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UNESCO komisijai norėta pateikti 
„seną rašinėlį“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Antrą kartą bandydama tapti UNESCO literatūros miestų tinklo nare, Anykščių rajono 
savivaldybė apsimelavo  Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Šie buvo priblokšti, tik 
iš „Anykštos“ publikacijos sužinoję, kad savivaldybės rengiama paraiška jau praktiškai 
užbaigta ir verčiama į anglų kalbą, nors dar prieš keletą dienų komisijos specialistai savi-
valdybę konsultavo, kaip reikėtų patobulinti prieš ketverius metus teiktą už 3 tūkst. Eur 
parengtą UAB „Bugiris“ paraišką.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos specialistai pastebi, kad savivaldybė į paraiš-
kos rengimą pasižiūrėjo kaip į „rašinėlio rašymą“.

Po skandalingai šiemet pasibaigusio antrojo bandymo tapti literatūros miestų tinklo nare, Anykščių 
rajono savivaldybė tokių siekių neatsisako ir ateityje.

Bendravo tik su Istorijų 
dvarelio darbuotoja

Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos kultūros programų 
vadovė Milda Valančiauskienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad žinią 
apie tai, jog Anykščiai vėl sieks 
tapti literatūrinių miestų tinklo 
nariu gavo šių metų balandžio 
15 dieną. Apie tai elektroniniu 
laišku pranešė Anykščių L. Ir 
S.Didžiulių viešosios bibliote-
kos filialo – Istorijų dvarelio vei-
klų kuratorė Orinta Žiliukienė.

Pagrindine šiemet rengiamos 
paraiškos koncepcijos auto-
re, siekiant literatūrinių mies-
tų tinklo narystės, „Anykštai“ 
prisistatė Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė. 

Testai su vakcina „nedraugauja“

Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršinin-
kas Valdas Tereškevičius sakė, kad Svėdasų 
ugniagesių komandoje nustačius koronaviru-
so atvejus jis jau tarėsi su Panevėžio priešgais-
rine gelbėjimo valdyba, kaip reikėtų elgtis, jei 
ugniagesiai nebegalėtų dirbti.

Nuo koronaviruso „Vax-
zevria“ vakcina Anykščių 
rajono gyventojai skiepijasi 
vangiai, o pasiskiepiję „Mo-
derna“ gamintojo vakcina 
Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos gimnazistai ir peda-
gogai sulaukė netikėtumų.

10-čiai gimnazijos moks-
leivių ir vienam mokytojui 
buvo nustatytas koronavi-
rusas, tačiau po antrojo ty-
rimo jie visi buvo pripažinti 
sveikais. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Susirinkimas. Gegužės 13 
dieną Anykščiuose vyko Anykš-
čių dekanato kunigų susirinki-
mas. Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas OFM Anykščių 
bažnyčioje vadovavo Šv. Mi-
šioms. Kartu meldėsi Anykščių 
dekanato kunigai: dekanas kan. 
Petras Baniulis, kan. teol. lic. 
Saulius Filipavičius, kun. Rai-
mundas Simonavičius, kun. lic. 
Andrius Šukys, kun. mgr. Min-
daugas Šakinis, kun. mgr. Au-
drius Vogulis, kun. Raimundas 
Zimka. Po Mišių parapijos na-
muose vyko vyskupo vedama 
konferencija. 

Kortelė. Įvyko dar vienas pa-
sitarimas dėl Anykštėno korte-
lės įvedimo. Darbo grupės pir-
mininkas Mindaugas Sargūnas 
pasakojo, kad darbo grupė do-
misi, kaip analogiškos kortelės 
funkcionuoja kituose Lietuvos 
miestuose. Birštono miesto at-
stovai anykštėnams atskleidė, 
kad jų miesto kortelės dėl tei-
kiamų nuolaidų tapo tokios po-
puliarios, kad jas imta padirbi-
nėti. „Ten net degalinės su šia 
kortele nuolaidas teikia“, - sakė 
M.Sargūnas.

Televizija. Lietuvos Respu-
blikos ryšių reguliavimo tar-
nyba informuoja, kad keičiami 
skaitmeninės antžeminės tele-
vizijos dažniai. Šie dažniai pa-
keisti ir Viešintų bokšte. Televi-
zijos žiūrovams, kad vėl matytų 
televizijų transliacijas, reikia iš 
naujo nustatyti kanalus. 

Akcija. Per savaitgalį vy-
kusią „Maisto banko“ akciją 
maisto produktų nepasiturin-
tiems žmonėms paaukojo 949 
žmonės. Surinkta 2 tūkst.519 
produktų. Paramą rinko 68 sa-
vanoriai.

Anykščių rajono mero pavaduotojas, Ekstre-
maliųjų situacijų valdymo komisijos operacijų 
vadovas Dainius Žiogelis mano, kad neteisin-
gus rezultatus dėl koronoviruso greitieji testai 
galėjo parodyti dėl to, kad moksleiviai prieš 
testą buvo paskiepyti.

Reitinguose 
Anykščiams 
didelės paguodos 
nėra

Tęsiama kova 
su Sosnovskio 
barščiais

Anykštėnai - 
Šeimos gynimo 
marše

Raimondas GUOBIS: 
...Nustebino ataka prieš tra-
dicinę šeimą, kurios smai-
galyje – dešiniosiomis save 
vadinančios partijos. Tai 
sukelia nevilties, nusivyli-
mo, neteisybės pajautas...

rievės
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spektras

temidės svarstyklės

Piliakalnį vėl galima saugiai lankyti Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Palatavio piliakalnio, ant kurio, spėjama, buvo karū-
nuotas vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas, laiptai vėl 
tvarkingi. 

Palatavio piliakalnis, stūk-
santis Troškūnų seniūnijoje, 
prie kelio Anykščiai – Troškū-
nai, vėl gali būti saugiai lanky-
tojų pasiekiamas  ir nebedaro 
Anykščių rajonui gėdos dėl pa-
niekos istorijai. 

Išlūžusios ir supuvusios laip-
tų pakopos piliakalnio viršūnės 
link pakeistos naujomis, sutvir-
tintos kitos laiptų konstrukci-
jos. 

Anykščių rajono savivaldy-
bė tam, kad UAB „Jarimpekso 
statyba“ suremontuotų laiptus 
ir sutvarkytų informacinius 

stendus, buvo skyrusi per 3,6 
tūkstančio eurų. 

