė ir 2018 metais „Kupiš-
kėnų bibliotekos“ serijoje tuos 
rankraščius išleido atskira kny-
ga „Mokytojo ir vargonininko 
atsiminimai“. 

Impulsas dideliam 
gyvenimo skrydžiui

Rimtautas Karolis Kašponis 
ne kartą savo publikacijose, au-
tobiografiniuose užrašuose vis 
pabrėždavo, kad impulsą gyve-
nimo skrydžiui davė ir paska-
tino prasmingiems darbams ne 
kas kitas, o tėvų gyvenimas ir 
veikla. Iš jų paveldėję kruopš-
tumą, sąžiningumą, reiklumą, 
darbštumą, atsakingumą, prin-
cipingumą ir kitas gerąsias sa-
vybes. Todėl visą gyvenimą ir 
degęs ryžtu ką nors gera, pras-
minga nuveikti, netinginiauti, 
dirbti ir elgtis taip, kad  paliktų 
gyvenimo  pėdsaką.

Iki 1944-ųjų Rimtautas Ka-
rolis augo ir mokėsi Surdegy-
je. Tėvams persikėlus gyventi 
kitur, jis tęsė mokslus Kupiš-
kio vidurinėje mokykloje. Su-
sižavėjęs muzika, talentingas 
vaikinas subūrė mokytojus ir 
moksleivius į kamerinį orkes-
trą, sėkmingai vadovavo šiam 
muzikiniam kolektyvui, pats 
smuiku ir saksofonu grojo įvai-
riuose ansambliuose. Kupiškyje 
baigęs vidurinę mokyklą, 1951-
1956 metais studijavo eko-
nomiką Vilniaus universitete. 

Prof. Rimtautas Karolis Kašponis kartu su istoriku akademiku 
Antanu Tyla (dešinėje) Kunigiškių muziejuje apžiūri čia įreng-
tą prof. Algirdo Juliaus Greimo memorialinį kambarį (2017 m. 
spalio 7 d. prieš prasidedant šio pasaulinio garso mokslininko 
100-osioms gimimo metinėms skirtam minėjimui).

Žymiojo semiotiko, kalbotyrininko, lietuvių mitologijos tyrinėtojo, eseisto prof. Algirdo Juliaus 
Greimo 100-mečio minėjimo metu muziejuje Kunigiškiuose pranešimą skaito Greimo palikimo ty-
rinėtojas ir propaguotojas, humanitarinių mokslų daktaras prof. Rimtautas Karolis Kašponis (2017 
m. spalio 7 d.).

...Dar spėjo vadovauti ir 
jo paties iniciatyva subur-
tam Universiteto studentų 
kameriniam orkestrui...
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Tuo pačiu metu mokėsi Juozo 
Tallat-Kelpšos muzikos moky-
kloje. Dar spėjo vadovauti ir jo 
paties iniciatyva suburtam Uni-
versiteto studentų kameriniam 
orkestrui.

1956-1959 metais, gyven-
damas Ukmergėje, čia įkūrė 
Vaikų muzikos mokyklą ir 
tapo pirmuoju jos direktoriumi. 
Siekdamas naujų aukštumų, 
studijavo Lietuvos konservato-
rijoje (dabar  Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija), choro di-
rigavimo studijas baigė net su 
pagyrimu. Nuo 1959-ųjų, įgijęs 
chorvedžio išsilavinimą, dirbo 
Vilniaus vaikų muzikos moky-
kloje, J. Tallat-Kelpšos muzi-
kos mokykloje, M.K.Čiurlionio 
meno mokykloje teorinių dis-
ciplinų dėstytoju. 1965-2007 
metais R.K. Kašponis buvo 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Choro dirigavimo 
katedros dėstytojas, docentas, 
tapo profesoriumi. 1981 metais 
parengė ir apsigynė menotyros 
mokslų kandidato disertaciją, 
1993 metais tapo nostrifikuo-
tu humanitarinių mokslų (mu-
zikologija) daktaru.  Prof. R. 
K. Kašponis išugdė 12 choro 
dirigentų, tarp jų ir Petrą Bin-
gelį bei kitus garsius žmones, 
daugybę muzikologų, šalies 
muzikos mokyklų dėstytojų. 
Jis buvo pirmosios respubliki-
nės moksleivių dainų šventės 
konsultantas, gausybės chorų 
apžiūrų ir konkursų žiuri komi-
sijų,  muzikinių mokslinių-me-
todinių tarybų narys, daug metų 
vadovavo kultūros mokyklų eg-

zaminų komisijoms, disertacijų 
gynimo komitetui ir kt. Iki gy-
venimo pabaigos mūsų kraštie-
tis buvo Lietuvos mokslininkų 
sąjungos Tarpdisciplininės mu-
zikologijos grupės pirmininkas. 
„Man teko išklausyti per 10 000 
vaikų, kuriems reikėjo nusta-
tyti muzikinius ir bendruosius 
duomenis atrenkant juos į ypač 
gabių vaikų Nacionalinę M.K. 
Čiurlionio menų mokyklą, kitas 
muzikos mokyklas...“- savo pri-
siminimuose rašė profesorius. Ir 
tai dar ne viskas. Mokslininkas 
1992 metais parašė monografi-
ją  „Lietuvių muzikos melodika 
ir harmonija“ -  vieną pirmųjų 
šalyje menotyros studijų, pa-
grįstų lyginamuoju ir tikimybių  
statistikos tyrimo metodu. Taip 
pat jis parašė ir išleido mokymo 
bei metodinius 
leidinius: „Har-
monijos pagrin-
dai“ (1965 m.), 
„ H a r m o n i j a “ 
( I d. 1984 m., 
II d.-1998 m.), 
„Choro praty-
bos“ (kartu su 
P. Ta m u l i ū n u 
1973 m.), istorinę apybraižą 
„Lietuvos muzikos akademija“ 
(1994 m.) . O R. K. Kašponio 
parengta mokymo priemonė 
„Solfedžio“ sulaukė net kelių 
leidimų ( 1969, 1986, 1996, 
1998 metais)  ir tebėra labai rei-
kalinga muzikos mokyklose. Be 
to, mokslininkas paskelbė peri-
odikoje daug straipsnių ir chorų 
koncertų recenzijų, sukūrė vo-
kalinių kūrinių chorams. Jis pa-
laikė draugiškus ryšius su šalies 
muzikos mokyklomis, buvo ti-

kras globėjas ir patarėjas. Rei-
kia pabrėžti, jog jis visuomet 
itin palankiai atsiliepdavo apie 
Anykščių muzikos mokyklos 
pedagogų ir moksleivių darbą 
bei pasiekimus.