Kai kurie istorikai (pavyz-
džiui, anykštėnas istorikas dr. 
Tomas Baranauskas) spėja, kad 
Palatavio piliakalnis buvo ta 
vieta, kurioje 1253 metais ka-
rūnuotas karalius Mindaugas.  

Iki remonto laiptai buvo iš-
lūžinėję, supuvę, jais lipti buvo 
nesaugu, tad  į piliakalnį šalia 
laiptų nusidriekė lankytojų iš-
minti takeliai. „Anykšta“ apie 
piliakalnio būklę, kokia ji buvo 
pernai metų pabaigoje, yra ra-
šiusi.

Tokie laiptai iki remonto 
vedė į Palatavio piliakalnį.

O taip tie patys laiptai atrodo 
po sutvarkymo.

Reitinguose Anykščiams didelės paguodos nėra
Žurnalas „Reitingai“ paskelbė mokyklų reitingus. Šimtu-

ke tarp geriausiai reitinguotų - tik viena Anykščių rajono 
gimnazija.

Gimnazijų, kurios neturi tei-
sės atsirinkti mokinių, reitinge 
Anykščių J.Biliūno gimnazija 
užima 72- ąją vietą. Ji - vienin-
telė į gimnazijų šimtuką pateku-
si Anykščių rajono gimnazija. 

Kitos dvi Anykščių rajono 
gimnazijos įvertintos kur kas 
žemesniais balais. Svėdasų 
J.Tumo – Vaižganto gimnazija 
reitinguota 206 – toje vietoje, o 
Troškūnų K.Inčiūros gimnazija 
atsidūrė tik 340 – toje vietoje. 
Iš viso pateikti 356 – ių gimna-
zijų reitingai. Reitingų lyderiai 
– Klaipėdos licėjus, Panevėžio 
J.Balčikonio gimnazija ir Vil-
niaus S.Daukanto gimnazija. 
Iš Utenos regiono gimnazijų 
aukščiausiai - 31- oje vietoje  - 
reitinguota Utenos A.Šapokos 
gimnazija, o kaimyninio Ku-
piškio rajono L.Stuokos – Gu-
cevičiaus gimnazija užėmė net 
28- ą vietą.

Gimnazijų reitinguose nu-
rodyta ir tai, kokios 2020 me-
tais buvo bendrosios ugdymo 
išlaidos, tenkančios vienam 
gimnazijos mokiniui. Anykščių 
rajone pigiausiai atsiėjo taip pat 
J.Biliūno gimnazijos mokinio 
paruošimas -  vidutiniškai 3225 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Pieva. Gegužės 12 dieną, 
trečiadienį,Troškūnų seniūni-
jos Kiaušagalio kaime gaisras 
kilo atviroje teritorijoje. Smil-
ko pieva, apie 1 a. plote buvo 
užfiksuoti pavieniai židiniai. 
Gaisro metu išdegė 1 a. pievos.

Gaisras. Gegužės 10 dieną, 
pirmadienį, Svėdasų seniūnijos 
Kušlių kaime gaisras kilo atviro-
je teritorijoje. Atvykus ugniage-
siams, žolė jau buvo užgesinta, 
vienoje vietoje degė sukrautos 
šakos. Ugnis buvo užgesinta. 

Išdegė apie 2 a. pievos. 
Mirtis. Gegužės 11 dieną  

apie 15.51 val. Andrioniškio 
seniūnijos Šilagalių kaime, 
namo kambaryje, rastas moters 
(g. 1944 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti. 

Kapai. Gegužės 11 dieną, 
antradienį, Troškūnų seniūni-
jos Rukiškio kaime gaisras kilo 
šalia kapų tvoros. Prie kapų 
tvoros degė gamtinės kilmės 
atliekos, sena žolė. Gaisro metu 
išdegė 2 arai senos žolės. 

Gamykla. Per gegužės 11 
dieną, antradienį, Viešintų se-
niūnijos Nemeirių kaime vei-
kiančiose medienos granulių 
apdirbimo patalpose kilusį 
gaisrą aprūko ir išdegė patalpa, 
kurioje buvo elektros spinta, 
bei patalpoje apsilydė elektros 
laidų izoliacija. Pranešimas 
apie gamykloje kilusį gaisrą 
gautas Bendrajame pagalbos 
centre skubios pagalbos tarny-
bų telefono numeriu 112  apie 
10.37 val. 

Netektis. Gegužės 10 dieną 
apie 19.00 val. Troškūnų se-

niūnijos Smėlynės kaime ras-
tas vyro (g. 1955 m.) kūnas be 
akivaizdžiai matomų smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti. 

Grasinimas. Gegužės 10 
dieną  apie 15.30 val. Debeikių 
seniūnijos Aknystų kaime ne-
blaivus (nustatytas 3,04 prom. 
girtumas) vyras (g. 1992 m.) 
grasino nužudyti moterį (g. 
1941 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą. 

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS NUOTOLINIU BŪDU 
- asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų 
gyvenimiškų situacijų. 

REGISTRACIJA tel. 861114022, el. p. karolina.puzinaite@gmail.com 
Psichologė Karolina Puzinaitė.
Darbo laikas:
PIRMADIENIAIS - KETVIRTADIENIAIS Nuo 8 iki 17 val. (Pietūs 12-13 val.) 
PENKTADIENIAIS Nuo 8 iki 16 val . (Pietūs 12-13 val.)

eurus. Svėdasuose mokinys 
„kainavo“ 3486 eurus, Troškū-
nuose – 3927 eurus. 

Dažniausiai mažesnės mieste-
lių gimnazijos, kuriose mokosi 
mažiau mokinių, biudžetui san-
tykinai yra brangesnės nei di-
dmiesčių, miestų arba privačios 
gimnazijos. Mokiniui išlaikyti 
tenkanti vidutinė dalis svyruoja 
nuo maždaug 1,5 tūkstančio iki 
4000 eurų. Žinoma, yra ir iš-
imčių – pavyzdžiui, Neringoje 
vienas mokinys „kainuoja“ net 
7999 eurus. 

Pradinių mokyklų ir pro-
gimnazijų reitinge, sudaryta-
me pagal 2016 – 2018 metų 4 
klasės moksleivių pasiekimus, 
Anykščių A.Vienuolio progim-
nazija reitinguota 138- toje vie-

toje tarp 171- os mokyklos. Šio 
reitingo lyderės yra Vilniaus ir 
Kauno mokyklos, kurios užima 
pirmas 9- ias vietas.

Toje pačioje klasifikacijoje, 
tik jau pagal 8- tos klasės pasie-
kimus, tarp 102- jų reitinguotų 
mokyklų Anykščių A.Vienuolio 
progimnazija užima 68- tą vie-
tą.

Anykščių rajono švietimo sis-
tema neblizga ir žurnalo „Rei-
tingai“ sudarytuose savivaldy-
bių reitinguose pagal švietimo 
rodiklius. Tarp 60- ties šalies 
savivaldybių Anykščiai įsitaisė 
33- ioje vietoje. Gal pozicija ir 
neatrodytų labai bloga, jei ne 
aplinkybė, kad, pasak reitingo 
sudarytojų, 2019 metų reitinge 
savivaldybė užėmė ne tokią jau 
blogą 16- ąją vietą. Aukščiausią 
įvertinimą savivaldybių reitin-
ge gavo Kauno miesto savival-
dybė. Net 3- ioje vietoje įrašyta 

Zarasų rajono savivaldybė, 11- 
oje  - gretima Anykščiams Ku-
piškio savivaldybė. 

Reitingų sudarytojai pateikė ir 
papildomus vaikų lavinimo ko-
kybę padedančius atskleisti var-
diklius, tokius kaip  pasiekimai 
konkursuose ir olimpiadose, 
papildomas mokinių ugdymas. 
Į ekonomikos ir verslo srityje 
2019 – 2020 metais labiausiai 
„sublizgėjusių“ Lietuvos mo-
kyklų sąrašą pateko Anykščių  
J.Biliūno gimnazija, kuri, reitin-
go sudarytojų žiniomis, vykdė 
7- ias praktinio verslumo, fi-
nansinio raštingumo, ekonomi-
nio vykdymo veiklas. Taip pat 
pažymėta, kad Etninės kultūros 
olimpiados (2020m.) 9 – 12 kla-
sių grupėje šios gimnazijos au-
klėtiniai laimėjo antrąją vietą. 

Gaila, tačiau tuo Anykščių 
ugdymo pasiekimų išskyrimas 
ir baigėsi.

Internetas. Airijos sveika-
tos apsaugos administracija 
penktadienį paskelbė išjungu-
si savo kompiuterių sistemas, 
nes patyrė „reikšmingą išpirkos 
reikalaujančio viruso ataką“. 
„Ėmėmės atsargumo priemonės 
ir uždarėme visas savo IT siste-
mas, kad apsaugotume jas nuo 
šios atakos ir galėtume visapu-
siškai įvertinti situaciją su savo 
saugumo partneriais“, – socia-
liniame tinkle „Twitter“ prane-
šė Sveikatos apsaugos valdyba 
(HSE). HSE vadovas Paulas 
Reidas valstybiniam transliuo-
tojui RTE sakė, kad ataka buvo 
„gan reikšminga“ ir kad valdy-
ba dirba su savo svarbiais IT 
saugumo paslaugų teikėjais.
Dublino Rotundos gimdymo 
namai paskelbė, kad dėl „rim-
tos IT problemos“ buvo atšauk-
ti visi ambulatorinių pacienčių, 
išskyrus mažiausiai 36 savaites 
nėščių moterų, vizitai.

Pajėgos. Šeimos gynimo 
marše dirbs gausios policijos 
pajėgos, pranešė policijos ge-
neralinis komisaras Renatas 
Požėla, tačiau pareigūnai kon-
kretaus skaičiaus neįvardijo. 
„Renginyje dirbs gausios poli-
cijos pajėgos, kurios bus pasi-
rengusios pagelbėti ir padėti. 
Dirbs uniformuoti ir neunifor-
muoti pareigūnai, raitosios po-
licijos pajėgos, taip pat kinolo-
gai“, – sakė R. Požėla. Vilniaus 
apskrities Vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) viršininkas 
Saulius Gagas teigė, kad parei-
gūnų skaičius neatskleidžiamas 
dėl taktinių priežasčių, tačiau 
bus pasitelktos pajėgos ir iš kitų 
rajonų. 

Trikdžiai. Bankui „Swed-
bank“ savaitgalį ketinant atlikti 
kasmetinius duomenų centrų 
patikrinimo ir priežiūros dar-
bus, galimi trumpalaikiai pas-
laugų trikdžiai. Numatoma, jog 
gegužės 15,16 ir 17 dienomis 
tarp 3 ir 6 val. ryto trumpam 
gali sutrikti bankomatų, elek-
troninių kortelių skaitytuvų vei-
kla ir banko mokėjimo kortelių 
aptarnavimas. Tuo pačiu laiku 
gali būti trumpalaikių trikdžių 
ir naudojantis interneto banku 
bei išmaniąja programėle.

Vakcinos. Lietuva skirs 200 
tūkst. vakcinos nuo koronavi-
ruso dozių Rytų partnerystės 
šalims. Kol kas 100 tūkst. vak-
cinos dozių numatyta skirta 
Ukrainai, 11 tūkst. – Moldovai, 
15 tūkst. – Sakartvelui, numato 
Vyriausybės penktadienį patvir-
tintas protokolinis nutarimas. 
Pagal jį, tokį vakcinų kiekį kaip 
humanitarinę pagalbą Rytų par-
tnerėms numatyta skirti iki spa-
lio 1 dienos. 

-Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosTęsiama kova su Sosnovskio 
barščiais Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė tęsia kovą su Sosnovskio barščiais. Šiemet jų gausai regu-
liuoti  bus išleista per 3 tūkst. Eur. Sosnovskio barščius rajone naikins rokiškėnų mažoji 
bendrija „Tvūkis“, laimėjusi Anykščių rajono savivaldybės šiai paslaugai atlikti surengtą 
viešąjį paslaugos pirkimą. 

Plačiau šia tema „Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės  Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotoju Simu Aštrausku, kuris rengė Sosnovskio barščių gausos re-
guliavimo Anykščių rajone 2021–2025 metais planą.

- Ar Sosnovskio barščių 
populiacija Anykščių mies-
te ir Anykščių rajone kelia 
daug rūpesčių? 