Pasaulinio garso 
mokslininko paveldo 
saugotojas 

Maždaug nuo 2001-ųjų iki pat 
gyvenimo pabaigos prof. Rim-
tautas Karolis Kašponis buvo 
žymiausias Lietuvoje pasauli-
nio garso mokslininko semio-
tiko, kalbotyrininko, lietuvių 
mitologijos tyrinėtojo eseisto 
Algirdo Juliaus Greimo pavel-
do saugotojas ir populiarintojas. 
Jis - vienas iš pagrindinių prof. 
A. J. Greimo 90-mečio, 100-

mečio minėji-
mų organiza-
torių Lietuvoje 
ir Europoje bei 
kitose šalyse. 
Profesoriaus 
Greimo pa-
vardė nuolat 
skambėjo (ir 
dabar tebe-

skamba) aukščiausio  lygio 
mokslinėse konferencijose, 
kongresuose. Daugybę kartų 
paskaitas yra skaitęs ir prof. 
Rimtautas Karolis Kašponis.  
Pavyzdžiui, 2012 metų rudenį 
į didingą 11-ąjį Tarptautinės 
semiotikos studijų asociacijos 
pasaulio kongresą „Globalioji 
semiotika: tiltas tarp skirtingų 
civilizacijų“ į Nankino miestą 
(Kinijos Liaudies Respublika) 
susirinko daugiau kaip 400 
mokslininkų iš viso pasaulio.  

Prof. R. K. Kašponis čia per-
skaitė pranešimą „Melodikos 
lyginamojo tyrimo tikimybinis 
statistinis metodas“, kuriame 
buvo remiamasi paties pranešė-
jo ištirtais metodais, susijusiais 
su muzikologija, matematika 
ir net kriminalistika, pritaikant 
prof. A. J. Greimo patirtį semi-
otikos mokslo srityje. Panašių 
pranešimų, mokslinių darbų, 
tyrimų rezultatų galima rasti 
prof. R. K. Kašponio publikaci-
jose spaudoje, bukletuose, bro-
šiūrose ir kt. 

2004-aisiais metais R. K. 
Kašponis kartu su bendramin-
čiais parengė dokumentinę 
studiją-parodą lietuvių ir pran-
cūzų kalbomis apie prof. A. J. 
Greimo vaikystę Anykščių ir 
Kupiškio krašte, kuri sėkmin-
gai eksponuota ne tiktai mūsų 
šalyje, bet ir Suomijoje, Pran-
cūzijoje, Rusijoje, Kinijoje ir 
kitur. 2014-aisiais Rimtautas 
Karolis Kašponis lietuvių ir 
anglų kalbomis išleido gausiai 
iliustruotą knygą „Greimas arti 
ir toli“ („Greimas Close ant 
Far“), kurioje populiariai ir iš-
samiai aprašyta garsaus moks-
lininko biografija, jo mokslinė 
veikla, pateikti faktai apie A. 
J. Greimo atminimo įamžinimą 
gimtojoje šalyje. Reikia pasa-
kyti, kad būtent mūsų kraštie-
čio iniciatyva Algirdo Juliaus 
Greimo pavardė įamžinta atmi-
nimo lentose ir kituose simbo-
liuose ten, kur šio žymaus žmo-
gaus gyventa, mokytasi, kurta. 
Vilniuje ir Kaune  yra Algirdo 
Juliaus Greimo vardu pavadin-
tos gatvės, Vilniaus universitete 
įkurtas šio mokslininko vardu 
pavadintas Semiotikos ir litera-
tūros teorijos centras. Sostinės 
Vingio parke 2009 metais su-
kurtame paminkle „Vienybės 
medis“, skirtame Lietuvos var-
do paminėjimo tūkstantmečiui, 
buvo iškaltos šimto labiausiai 
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to (Vaižganto) muziejaus Kunigiškių I kaime nusifotografavo (iš kairės į dešinę) Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos docentas, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Astrauskas, profesorius 
Rimtautas Karolis Kašponis, akademikas Antanas Tyla ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
docentas Rolandas Aidukas.

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus renginiuose, skirtuose 
prof. Algirdo Juliaus Greimo atminimui, susitikę tuometinis 
Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis ir prof. Rim-
tautas Karolis Kašponis turėdavo apie ką pasikalbėti...

Lietuvai nusipelniusių žmonių 
pavardės. Šiame paminkle yra 
ir prof. A. J. Greimo pavardė. 
Kupiškyje 2007 metais minint 
šio mokslininko 90-ąsias gimi-
mo metines, ant namo Vytauto 
gatvėje, kur teko gyventi Grei-
mų šeimai, atidengta paminkli-
nė lenta. Marijampolėje šio žy-
maus mokslininko atminimas 
įamžintas paminklinėje lentoje, 
atidengtoje ant Rygiškių Jono 
gimnazijos fasado, Šiauliuose 
tokia paminklinė lenta atideng-
ta Didžvario gimnazijoje: Ma-
rijampolėje jis mokėsi, o Šiau-
liuose mokytojavo. Atminimo 
lenta Greimų šeimai atminti 
puošia Prienuose J. Basanavi-
čiaus gatvėje esantį vieną  gy-
venamąjį namą, o naujasis tiltas 
Prienuose pavadintas Greimų 
vardu. Ne kartą prof. Rimtau-
tas Karolis Kašponis lankėsi ir 
mūsų rajono Kunigiškių kaime 
veikiančiame Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejuje, čia kar-
tu su šio muziejaus darbuoto-
jais organizavo keletą prof. A. 
J. Greimui skirtų parodų. 2009-
ųjų metų pavasarį jis dalyvavo 
atminimo lentos muziejuje iš-
kilmingame atidaryme, 2017-
ųjų rudenį kartu su kitais ša-
lies mokslininkais Kunigiškių 
muziejuje paminėjo Greimo 
100-ąsias gimimo metines, su-
sidomėję apžiūrėjo ir teigiamai 
įvertino Algirdo Juliaus Greimo 
memorialinį kambarį.  

Beje, muzikos pedagogas, 
muzikologas, menotyrininkas, 
visuomenės veikėjas prof. Rim-
tautas Karolis Kašponis buvo 
pirmasis šalyje, papildęs Al-
girdo Juliaus Greimo biografiją 
faktais, susijusiais su dabartiniu 
Anykščių rajonu, Kunigiškių 
kaimu ir čia veikiančiu muzie-
jumi. Bet tai – jau kita mūsų ra-
šinio tema, naujas rašinys, kurį 
„Anykštos“ skaitytojai turės 
progos netrukus pasiskaityti.