- Taip, nes pats augalas ir jo 
naikinimas yra problemiški. 
Nepakanka jį nupjauti ar nu-
purkšti, nes jau  prieš tai buvu-
siu sezonu jis gali būti išbars-
tęs sėklas ir iš jų gali užaugti 
nauji augalai, todėl vietose, 
kur jie aptinkami, reikalinga 
nuolatinė priežiūra. Žinoma, 
žvalgantis į kitus rajonus, 
mūsų rajone situacija, susijusi 
su Sosnovskio barščiais, nėra 
tokia prasta ir plotai nėra tokie 
dideli, tačiau didžiausią neri-
mą kelia tai, kad šio invazinio 
augalo plotai, nors ir nedideli, 
yra išsibarstę po visą rajoną, 
todėl nieko nedarant jų popu-
liacija gali  pradėti didėti. 

Turbūt didžiausia šio augalo 
populiacija pastebėta Svėdasų 
seniūnijoje, taip pat Sosnovs-
kio barščiai nepuošia ir pačio 
Anykščių miesto, kuriame šį 
augalą galima pamatyti kai-
riajame Šventosios upės tako 
ruože prie išvažiavimo / įva-
žiavimo į J. Jablonskio gatvę 
ir dar keliose vietose. 

- Kaip savivaldybė elgia-
si, kai Sosnovskio barščiai 
auga privačiuose žemės 
sklypuose? Ar yra taikomos 

baudos? 
- Tokiais atvejais savininkai 

visuomet yra įspėjami, kad 
susitvarkytų, ir informuojami, 
kad šis augalas yra invazi-
nis, nepageidaujamas ir darko 
mūsų nuostabų kraštovaizdį. 
To dažniausiai pakanka, bet jei 
savininkai nereaguoja, jie gali 
būti baudžiami, kaip neprižiū-
rintys savo sklypų, nes neval-
domas invazinių augalų daugi-
nimasis nuosavame sklype yra 
laikomas jo nepriežiūra. 

- Kodėl Sosnovskio barš-
čius reikia naikinti, kada to-
kie darbai atliekami? 

- Sosnovskio barščius reikia 
naikinti, nes jie gali būti pa-
vojingi žmogaus sveikatai, jei 
turimas tiesioginis kontaktas 
su jais. Taip pat teritorijose, 
kur jie auga, jie nukonkuruo-
ja mūsų vietines augalų rūšis, 
taip iškreipdami natūralias 
ekosistemas,  ir gadina bendrą 
estetinį Anykščių krašto vaiz-
dą. Jų naikinimo darbai atlie-
kami šiltuoju metų laiku. Kol 
augalai dar jauni ir jų kamienai 
nėra sumedėję, juos rekomen-
duojama purkšti, vėliau galima 
juos pjauti. Pats brangiausias 
jų naikinimo būdas, kai jie yra 
iškasami su šaknimis. Pagrin-
dinis jų naikinimo uždavinys 
yra neleisti jiems išbarstyti 

sėklų. Kaip minėjau anksčiau, 
neužtenka Sosnovskio barš-
čius naikinti vienerius metus, 
tai reikėtų daryti nuolatos, ir 
po kokių 3–5 metų jau galima 
tikėtis rezultatų.

- Kiek Anykščių rajone 
Sosnovskio  barščių naikini-
mui jau yra išleista pinigų? 
Kiek jų numatyta skirti šie-
met? Iš kokių šaltinių yra 
skiriami pinigai? 

- Per paskutinius 3 metus 
Sosnovskio barščių naikinimui 
buvo skirta 1 776 Eur. Šiemet 
60 arų, išsidėsčiusių visame 
rajone, tvarkymui bus reikalin-
gi 1205,16 Eur. Šie pinigai yra 
skiriami iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios progra-
mos ir Aplinkos ministerijos 
dotacijos lėšų. 

- Kokių rezultatų jau pa-
siekta, naikinant Anykščių 
rajone Sosnovskio barščius? 

- Rezultatai labai įvairūs, kai 
kur Sosnovskio barščių beveik 
neliko, kitur jų populiacija 
buvo sumažinta apie 60 proc. 
Norėtųsi, kad rezultatai būtų 
geresni ir ši problema palaips-
niui išnyktų, todėl Sosnovskio 
barščių gausos reguliavimo 
Anykščių rajone plane numa-
tyta juos naikinti 5 metus.

Didžiausia Sosonovskio barščių populiacija pastebėta Svėdasų 
seniūnijoje.           Scanpix (Juliaus kAlinsko) nuotr.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjo pavaduotojas 
Simas Aštrauskas sakė, kad 
per pastaruosius trejus me-
tus kai kuriose vietovėse 
Sosnovskio barščius pavyko 
visiškai išnaikinti.
Simo AštRAUSKO asmeninio 

albumo nuotr.

Ar Anykščiuose, 
Dainuvos 
slėnyje, reikėtų 
kažkokių 
pokyčių?

Alma ČEPUKIENĖ:

- Na kas per klausimai gali dar 
kilt? Suoliukai tragiškos būklės, 
į kalną vyresnio amžiaus žmo-
nės kol užlipa, kvapo neatgau-
na. Dar iš centro ekraną galėtų 
perkelt.

Vaida SKRUODIENĖ:

- Suoliukus reikia atnaujinti, į 
pakalnę nulipti ir užlipti laipte-
lius padaryti ar bent jau turėklus.

Vidas SLAVINSKAS:

- Nieko nebereikia, amžinas 
karantinas, pusė anykštėnų iš-
mirė, kita pusė serga, tai kam tie 
pokyčiai po pokyčių.

Kęstutis PAULAITIS:

- Nieko nereikia daryti, bus dar 
vienas turistų traukos objektas! 
Nes tokio taip gausiai lankomo 
ir taip apleisto objekto Marijos 
žemėj vargiai beatrasi ...

Manjana! O pasaulis 
apsivertė...

Egidijus ŠILAIKA, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
apie laiką, kada turėtų būti 
informuojama, kodėl nere-
miama Anykščių paraiška 
UNESCO.

„Tos kelios dienos, kad ne-
same oficialiai informuoti, 
manau, nieko nekeičia“.

Kalba patirtis?

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, buvęs mero patarėjas, 
apie tariamą raštą iš Lie-
tuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos sekretoriato 
Anykščių savivaldybei:

„Gal čia pati savivaldybė 
sugalvojo, kad paraiška nebus 
remiama?“

Po Azijos ir Didžiasalis 
gerovės valstybę 
primena

Audrius BITINAS, moks-
lininkas, advokatas, apie pa-
tirtį konsultuojant Azerbai-
džano Vyriausybę:

„Džiugu, kad Lietuva spar-
čiai nušuoliavo link gerovės 
valstybės ir be naftos resur-
sų“.

Ir čia epidemiologija, 
kontaktai...

Simas AŠTRAUSKAS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjo pavaduotojas, 
apie tai, kodėl reikia naikinti 
Sosnovskio barščius:

„Sosnovskio barščius reikia 
naikinti, nes jie gali būti pa-
vojingi žmogaus sveikatai, jei 
turimas tiesioginis kontaktas 
su jais“.

O greitai tik pelės 
dauginasi...

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas, rajono Ekstrema-
liųjų situacijų valdymo ko-
misijos operacijų vadovas, 
apie testus:

„Testas yra testas, jie taip ir 
vadinasi – greitieji testai“.

Paralelinis pasaulis...

Milda VALANČIAUSKIE-
NĖ, Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos kultūros 
programų vadovė, apie tai, 
kad atstovybė nežino apie 
Anykščių „beveik parengtą“ 
paraišką UNESCO:

„Mūsų įstaiga žinios iš savi-
valdybės apie „beveik pareng-
tą“ paraišką negavo ir su ja 
nebuvo supažindinta“.
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rievės

Raimondas GUOBiS

sekmadienis nuo seno 
švenčiamas kaip Viešpaties 
diena, laikas, kuris nepri-
klauso nepabaigiamų darbų 
ir rūpesčių persmelktai 
kasdienybei, laikas, skirtas 
Dievui, artimui ir pačiam 
žmogui. Ta diena kultūrinis 
civilizacijos laimėjimas, kad  
pamąstytum, kodėl gyveni, 
kokias vertybes išpažįsti, ką 
brangini, saugai, ugdai, puo-
selėji, ką paliksi šioje žemėje 
vėliau gyvensiantiems. Prieš 
savaitę minėjome Motinos 
dieną, šventę, kuri gimė 
modernioje, nepriklausomoje 
tarpukario Lietuvoje, kuomet 
tauta ėjo kurti gerovės visuo-
menę, valstybę, kurioje svar-
biausi atramos stulpai buvo 
tikėjimas, dora ir mokslas. 
Pabrėžta Motinos reikšmė iš-
laikant tautiškumą ir kuriant 
šviesią ateitį bendruomenėje, 
kurios svarbiausia ląstelė – 
darni šeima, susidedanti iš 
motinos, tėvo ir jų atžalų. 
Birželio pirmasis sekmadie-
nis bus minimas kaip Tėvo 
diena.

  šiuos metus pasaulio 
katalikų bažnyčia paskelbė 
Šeimos metais. Žmonijai 
išgyvenant pandemiją, pa-
galbos viliantis meldžiamasi 
Šventosios šeimos globėjui 
Šv. juozapui. Tačiau tuo pat 
metu labai nesuprantami da-
lykai dedasi lietuvos seime, 
kur kalbama apie visai kitą 
šeimos supratimą, ketinama 
priimti keistus įstatymus. ko-
dėl tai vyksta, niekas dera-
mai nepaaiškina, o grėsmingi 
ketinimai, nukreipti prieš tra-
dicinę visuomenės sanklodą, 
šeimą, europos civilizaciją, 
pribloškia ir vienytis kviečia. 

nustebino ataka prieš 
tradicinę šeimą, kurios 
smaigalyje – dešiniosiomis 
save vadinančios partijos. 
tai sukelia nevilties, nusi-
vylimo, neteisybės pajautas. 
Tie jausmai dar sustiprė-
ja, kai matau, jog mūsų 
išrinktieji nestoja drąsiai 
ginti civilizuotojo pasaulio, 
krikščioniškosios europos 
vertybių. labai teisingai 
pastebėjo vienas politikos 
apžvalgininkas, kad daugybei 
tradicinių pažiūrų rinkė-

jų, išpažįstančių tikėjimą, 
klasikines vertybes Lietuvos 
Seime niekas nebeatstovauja. 
Tai, kad išrinktieji bando eiti 
visai kitu keliu nei dauguma 
lietuvos gyventojų norėtų, 
akivaizdžiai parodė lietuvos 
prezidentūros užsakyta ir 
kompanijos „Vilmorus“ atlik-
ta apklausa. Didžioji daugu-
ma apklaustųjų pasisako tik 
už tradicinę, vyro ir moters 
sąjungos pagrindu sukurtą 
šeimą, pasisako prieš partne-
rystės įteisinimą ir stambulo 
konvencijos ratifikavimą. Tad 
iš kur tokie siūlymai, bandy-
mai priimti keistus, mažumos 
diktatą įteisinančius, prime-
tančius įstatymus. norima ne 
tarnauti tautai, rinkėjams, 
bet juos valdyti. Ar tai demo-
kratiškos dešiniosios politi-
kos ideologijos dalis?  juk 
nepakanka vadintis dešinio-
siomis partijomis, reikia jų 
pamatines vertybes saugoti, 
puoselėti ir ginti. Deja...

kodėl tai vyksta, kur 
šių reiškinių šaknys, kokia 
prasmė, tikslai? Atsakymus 
į veik į visus 
klausimus 
galima rasti 
dar 2017 m. 
lietuvių kalba 
išleistoje 
amerikiečių 
analitiko, 
Tikėjimo 
ir laisvės instituto direkto-
riaus, Grove City kolegijos 
ir daugybės kitų jAV mokslo 
įstaigų dėstytojo, politikos, 
tikėjimo, komunistinių ju-
dėjimų, šaltojo karo, katali-
kybės, krikščionybės įtakos 
Ronaldo Reigano bei kitų 
Amerikos prezidentų politikos 
pažinimo srityse sėkmingai 
besidarbuojančio dr. Paul  G. 
Kengor (g. 1966)  knygoje 
„išardymas. nuo komunistų 
iki progresyvistų – kairių-
jų karas prieš santuoką ir 
šeimą.“ Autorius teigia, kad 
tų dėl mūsų nežinojimo keistų 
ir netikėtų reiškinių prigim-
tis, ideologija yra marksis-
tinė. Moralės sugriovimas, 
šeimos, kaip kapitalistinės 
visuomenės ląstelės, išardy-
mas, naujo, nieko nepaisan-
čio, taip sakant, laisvo žmo-
gaus sukūrimas yra didžiųjų 
marksizmo tėvų Markso ir 
engelso ideologijos dalis. 
Vakarų europoje gimusios 
griovimo kultūros eksperi-
mentų poligonu po spalio 
perversmo tapo sovietinė 
Rusija. Beveik dešimtmetį 
ten buvom diegiama palaido 
gyvenimo ideologija,  gyveni-
mas šeimoje ardomas, vyrai 
darbo reikalais būdavo siun-
čiami toli nuo savo žmonų, o 
pasilikę  laukti buvo skatina-
mi megzti santykius  su kitais 
partneriais, komjaunuolės 
privalėjo atsiduoti komjau-