...mūsų kraštiečio ini-
ciatyva Algirdo Juliaus 
Greimo pavardė įamžinta 
atminimo lentose ir kituo-
se simboliuose ten, kur šio 
žymaus žmogaus gyventa, 
mokytasi, kurta...
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Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad UAB „European 
Energy Lithuania“ atstovai su-
sitarė su gyventojais. „Jie pla-
navo statyti 15 elektrinių, liko 
tik 9. Į visų gyventojų norus 
buvo atsižvelgta“, -  apie Staš-
kūniškio vėjo elektrinių parką 
kalbėjo D.Žiogelis. 

Staškūniškio bendruomenės 
pirmininkė Ernesta Kličienė 
„Anykštai“ sakė, jog su kon-
krečiais asmenimis, kurių pa-
rašus statytojai privalėjo gauti, 
jie susitarė, tačiau bendruome-
nė jokiu būdu netapo elektrinių 
statytojų sąjungininkais. „Ste-
bėdami, ką jie ten daro, mes 
verkiam. Vėjo jėgainių parko 
vystytojai neatsižvelgė į mūsų 
pastabas, mes nieko nepasira-
šėme“, - dėstė E.Kličienė.

Pasak Staškūniškio ben-
druomenės pirmininkės,  UAB 
„European Energy Lithuania“ 
siūlė pasirašyti sutartį, pagal 
kurią bendruomenė įsipareigo-
tų stiprinti „vėjininkų“ įvaizdį. 
E.Kličienė dėstė, jog statytojų 
atstovai žadėjo 15 tūkst. eurų 
dydžio metinę paramą bendruo-
menei, jeigu ši pritartų elektri-
nių statyboms.

Išnaudos visus linijos 
pajėgumus

Vėjo jėgainės gali būti stato-
mos tik netoli aukštos įtampos 
elektros linijų. O ir aukštos 
įtampos linijų pajėgumai vis 
tiek yra riboti. UAB „Europe-
an Energy Lithuania“ vienas  
vadovų A.Čypas „Anykštai“ 
sakė, jog Staškūniškio 9 elek-
trinių parkas bus maksimalaus 
pajėgumo - iki 50 MW galios.  

„Buvo reaguota, atsižvelgta 
į gyventojų norus. Tikrai at-
sižvelgėme  į bendruomenės 
prašymus, patraukėme elek-
trines kiek įmanoma toliau 
Staškūniškio, taip atsisakėme 
tų elektrinių, kurios būtų ar-
čiausiai pavienių gyvenamųjų 
sodybų“, - „Anykštai“ aiškino 

A.Čypas. Pasak verslininko, 
su artimiausiais elektrinių kai-
mynais statybos suderintos, jų 
parašai surinkti.

„Bendruomenei siūlėme pa-
ramą, prašėme sutikimo. Pati 
bendruomenė rinkosi, kaip jai 
elgtis. Gal norėjo didesnės pa-
ramos... Bet ir ta bendruomenė 
neturi vieningos nuostatos, bent 
pusė bendruomenės tarybos na-
rių pritaria statyboms ir lauktų 
paramos“, - kalbėjo verslinin-
kas.

Jis tvirtino, kad į rajono biu-
džetą kris pinigai, kuriuos įmo-
nė mokės kaip turto mokestį. 
Tiesa, kokia tai galėtų būti 
suma, A.Čypas sakė nežinąs. 
Darbo vietų, pradėjus veikti 
elektrinių parkui, jis nežadėjo, 
bet sakė, kad visus metus duos 
uždirbti apylinkių kaimo turiz-
mo sodybų savininkams, pas 
kuriuos įsikurs statybininkai. 
Taip pat UAB „European Ener-
gy Lithuania“ statybų laikotar-
piui samdo anykštėnus apsau-
gininkus.   

O didžiausios finansinės nau-
dos turės žemę elektrinėms iš-
nuomoję ūkininkai. Už žemės 
lopinį, kuriame stovi elektrinė, 
žemės savininkas per metus pa-
prastai gauna nuo 5 tūkst. eurų.

Pasiekė mažą pergalę

Pagal pirminį planą artimiau-
sia elektrinė nuo šalia Staškū-
niškio gyvenančios Astos Ali-
šauskienės namų turėjo išdygti 
vos už 400 metrų. „Dabar ar-
timiausia elektrinė bus už 600 
metrų. Dar miškelis ją gal kiek 
užstos. Jaučiuosi, jog pasiekiau 
šiokią tokią pergalę“, - „Anykš-
tai“ sakė A.Ališauskienė. Ta-
čiau, pasak jos, stebint statybas 
„širdis verkia“. „Aš nesupran-
tu tų žmonių, kurie už pinigus 
jiems perdavė žemę. Čia ta-
rytum tėvynės pardavimas“, - 
kalbėjo A.Ališauskienė. 

Kur eis „vėjininkų“ turto 
mokestis - neaišku

Apie finansinę rajono naudą 

Pradėtos elektrinių šalia Staškūniškio statybos
iš vėjo elektrinių pakalbinome 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Finansų ir biu-
džeto skyriaus vedėjos pava-
duotoją Danutą Gruzinskienę. 
Pasak D.Gruzinskienės, Anykš-
čių rajone nustatytas 1 proc. dy-
džio turto mokestis. Tad, jeigu 
statinys įvertintas 100 tūkst. 
eurų, už jį reikia sumokėti tūks-
tantį eurų turto mokesčio. 

Pasak D.Gruzinskienės, iš 
viso per metus į rajono biudžetą 
turto mokesčių pavidalu įkrinta 
apie 280 tūkst. eurų.

Finansų ir biudžeto sky-
riaus vedėjos pavaduotoja 
D.Gruzinskienė kalbėjo, jog 
nežinanti, kokia bus elektri-
nių vertė ir kokio dydžio mo-
kesčius mokės „vėjininkai“. 
Kita vertus, neaišku, ar UAB 
„European Energy Lithuania“ 
elektrinės apskritai turės kokių 
nors sąsajų su Anykščių rajono 
biudžetu, nes turto mokestis 
atitenka tai savivaldybei, ku-
rioje registruota įmonė. UAB 
„European Energy Lithuania“, 
registruota Vilniuje. Taigi, jei-
gu šios įmonės registravimo 
vieta nebus pakeista arba nebus 
įkurta nauja įmonė, kuri valdys 
elektrinių parką, Staškūniškio 
vėjo elektrinių parko nekilno-
jamojo turto mokestis keliaus į 
Vilniaus miesto biudžetą.