nuoliams, komunose būdavo 
dalijamasi žmonomis ir vy-
rais, kartu auginami vaikai. 
eksperimentas baigėsi tuo, 
kad vienam gimusiam sovieti-
nės valstybės piliečiui teko 
trys nužudyti aborto metu. 
Tuo pat metu atsirado labai 
daug našlaičių. suprasdami, 
kad gresia visiškas visuo-
menės žlugimas, sovietiniai 
vadai sugrįžo prie griežtos 
šeimos politikos.

Vakarų europoje XX 
amžiaus pradžioje brendo 
kultūrinė seksualinė revo-
liucija, kurios pagrindinis 
lopšys buvo Frankfurtas, o 
Vokietijoje įsigalėjus totalita-
riniam režimui, čia užgimusi 
velnio sėkla buvo nugabenta 
į jungtines valstijas.

Prigimtinis įstatymas 
neginčijamai teisingas, todėl 
jam paklūstama kaip pasau-
lio tvarkos, stabilumo nor-
mai. Tai suprato ir žymieji 
Antikos mąstytojai Aristotelis 
bei Ciceronas,  teigę, kad 
tas, kuris nepaklūsta pri-
gimtiniam įstatymui, neigia 

žmogiškumą, 
o bandymas 
tą įstatymą 
pakeisti yra 
nuodėmė. joks 
mirtingasis ne-
gali panaikinti 
Dievo įstatymų. 
Dievas ir šeima 

yra modernios, šiuolaikinės 
europos civilizacijos šerdis. 
nes šeima ne tik vertybių tęs-
tinumo garantas, bet ir ryšys, 
išlaikantis ir garantuojantis 
visuomenės patvarumą. Dar 
prieš paskelbiant komunistų 
partijos manifestą, popiežius 
Pijus iX 1846 m. išleido apie 
pavojus įspėjančią encikliką 
„Apie tikėjimą ir religi-
ją“. Beveik po 100 metų ta 
pačia tema į tikinčiuosius 
kreipėsi popiežius Pijus Xi, 
1930 m. išleidęs encikliką 
„sovietų žygis prieš Dievą“. 
Šiame dokumente supranta-
mai aiškinamas sovietinėje 
Rusijoje sukurtos sistemos 
pragaištingumas žmonijai. 
Panaikinamas bendruomenė-
je susiformavęs autoritetas, 
skelbiama lygybė, tampanti 
vergija. Moteris tampa ga-
mybos priemone, o ne šeimos 
židinio sergėtoja, vaikus 
imasi auklėti kolektyvas. Argi 
ne panaši sistema įdiegta da-
bar, kai veik nuo pat gimimo 
vaikai auklėjami darželiuose, 
lopšeliuose... suderinti mo-
terų ir vyrų lytiniai organai, 
kaip reprodukciniai vedybi-
nio tikslo sąjunga, akivaizdi 
priešprieša dviejų vyrų bei 
dviejų moterų organams. Tas 
prigimtiškumas buvo įdiegtas 
kūrėjo, kuris „sukūrė vyrą ir 
moterį“, kurie vienas kitą pa-
pildytų, ir joks žmogus negali 
sunaikinti sumanymo, kurį 

Dievas priskyrė gamtai. 
Popiežius leonas Xiii 

tuos krikščioniškos civiliza-
cijos pamatus griaunančius 
žmones pavadino sekta,  
pasklidusia po pasaulį, 
glaudžiai susisaisčiusią 
nedoroje sąjungoje, kuri jau 
„nebeieško slėptuvės savo 
slaptiems susitikimams, o 
atvirai ir drąsiai žygiuodami 
dienos šviesoje, stengiasi 
įgyvendinti tai, ką jau seniai 
planavo – visiškai suardyti 
visuomenę.“ sektantiškumą 
atspindi ir vienos liberalų 
grupelės „sąmoningumą ug-
dančios grupės“ susirinkimo 
1969 m. niujorke apeigos, 
kur pirmininkaujanti kreipėsi 
į susirinkusias bendramintes 
į litaniją panašiais žodžiais, 
skelbdama, kad čia susirinkę 
įvykdyti kultūrinę revoliuciją,  
o ją plėtoti padeda amerikie-
čių šeimos, monogamijos, pa-
triarchato griovimas, todėl to 
ir siekia „skatindami paleis-
tuvystę, erotizmą, prostituciją 
ir homoseksualumą.“ 

šeimos išlaiko ir tausoja 
laiko patikrintas vertybes, 
kurios vertos išsaugojimo. 
jos tai daro iš kartos į kartą, 
aklai nepasiduodamos žalin-
gam naujų užgaidų, madų ir 
įstatymų antplūdžiui.

Tradicinė Amerikos vi-
suomenės sankloda iš tiesų 
buvo suskaldyta, supriešin-
ta ir sugriauta tuomet, kai  
prezidentu tapo gėjų san-
tuokų įteisinimą palaikantis 
Barakas obama. Įdomu, kad 
kuomet būsimasis jAV lyderis 
brendo, jis neturėjo tėvo ir jo 
vyresniuoju bičiuliu, auklėto-
ju buvo Frankas M.Davisas, 
bolševikiškai liberalių pažiū-
rų asmuo, pagarsėjęs įvai-
riais skanda-
lais,  padėjęs 
jaunuoliui ge-
riau suprasti 
„socialinio 
teisingumo“ 
ir „gyvybės“ 
klausimus. 
Tapęs pre-
zidentu, 2009 metais Bal-
tuosiuose rūmuose susitiko 
bene su 250 gėjų atstovų, 
tarp kurių buvo ir Franklinas 
kameny, pagarsėjęs pareiš-
kimu: „Tegul vis daugiau ir 
daugiau suaugusių žmonių 
gauna daugiau ir geresnio 
malonumo iš daugiau ir ge-
resnių seksualinių iškrypimų, 
ar kaip kitaip juos bepava-
dintume. jei zoofilijos aktas 
su subrendusiais gyvūnais 
kažkam suteikia laimę – 
tebūnie jie laimingi, juk tai 
atitinka Amerikos dvasią.“