Beje, gyventojų pajamų mo-
kestis taip pat atitenka tai sa-
vivaldybei, kurioje gyventojas 
yra registruotas, o ne ten, kur 
jis dirba.   

Statybininkai apsigyveno 
viešbutyje

Iš statybininkų Anykščių ra-
jonas jau gauna pajamų. Tiesa, 
bent jau kol kas jie gyvena ne 
aplinkinėse kaimo turizmo so-
dybose, kaip minėjo A.Čypas, 
o Anykščių viešbutyje „Puntu-
kas“.

„Apklausė mus. Kainas tikrai 
pasiūlėme geresnes nei viešbu-
tyje, bet visi 15 staybininkų ap-
sigyveno Anykščių viešbutyje 

„Puntukas“,  - „Anykštai“ sakė 
Gintaras Senulis, netoli Staš-
kūniškio turintis kaimo turiz-
mo sodybą. Tiesa, verslininkas 
vylėsi, jog galbūt atšilus orams 
statybininkai norės nakvoti ar-
čiau gamtos ir rinksis vietines 
kaimo turizmo sodybas. 

Garsas keliaus į dangų?

Staškūniškio apylinkėse keti-
nama statyti 4,5 MW nomina-
liosios galios vėjo jėgaines, ku-
rių bokšto aukštis - 125-164 m., 
rotoriaus diametras - 149 m., o 
bendras jėgainių aukštis - 199,5 
- 238,5 m.

Bent jau tokie skaičiai buvo 
nurodomi projektavimo pra-
džioje. A.Čypas, „Anykštos“ 
paprašytas patikslinti elektrinių 
techninius parametrus, sakė, 
kad visi duomenys yra Anykš-
čių rajono savivaldybės inter-
netinėje svetainėje. Deja, net 
ir su pačių valdininkų pagalba 
patikslintų techninių charakte-
ristikų www.anyksciai.lt nera-
dome.   

Didžiulį elektrinių aukštį jų 
statytojai vadino privalumu - 
neva kuo elektrinė didesnė, tuo 
mažesnis garsas pasiekia žemę.  
O staškūniškiečiai baiminasi ne 
tik vėjo elektrinių garso, bet ir 
šešėliavimo.  

Dvejus metus su vėjo ma-
lūnais kovoję staškūniškiečiai 
rašė raštus įvairioms institu-
cijoms, o A.Čypas kelis kar-
tus susitiko su bendruomene. 
Staškūniškiečiai teigia, kad net 
Klaipėdos rajone neleidžiama 
statyti elektrinės, jeigu iki ar-
timiausio gyvenamojo namo 
mažiau nei du kilometrai, jau 
nekalbant apie Vakarų Europą. 
Viename iš renginių elektrinių 
statytojams ypač vaizdžiai kal-
bėjo staškūniškietė Vilė Vai-
vadienė: ,,Iš kur jūs ant mūsų 
galvų nukritot? Ko jūs priki-
bot prie mūsų kaimelio? For-
muluotė ,,jėgainių parkas“ yra 
absurdiška. Koks čia parkas? 
Statykite tą parką savo kieme 

ar Anykščiuose, mieste, parke. 
Gaus sparnai, bus šešėliavimas, 
o mes gyvensime neva par-
ke. Kviečiu kavos išgerti prie 
elektrinės. Paklausysime jūsų 
,,lakštingalų“ muzikos. Įdomu, 
kiek jūs ten ištversite?” („Rajo-
ne gali atsirasti šimtai vėjo jė-
gainių“ Vidmantas ŠMIGELS-
KAS, -Anykšta 2019-06-08).

Rajone bus „debesys“ 
elektrinių

Keli vėjo elektrinių parkai 
turėtų atsirasti Viešintų ir Troš-
kūnų seniūnijose. Specialiai šių 
parkų statyboms jau prieš dve-
jus metus buvo registruotos ke-
turios bendrovės - UAB „Troš-
kūnų vėjas“, UAB „Vašuokėnų 
vėjas“, UAB ,,Surdegio vėjas“ 
ir UAB ,,Raguvėlės vėjas“. 

Šie keturi „vėjai“ Troškūnų 
ir Viešintų seniūnijose planavo 
pastatyti  50-60 vėjo elektrinių.

Visiems „vėjams“ vadovavo 
ta pati direktorė Inga Baronie-
nė, ji buvo ir vienintelė visų 
bendrovių darbuotoja. 

Greičiausias iš „keturių vėjų“ 
buvo Raguvėlės, paskelbęs 
apie poveikio aplinkai vertini-
mo pradžią. UAB „Raguvėlės 
vėjas“ laukuose tarp Troškū-
nų miesto ir Rūkiškio kaimo 
planuoja pastatyti dešimt vėjo 
elektrinių. 

I.Baronienė „Anykštai“ sakė, 
kad ji nebėra UAB „Raguvėlės 
vėjas“ vadovė, tačiau vado-
vauja kitiems trims „vėjams“. 
Pasak UAB „Troškūnų vėjas“,  
UAB „Vašuokėnų vėjas“ ir 
UAB ,,Surdegio vėjas“ direk-
torės, visų jos vadovaujamų 
įmonių vėjo jėgainių parkai vis 
dar yra derinimo su gyventojais 
stadijoje, o bendras elektrinių 
skaičius greičiausiai bus ma-
žesnis nei buvo planuota anks-
čiau. „Labai sunku atsakyti, 
kiek tų elektrinių bus. Matyt, 
bus mažiau. 50-60 buvo opti-
mistinis variantas“, - kalbėjo 
I.Baronienė.  

-AnYkŠTA

Lietingu oru vėjo elektrinių pamatų duobės prisipildė vandens.

Staškūniškio bendruomenės pirmininkė Er-
nesta Kličienė sako, kad bendruomenė pozici-
jos nepakeitė: kaip anksčiau nepritarė, taip ir 
dabar nepritaria elektrinių parko statyboms.  

UAB „European Energy Lituania“ vadovas 
Andrius Čypas dėstė, jog daugelis Staškūniškio 
bendruomenės aktyvistų mielai priimtų „vėji-
ninkų“ paramą.
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„Anykštos“ feisbuko paskyroje kvietėme dalytis nuotrau-
komis, kuriose šypsosi pirmieji šio pavasario žiedai, pabu-
dusia gamta džiaugiasi paukščiai ir laukiniai žvėrys. Sulau-
kėme net 110 pasidalytų skaitytojų nuotraukų. 

O skaitytojai naujienų portale anyksta.lt vykusiame bal-
savime „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“ gražiau-
sia išrinko Vlado Banio nuotrauką. Jam atiteks redakcijos 
įsteigtas prizas. 

Dabar kviečiame skatytojus fotografuoti, kaip dirbate so-
duose, gėlynuose, daržuose ar sodinate bulves. Nuotrauko-
mis prašome dalytis „Anykštos“ feisbuko paskyroje. 

Įdomiausias nuotraukas spausdinsime, o vėliau anyksta.
lt, apklausų rubrikoje vyks gražiausios nuotraukos rinki-
mai. Daugiausia balsų sulaukęs nuotraukos autorius bus 
apdovanotas „Anykštos“ įsteigtu prizu.

Justinos ŽVIRBLĖS nuotr.

Agnės MEšKONyTĖS nuotr.

Aldonos šERĖNIENĖS nuotr.

Almantės SUMINAITĖS nuotr.Dianos DANyLIENĖS nuotr.

Dovilės MĖDŽIENĖS nuotr. Elvyros VEPšTIENĖS nuotr.

Eglės BARONIENĖS nuotr.

Vilmos VILKIENĖS nuotr.Gaivos ČEKANAUSKIENĖS nuotr.

Darbas - mūsų malda žemei

Beatos šAPOKIENĖS nuotr.
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pirmadienis 2021 05 10

sekmadienis 2021 05 09

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. 
Druskos princesė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:50 Gamtos amžius.
12:45 Tobula planeta.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Europos diena. 
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 Moters portretas N-14.
00:15 Šindlerio sąrašas 
N-14. (kart.).

06:15 Nuotykių metas.
07:05 Bunikula.
07:30 Padūkėlių lenktynės.
07:55 Broliai meškinai. 
08:25 Lego Betmenas. 
10:30 Spidas Reiseris  N-7. 
13:10 Turi mylėti šunis N-7. 
15:15 Seni bambekliai 2 N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
22:10 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas N14. 
00:20 Holivudo žmogžudys-
čių skyrius   N-7. 
02:35 Laisvo elgesio tėvai 
(k) N14. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (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 Sraigė ir banginis N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Sraigė ir banginis N-7.
12:30 Netikra vienuolė 2. 
N-7.
14:55 Paveldėtojai  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Paveldėtojai  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 Transporteris  N-14.
00:15 Prezidento lėktuvo 
sudužimas  N-14.
02:00 Bėgantis labirintu  
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).

07:00 Varom! (k) N-7. 
07:30 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato I etapas. 
10:00 Lūšies šuolis.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:05 Vanity Fair  N-7. 
13:05 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:25 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į EURO 2020.
17:00 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Sostų karai  N14. 
00:45 Neįmanoma misija  (k) 
N-7. 

06:20 100 metų propagan-
dos. 
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai. 
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė N14. 
23:00 Nekviesta viešnia 
N14. 
00:45 Koletė (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. Mišios iš 
Klaipėdos Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Auklė Makfi ir Didysis 
Sprogimas  N-7. (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga.
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
Czeslawui Miłoszui – 110.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro sim-
foninio orkestro koncertų 
ciklas. 
23:10 Kruvinos vestuvės. 
Valstybinio Vilniaus mažojo 
teatro spektaklis. (kart.).
00:40 Moters portretas 
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 Mirtina vasara (kart.) 
N-7
11:40 Didysis Igvasu krio-
klys
12:50 Hipopotamų pragaras
14:00 Išlikimas  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 Niujorko „Knicks“ 
–Los Andželo „Clippers“.
01:00 Kietas riešutėlis 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 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Laisvės TV valanda  
N-7.

21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
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 namuo-
se.
11:00 Raktas į namus.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. 
Mišių transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveikai ir laimingai.
15:30 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. 
01:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
01:30 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėji-
mai. 

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 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 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. 
01:00 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 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ben-Huras  N-7. 
00:55 Strėlė  N-7. 
01:50 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas (k) N14. 

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.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 Šešios kulkos  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Šešios kulkos  N-14.
00:15 Naktinė pamaina  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. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Taiklus šūvis N14. 
23:10 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:10 Legendų biuras  (k) N14. 
01:15 Sostų karai (k) N14. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai  N-7.  
07:10 Tėvas Motiejus (k) N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Rūpestinga žudikė 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. 
08:45 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 Pasakojimai iš Japonijos.
14:20 Muzikos talentų lyga 2020 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
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 Maištingoji Colette N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Daktaras ir Mangaryta. 
Šiaulių dramos teatro spektaklis.
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 Sandėlių karai (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Kietuoliai (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Kietuoliai  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 Aš esu Tonia  N-14.

23:30 Paveldėtas  S.
01:55 Rezidentas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas N-7.
06.30 Vantos lapas N-7.
07.00 Kaimo akademija.  
07.30 Mūsų gyvūnai.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.

06:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene .
08:00 Orijaus kelionės. 
08:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga 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 in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės 
su V. Bruveriu ir D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 Sveikai ir laimingai.
20:30 Viso mes Ievos.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Mano pramogos veidai.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
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 Amerikietis žudikas N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 
01:40 Bušvikas (k) N14. 

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 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Derybininkas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Derybininkas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Derybininkas  N-14.
00:15 Naktinė pamaina  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 IškvietimasN-7. 

11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. 
21:00 Vienveidis N-7. 
22:45 Mirtinas smūgis (k) N14. 
00:35 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.
07:20 Šeimyninės melodramos.
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Purpurinės upės  N14. 
23:05 Juodvarnis  N-7. 
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
0 :00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
06:45 „Dainų dainelės“ akimir-
kos.
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.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Koncertas „Opera po 
žvaigždėmis“. 
19:35 Pergalės diena minučių 
tikslumu.
20:20 Pasakojimai iš Japonijos..
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Aš esu Boltas.
23:15 Klausimėlis (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2019. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos  (kart.) 
N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).

09:20 Fitnesas  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
13:25 Nuogi ir įbauginti  N-7.
14:25 Kietuoliai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Vaikštant tarp antkapių 
N-14.
23:25 Kvantikas N-7.
01:20 Rezidentas  N-14.

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

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

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Visos mes Ievos.
07:00 Stiliaus DNR.
07:30 Alfas live. 
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 Pokyčių istorija.
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
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 in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 Verslo Švyturys.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 2800 km Dunojumi baida-
re su Aurimu Valujavičiumi. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Mano pramogos veidai.
23:45 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.
05:00 Verslo švyturys.

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.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
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 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
23:00 Atpirkimo kelias N-7. 
23:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 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. Infošou.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 3   N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Bušvikas   N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:25 Ben-Huras (k) 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 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Patruliai  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Patruliai  N-14.
00:05 Naktinė pamaina  N-14.