Liberalizmo politika labai 
artima marksistų siekiams. 
juk k. Marksas teigė, kad 
komunizmas panaikina am-
žinąsias tiesas, jis panaikina 
religiją ir moralę, leninas 

pabrėžė, kad bolševikai netiki 
Dievu, kad dievybės garbi-
nimas yra nekrofilija, kad 
negali būti nieko šlykštesnio 
nei religija. Tad komunis-
tams gėjų santuokos gali būti 
neišsemiamas lobis, mat jų 
ideologijos ašis buvo neapy-
kanta religijai. Po gėjų teisių 
vaivorykšte slypi galingas 
šeimos išardymo bei religijos 
griovimo įrankis. Dabartiniai 
netradicinių pažiūrų puose-
lėtojai maloniai nustebintų 
ir Marksą, ir engelsą, nes 
klausimas, „ar vyras gali 
vesti vyrą“, kadaise būdavo 
užduodamas tik norint suži-
noti asmens psichikos būklę.

Šių laikų marksistai, 
pasivadinę įvairiais var-
dais, siekiantys „daugiau 
laisvių“, teigiantys, kad tik 
nori išplėsti šeimos sampra-
tą ir palaikantys vienalyčių 
asmenų santuoką, nėra 
draugiški ir siekia sunaikinti 
tradicinę prigimtinę biblinę 
šeimą. jie tai daro siekdami 
suteikti naujų „laisvių“ ir 
„teisių“ grupei žmonių - 
homoseksualams. tai tiesiog 
fatalus išpuikimas. Juk ne 
mums santuoką apibrėžti iš 
naujo, mes neturime tokios 
teisės, tai šventvagiška ir gali 
supykdyti Dievą. juk santuo-
ka yra santuoka, o vienalyčių 
žmonių santykių formoms 
tas apibendrinimas netinka, 
jos turėtų būti įvardijamos 
kitais apibrėžimais. santuoka 
yra prigimties ir ją sukūru-
sio Dievo nulemtas vyro ir 
moters kūrinys. 

iš tiesų partijos ar judėji-
mo pavadinimas nebūtinai 
atitinka deklaruojamą turinį 
ir jas pažįstame iš darbų. 
keista, kad minėtos grėsmės 

pateikiamos 
kaip ateities 
pasaulio gėris, 
nors kai kurios 
tautos, valsty-
bės bando nuo 
to griaunančio 
„gėrio“ gintis.  
Pavyzdys – kai-

myninė lenkija bei Vengrija, 
pastarosios šalies šeimos 
ministrė yra pasakiusi: „Mes 
nežadame eiti prieš biologi-
ją, Vengrijoje gyvena vyrai 
ir moterys. Visokie pasakų 
personažai, kurie nori tai 
paneigti, turėtų pasiieškoti 
vietos kitur.“

Popiežius Pranciškus ap-
tariamus reiškinius pavadino 
viena ideologinės koloniza-
cijos formų, kuria siekiama 
sunaikinti šeimą. Tie reiški-
niai nėra gimę iš svajonių, 
maldų, artumo su Dievu ar 
misijos, kurią Dievas mums 
skyrė. Šv. Tėvas pabrėžė, kad 
kiekviena grėsmė šeimai yra 
grėsmė pačiai visuomenei, 
nes žmonijos ateitis priklauso 
nuo šeimos. 

...Nustebino ataka 
prieš tradicinę šeimą, 
kurios smaigalyje – deši-
niosiomis save vadinan-
čios partijos. Tai sukelia 
nevilties, nusivylimo, 
neteisybės pajautas...

...Moteris tampa ga-
mybos priemone, o ne 
šeimos židinio sergėtoja, 
vaikus imasi auklėti ko-
lektyvas...
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Einate pasilinksminti? 
Įvertinkite grėsmę ir būkite atsakingi
Šiandieninis pasaulis pilnas įvairiausių pagundų, kurių 

klastinga grėsmė dažnai nėra įvertinama iš anksto. Vie-
nas iš pavyzdžių – psichoaktyvių medžiagų vartojimas, 
kuomet „nekaltas“ ir neapgalvotas veiksmas galiausiai 
priveda prie ilgalaikių ir sunkių sveikatos problemų.  

Apie priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų ir jų 
žalą žmogaus organizmui pasakoja Respublikinio pri-
klausomybės ligų centro (RPLC) direktoriaus pavaduo-
toja dr. Aušra Širvinskienė. Dr. Aušra Širvinskienė viliasi, jog vis daugiau žmonių nuspręs 

nebegyventi slegiami baimės, gėdos jausmų, susijusių su pri-
klausomybe, o suskubs kreiptis pagalbos. A.skARAiČio nuotr.

Pagalba laiku – 
efektyvus gydymas

Dažnai asmenys nepajėgia pa-
tys įvertinti savo priklausomybės 
laipsnio ir grėsmės gerovei, todėl 
tokiose situacijose yra svarbi tin-
kama ir greita šeimos narių reak-
cija, skatinanti ieškoti išeities. 

„Aplinkinių raginimas gydytis 
yra tikrai reikalingas pirmiesiems 
žingsniams žengti, kadangi pats 
asmuo paprastai priklausomybės 
faktą neigia. Artimieji dažniau-
siai pirmieji pastebi medžiagų 
vartojimo pasekmes, todėl nere-
tai pacientai atvyksta palydimi 
artimųjų. Svarbiausia yra laiku 
kreiptis pagalbos – „neįsisenė-
jusios“ ligos gydymas yra daug 
efektyvesnis, o dažnai tai reiškia, 
kad ir sėkmingesnis. Tai būdinga 
visiems susirgimams, tarp jų ir 
priklausomybės ligoms“, – apie 
svarbą laiku kreiptis pagalbos 
pasakoja A. Širvinskienė.