06:25 Vanity Fair (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 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 Pričiupom! 
21:00 Mirtinas smūgis N14. 
22:55 Taiklus šūvis (k) N14. 
01:00 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:15 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Purpurinės upės  N14. 
23:05 Juodvarnis  N-7. 
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (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.).
14:55 Maištingoji Colette N-7. 
(kart.).
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 Vieno buto istorija. V. 
Mykolaitis-Putinas. N-7. 
23:05 Istorijos detektyvai. 
23:50 Šoka Lietuva.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2019. 
01:25 Auksinis protas (kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos  (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 Kietuoliai  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 Loganų sėkmė N-14.
23:30 Kvantikas N-7.
01:30 Rezidentas  N-14.

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

00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

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 in-
terviu.
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 Vienas toks unikalus. 
Mokslo, karjeros ir visuomenės 
aktualijoms skirta laida.
00:00 Delfi diena.
05:00 Čepas veža.
05:30 Jos vardas MAMA.

antradienis 2021 05 11

trečiadienis 2021 05 12

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 05 13

penktadienis 2021 05 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gegužės 8 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? TV žaidimas. 
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. 
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 Namai - pragarai N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:25 Amerikietis žudikas (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.
12:55 Tik tu – mano meilė N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Išpirka – milijardas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Išpirka – milijardas  N-14.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.

06:25 Vanity Fai (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 čempiona-
tas. 
21:00 Tango ir Kešas N-7. 
23:10 Vienveidis (k) N-7. 
00:55 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Inspektorė Petra  N14. 
22:50 Juodvarnis  N-7. 
00:50 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 Gamina vaikai. (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.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
15:00 Pergalės diena minučių 
tikslumu (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 Pasakojimai iš Japonijos.
19:15 Ką šiandien Lietuvai ir 
Lenkijai reiškia Gegužės 3-iosios 
Konstitucija? 
19:35 Gegužės 3-iosios 
Konstitucija ir dabartis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Tik be sparnų N-14. 
23:15 Klausimėlis (kart.).
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2020. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Kietuoliai  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 Toras. Pasaulių pabaiga  
N-14.
23:45 Kvantikas N-7.
00:35 Rezidentas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis.  
07.00 #NeSpaudai.  
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.
18.24 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 naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Raktas į namus.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 inter-
viu.
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 inter-
viu.
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. 

0 6:00 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 Negarbingi šunsnukiai 
N-14.
01:25 Nemeilė 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 Apdovanojimų koncertas 
„Metų kaunietė“. 
22:15 Nojaus laivas  N14. 

00:55 Rokenrola  N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda. 
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  
N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai. 
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Galingasis 6  N-7.
21:50 Hobitas. Nelaukta kelionė  
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Hobitas. Nelaukta kelionė  
N-7.
01:15 Ir geri kartais žudo N-14.

06:25 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (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 Niekada nepasiduok 2  
N14. 
23:40 Tango ir Kešas (k) (N-7. 
01:45 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo  N14. 
22:55 Kol mes gyvi  N14. 
00:10 Kol mes gyvi  N14. 
01:25 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2020 (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. Czeslawui 
Miłoszui – 110 (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima šva-
riau (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. S. Darius ir 
S. Girėnas. (kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Gegužės 3-iosios 
Konstitucija ir dabartis (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 Klausimėlis (kart.).
19:05 Stop juosta. S. Darius ir 
S. Girėnas (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Katarakta N-14.
23:20 Gražiausia filmų muzika. 
00:25 DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 
01:05 Aš esu Boltas (kart.).

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.
13:25 Nuogi ir įbauginti  N-7.
14:25 Kietuoliai  N-7.

14:55 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 A lygos rungty-
nės Vilniaus „Žalgiris“ - 
„Panevėžys“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Žudikas  N-14.
00:25 Toras. Pasaulių pabaiga  
N-14 (kart.).

06.00 Nauja diena.  
06.30 Greitis.  
07.00 Oponentai.  
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 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 baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Spausk gazą.
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija.
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.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Drąsūs kapitonai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:55 Beatos virtuvė (kart.).
11:50 Laukinė gyvūnija.
12:40 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio.
13:30 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 Beprotiškai fantastiš-
kas Vytautas Kernagis. 
22:15 Vaikų darželio polici-
ninkas 2. N-14. 
23:55 Negarbingi šunsnukiai 
N-14. (kart.).
02:25 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio (kart.).

06:25 Nuotykių metas.
07:15 Bunikula.
07:40 Padūkėlių lenktynės.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Anapus tvoros.
12:10 Katės ir šunys N-7. 
13:55 Policijos akademija 
6  N-7. 

15:40 Šeimos ryšiai   N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaip prisijaukinti sli-
biną.
21:25 Už borto   N14. 
23:40 Didingiausias filmas 
N14. 
01:10 Nojaus laivas (k) N14. 

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas   N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. 
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.
11:30 Laukiniai Vakarai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukiniai Vakarai.
12:35 Flukas.
14:25 Suaugusiųjų priežiūra  
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Aferistės  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Aferistės  N-14.
23:45 Kerė  S.
01:40 Išpirka – milijardas 
N-14 (kart.).

06:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
07:30 Pričiupom! (k).
08:00 Nepaprastos žmogaus 
galimybės.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Leopardų uolos.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:15 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:25 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:25 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
2020.
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Neįmanoma misija 
N-7. 
00:45 Noras N14. 

06:20 100 metų propagan-
dos.  
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai.  
07:20 Akloji (k).
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Tylūs balsai 

N14. 
22:55 Stiklo pilis N14. 
01:25 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. Kino žurna-
las. (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimyne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Du balsai – viena širdis. 
16:35 Erdvės menas.
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Indivizijos. 
19:00 Vizionieriai. 
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Viltis abipus Atlanto. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Nemeilė N-14. (kart.).
23:05 Nuodėmės prisilietimas 
S.
01:10 Dabar pasaulyje. 

06:10 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
07:00 Žvejo nuotykiai  N-7.

09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Hipopotamų pragaras 
kart.).
11:40 Kova dėl valdžios  
N-7.
12:50 Pieva.
14:00 Išlikimas  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 Nedidelė paslauga  
N-14.
00:25 Žudikas  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. 

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją. 
07:00 Kasdienybės herojai. 
07:45 Mano pramogos 
veidai.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 Vienas toks unikalus. 
09:30 Sveikai ir laimingai.
10:00 Alfas live. 
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Stiliaus DNR. 
12.00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
12:30 Čepas veža.
13:00 Kablys.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija.
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 pasikalbėji-
mai.
22:00 Aš ikona. 
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės. 
00:00 Kitokie pasikalbėjimai.
01:00 Kitokie pasikalbėjimai.
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
03:00 Kitokie pasikalbėjimai.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

gaminame su „Anykšta“

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

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

Puikusis avinžirnių karis su 
špinatais ir kokosų pienu
Kvapnus patiekalas, nukelsiantis į egzotišką Indijos pa-

krantę, kuris leis sušilti ne tik skrandžiui, bet ir sielai.

INGREDIENTAI:
1 skardinė konservuotų pomi-
dorų;
1 skardinė konservuotų avinžir-
nių (nusunktų ir praskalautų);
200 gramų špinatų;
200 mililitrų kokosų pieno;
1 svogūnas (smulkintas);
2 skiltelės česnakų (smulkin-
tų);
1 centimetras imbiero (tarkuo-
to);
2 šaukšteliai kario;
1 šaukštelis aitriosios paprikos 
miltelių;
1 šaukštelis malto kumino;
šiek tiek ryžių.

GAMINIMAS:

1. Smulkintą svogūną pa-
kepinkite keptuvėje apie 5 
minutes, kol šis suminkštės. 

Suberkite česnaką ir imbierą, 
maišydami kepkite apie minu-
tę, kol aromatas pasklis. Ber-
kite prieskonius (čili, karis, 
kuminas) ir pakepkite apie pusę 
minutės, kol aromatas pasklis. 
2. Supilkite pomidorus, kokosų 
pieną, avinžirnius, užvirkite ir 
kaitinkite ant vidutinės ugnies 
apie 5 minutes. Sudėkite špi-
natus, nukaiskite nuo ugnies 
ir išmaišykite (špinatai greitai 
sukris).

3. Tiekite su ryžiais, apibarstę 
kalendra.



  
2021 m. gegužės 8 d.SKELBIMAI

parduoda

įvairūs

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

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-98-54.

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

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/

siūlo darbą

Reikalinga parduotuvės vedėja (-as).
DARBO POBŪDIS:
- pardavimo planų vykdymas, klientų aptarnavimo kokybės ir kitų 

iškeltų tikslų pasiekimo užtikrinimas;
- užsakymų formavimas, tvirtinimas, prekių likučių, produktų ko-

kybės, tinkamo prekių pateikimo, patrauklaus parduotuvės vaizdo 
užtikrinimas;

- tikslų darbuotojams nustatymas, jų darbo planavimas ir įvykdy-
mo kontrolė.

DARBO UŽMOKESTIS
- 800 Eur atskaičius mokesčius.
REIKALAVIMAI:
- aukštesnysis išsilavinimas ir panašaus darbo patirtis;
 - prekybos procesų bei maisto produktų kokybės ir higienos užti-

krinimo standartų išmanymas; 
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- orientacija į aukštą klientų aptarnavimo kokybę; 
- puikūs planavimo, organizavimo ir kontroliavimo įgūdžiai;
- darbo patirtis mažmeninės prekybos srityje.

CV (gyvenimo aprašymą) siųsti el. p. personalas@utenosprekyba.lt. 
Informacija telefonu (8-389) 61798.

Reikalingi vidaus 
apdailos meistrai: 

1. Plytelių, mozaikos klijavi-
mas 2. Santechnika 3. Kiti 
bendrastatybiniai darbai.

Darbo vieta Vilniuje. 
Suteikiamas apgyvendinimas.
Apdailos meistro atlyginimas 
nuo 1500 Eur/mėn, galimybė 
dirbti viršvalandžius, darbas 
savaitgaliais (apmokamas)

Tel. +370 614 97885, 
info@proficona.lt 

ieško darbo
Moteris, be žalingų įpročių, 

galėtų prižiūrėti vienišą ar 
neįgalų žmogų jo namuose. 
Darbo patirtis 20 m. Mieste 
gali gyventi kartu.

Tel. (8-609) 34182.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Gegužės 13 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 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.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 9 d.(sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-308 veislės 
vienadieniais ir 1-2 savaičių paaugin-
tais mėsiniais broileriais.Vienadienėmis 
vištytėmis(Olandiškos).Nuo 2 iki 8 mėn. 
amžiaus įvairių spalvų dėsliosiomis vištaitė-
mis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti višto-
mis (kaina nuo 4,50E). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais.Spec.lesalai.  

Išankstiniai užsakymai. tel 860869189.  
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.

Reikalingas vyriškis prižiū-
rėti sodybą, sugebantis atlik-
ti smulkius remonto darbus. 
Suteikiamas apgyvendinimas.

Tel. (8-600) 40863.

Nuoma

Išnuomoju  pievą 2,3 ha 
Užulieknio km. Debeikių sen.

Tel. (8-671) 66634.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Palankiomis kainomis den-
gia stogus, stato karkasinius, 
mūrinius pastatus, terasas. 
Lietaus sistemos, skardinimo 
darbų atlikimas. 

Tel. (8-690) 89505.

Įvairūs statybos, remonto 
darbai, skardinimas, dažymas, 
fasadų restauravimas, stogų 
dengimas  ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Įvairūs žemės kasimo dar-
bai mini (3 t) ekskavatoriu-
mi. Valymo nuotekų įrenginių 
montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Meistras gamina laiptus ir 
visų tipų baldus su drožybos 
elementais iš kietmedžio. 
Pirktų uosines dyles.

Tel. (8-615) 45845.

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

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

Atlieka statybos darbus. 
Dažo namus: šiferinius, skar-
dinius. Įvairūs skardinimo dar-
bai. Lydo ruloninę dangą.

Tel. (8-664) 24242.

Atlieka statybos darbus. 
Stogų dengimas. Skardinimo 
darbai. Kala dailylentes, lydo 
ruloninę dangą. Atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-658) 37897.

Siūlome patikimas keleivių vežimo paslaugas 
patraukliomis kainomis:

Autobusų nuoma • 
Mikroautobusų nuoma• 
Keleivių pervežimas nuo 7 iki 80 vietų• 
Ekskursijos ar organizuotos kelionės į bet kurią vietą • 
Transporto turizmas mokykloms, darželiams, įstaigoms• 

Daugiau informacijos suteiksime telefonu +370 643 33673 
arba el. paštu info@transportocentras.lt

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

IšKALAME RAIDES.
LIEjAME PAMATUS. 

GAMINAME PAMINKLUS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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

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

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

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.
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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.

Šeima dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje 
perka namą, sodybą, 

butą ar sklypą Anykščių r. 
Tel.: (8-671) 99251.

Pirkčiau sodybą ant ežero, 
upės kranto, miške arba gra-
žioje vietoje. Pirkčiau be pa-
skolos, o tarpininkaujantiems 

kaimynams atsilyginčiau. 
Tel.: (8-605) 32452.

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.

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius,

malkinius ir brandžius. Žemę 
apaugusią medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-600) 22488.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Kita

Seną motociklą gamintą iki 
1990 m.: IŽ, URAL, DNEPR, 
MINSK, JAVA ir kt.

Tel. (8-606) 19352.

Grėblį vartytuvą Dobilas-6. 
Tel. (8-601) 90669.

Nekilnojamsis turtas

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 EUR. 

Tel. (8-677) 13564.

Suremontuotą namą 
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Anykščių r., Leliūnų k., mū-
rinį namą su 1,80 ha sklypu. 
Rūsys, centrinis šildymas, tri-
fazė, ūkinis pastatas, pirtis, 
lauko židinys. 94900 Eur. 

Tel.(8-640) 32442.

Kuras

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.

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

Tel. (8-600) 22488.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų 
briketus, anglis didmaišiuo-
se. Sveriame kliento kieme. 
Pristatome. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Parduoda bulves ,,Vineta" 
auginimui. Gali atvežti.

Tel. (8-614) 96475.

Deguonies, angliarūgštės, 
mikso, argono balionus.

Naujo tipo europiniai (50l. 
300 barų). Atveža. 

Tel. (8-675) 37964.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Dideles maistines bulves. 
30kg- 8 eurai. Bulves tin-
kančias sodinimui. 30 kg – 8 
eurai. 

Atvežame. Išrašome sąs-
kaitą.

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

Mažo galingumo trakto-
rius iš Norvegijos: FORD 
MAJOR (1958 m.), MASEJ 
FERGIUSON (1964 m.), 
MACORNIC (1960 m.), 
DEUTZ FAR (1957 m.). 
Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-52 (2 500 Eur), MTZ-80 
(2 450), traktoriaus JUMZ va-
riklį (490 Eur), savivartę prie-
kabą iš GAZ-53 (1 150 Eur) . 

Tel. (8-641) 57036.

Statybinę medieną: 
0,05x0,05x6;0,05x0,15x6; 
0,15x0,15x6;0,25x0,12x6;  
0,25x0,15x6.

Tel.(8-608) 51317.

Parduodu perpuvusį mėšlą 
maišais. Atvežu. 

Tel. (8-623) 86 576, 
(8-684) 57 406.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABiJUTAS, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
 gegužės 8 - 10 d.d. - delčia.

Beatas, Edita, Mingailas, 
Austėja, Grigalius.

Stanislovas, Viktoras, Džiugas, 
Audrė, Mykolas, Stasys.

šiandien

gegužės 9 d.

vardadieniai

oras

+3

+10

gegužės 10 d.
Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.

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
7 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53(56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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

Žmona dūsauja:
- Tu ir vėl nieko nepadovano-
jai man per gimtadienį. Ir net 
nepasveikinai... 
- Bet taip aš norėjau parodyti, 
kad net nepastebėjau, jog tu 
vėl pasenai metais.

***
- Brangusis, kiek tau įdėti bly-
nelių? 
- Tiek, kiek ir sau.
- Na, tu ir valgai, mielasis,  pa-
skutiniu metu.

***
- Daktare, man po vestuvių 
iškilo keistų regėjimo proble-
mų.
- Na, ir kas gi nutiko? 
- Aš savo pinigų nebematau.

***
Norite išsimiegoti darbe? Pa-
dėkite kopėčias ant žemės ir 
miegokite. Jei kas klaus, sa-
kykite, jog nukritote nuo jų ir 
tik praradote sąmonę.

***
Futbolas. Transliacija per radi-
ją. Žaidžia Italija vs Lietuva.
- Lietuviai turi kamuolį, varos 
prie vartų, spiria ir pataiko. 
Lietuviai vėl atgauna kamuo-
lį, spyris. Neįtikėtina ir vėl 
įvartis!!! Mes vėl atkovojam 
kamuolį, spyris iš aikštės vi-
durio ir vėl pataikom! 3-0. O 
dabar į aikštę išbėga Italijos 
rinktinė.

***
Ką daro Chuckas Norrisas 
perdegus lemputei? Nieko, 
šios vėl užsidega, kad tik ne-
supykdytų Chucko.

Amiliutė baiminasi, kad Anykštėno kortelės 
suvilioti užsieniečiai užplūs Anykščius

Anykštėno štai kortelė 
suka daugeliui galvelę.
spręs komisija galvota -
Viskas bus sunumeruota. 

kam alučio, kam kanapių,
O kam - pagrabinių žvakių.
nuolaidos ir akcijos –
Bus po agitacijos. 

jei Anykščiuose gyvensi –
Pirkią popigiai kūrensi. 
nuolaidų šių suvilioti
Anykščiai bus okupuoti. 

Privažiuos gal net kiniečių
Apgyvendint Ažupiečių. 
na, o prie storių kalvų
kursis rusai... be ginklų.

juozas griebias už širdies –
Bet jam niekas nepadės. 
liberalai kaip papūgos
kopijas gamina ciūgais. 

Mero „turizmo meka“ - namai Traupyjeredaktorei nežinantNNN
Šią savaitę Lietuvos kurortai ir kurortinės teritorijos pir-

mą kartą turizmo sezono naujienas pristatė bendrame vir-
tualiame renginyje. 

Pandemijos išvargintus žmo-
nes Anykščiai šiais metais 
priims dar labiau išplėtę SPA 
paslaugų spektrą. Anykščiuo-
se vis daugiau unikalių apgy-
vendinimo vietų: nakvoti ga-

lima ant upės ar ežero kranto, 
net namelyje, kuris įkurdintas 
medyje, o nuo šio sezono – 
net danielių aptvare. Gamtos 
objektus patogiai tyrinėti leis 
nuolat atnaujinama infrastruk-

tūra – jau atidarytas kabantis 
Lynų tiltas per Šventąją bei 
dviračių takas link „Karalienės 
liūno“ šaltinio.

Apie šias ir kitas naujoves 
pasakojęs Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius sulaukė 
netikėto klausimo.

Žurnalistas Ignas Krupavi-
čius mero teiravosi, ar jis pats 

yra išbandęs Anykščiuose turis-
tams siūlomas paslaugas.

„Gal išbandėte kokį masažą 
ar aptvare su danieliais gyveno-
te?“ - domėjosi žurnalistas.

Meras S.Obelevičius prisipa-
žino, kad minėtų paslaugų dar 
nėra išbandęs.

„Nakvoju paprastai namuo-
se“, - juokėsi meras. 