Priklausomybė yra 
tokia pati liga kaip ir kitos

Šiandien vis dar populiaru 
ieškoti greito sprendimo, žmo-
nės nėra linkę pripažinti sau ir 
kitiems, kad nuo priklausomy-
bės, kaip ir nuo kitų lėtinių ligų, 
greitai nepasveikstama. Iš tikrųjų 

priklausomybė yra liga kaip ir 
kitos, jai taip pat sukurti pagrįsti 
gydymo būdai.

Priklausomybės sindromą rei-
kėtų įtarti, kai dėl psichoaktyvių-
jų medžiagų vartojimo asmuo 
pastebi neigiamų pokyčių santy-
kiuose su aplinkiniais, jam darosi 
sunku užmegzti ryšį ir vykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus. Jei 
psichoaktyviųjų medžiagų varto-
jimas dar nesukėlė priklausomy-
bės, tačiau pakenkė sveikatai, ši 
būsena įvardijama kaip „žalingas 
vartojimas“. 

A. Širvinskienė akcentuoja, 
jog tik gydytojas psichiatras gali 
įvertinti būklę ir pakonsultuoti 
žmogų dėl žalingo vartojimo ar 
priklausomybės, tačiau ne ma-
žiau svarbi yra pirminė pagalba 
sveikatos priežiūros įstaigose, 
pacientų konsultavimas (trum-
posios konsultacijos) ir pirminės 
grandies gydytojų gebėjimas 
identifikuoti pacientus, kuriems 
reikia pagalbos, ir juos motyvuoti 
kreiptis pagalbos į gydytojus psi-
chiatrus, kad liga būtų atpažinta 
ir pradėta gydyti anksčiau.

Stresas slopinamas 
psichoaktyviomis medžiagomis

Alkoholis – viena labiausiai 

paplitusių psichoaktyvių medžia-
gų ir dažniausiai pasitaikantis jo 
vartojimo padarinys yra padi-
dėjęs arterinis kraujospūdis. Tai 
susiję su tuo, kad vartojantis al-
koholį asmuo patiria daug stre-
so ir sutrinka jo miego režimas. 
Toksinis alkoholio poveikis 
veikia širdies raumenį, atsiran-
da kardiomiopatija, ir kepenis – 
pakinta kepenų fermentai, atsi-
randa suriebėjimas, po ilgesnio 
laiko išsivysto cirozė.  

A. Širvinskienės teigimu, 
nuolatinis alkoholio vartojimas 
taip pat yra susijęs su neurolo-
giniais žmogaus saviregulia-
cijos mechanizmų pakitimais, 
dėl ko silpnėja jo gebėjimas 
reguliuoti savo emocines bū-
senas. Gana tipiška, kad toks 
žmogus patirs stipresnį po-
traukį psichoaktyvioms me-
džiagoms, siekdamas slopinti 
stresą. Jei psichoaktyviosios 
medžiagos, tokios kaip heroi-
nas ar kitos, vartojamos švirkš-
čiamuoju būdu, pasitaiko venų 
uždegimų, pūlinių, infekcijų, 
kurios perduodamos per kraują 
su švirkštimo priemonėmis.

Galimybių sveikti šiandien
 yra daugiau

Pastaraisiais metais priklau-
somybės tema tampa aktuales-
nė, daugėja diskusijų viešojoje 
erdvėje, norisi tikėtis, kad kartu 
mažėja su priklausomybės liga 
susijusi stigma ir mitai. 

Nors 2020 m. Respubliki-
nio priklausomybės ligų centro 
(RPLC) skyriuose dėl epidemio-
loginės situacijos šalyje gydėsi 
mažiau pacientų nei 2019 m., 

tačiau specialistė džiaugiasi di-
desniu skambučių srautu – krei-
piasi asmenys, kurie teiraujasi 
dėl pagalbos galimybių žalingai 
vartojantiems ar turintiems pri-
klausomybę. 

„RPLC yra sėkmingai gydęsis 
ne vienas visuomenei žinomas 
žmogus. Palaipsniui kalbėti apie 
savo gydymąsi, ypač reabilita-
cijos programose, tampa ne tik 
kad ne gėda, priešingai – tai vie-
šai pateikiamas tinkamas ryškių 
elgesio pokyčių paaiškinimas ir 
privalumas.“

Norintiems pasveikti reikia ži-
noti, jog būtina tęsti konsultaci-
jas su specialistais, svarbu iden-
tifikuoti prieinamus pagalbos 
resursus ir išmokti jais naudotis. 
Priklausomybė yra lėtinė psi-
chikos liga, tačiau tai – gydoma 
liga, nuo kurios sveikti galimy-
bių šiandien yra daugiau nei bet 
kada anksčiau. 

Norint gauti emocinės ir psi-
chologinės pagalbos, sergančia-
jam bei jo artimiesiems pataria-
ma kreiptis į emocinės paramos 
tarnybas (parama telefonu ar 
internetiniu susirašinėjimu), o 
psichikos sveikatos centre ar 

visuomenės sveikatos biure be 
gydytojo siuntimo teikiamos 
nemokamas psichologo kon-
sultacijos. 

Taip pat visą parą veikia 
emocinės pagalbos linija 1809, 
vienijanti paramą teikiančias 
linijas: Vilties liniją (116 123), 
Pagalbos moterims liniją (8 800 
66366), Jaunimo liniją (8 800 
28 888), Vaikų liniją (116 111), 
Sidabrinę liniją (8 800 800 20) 
ir Tėvų liniją (8 800 900 12). 

Esant ūmiai būklei, kai gresia 
pavojus sveikatai ar gyvybei, 
skambinti 112. 

Svarbiausia prisiminti – tu 
niekada nesi vienas, o dar dau-
giau aktualios ir patikimos in-
formacijos apie priklausomy-
bes, profesionalios pagalbos 
galimybes šalyje ir kitus aktu-
alius klausimus galite rasti na-
cionalinėje psichikos sveikatos 
svetainėje https://pagalbasau.lt
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Tačiau Lietuvos naciona-
linės UNESCO komisijos 
kultūros programų vadovė 
M.Valančiauskienė sakė, kad 
ji į komisiją paraiškos rengimo 
klausimais  nė karto nesikreipė.

„O. Žiliukienė buvo vieninte-
lis asmuo, kuris susisiekė šiuo 
klausimu ir prašė informaci-
jos bei pastabų dėl 2019 metų 
Anykščių rajono savivaldybės  
teiktos paraiškos. Balandžio 
pabaigoje pokalbio telefo-
nu metu drauge nagrinėjome 
ankstesnę  paraišką, kuri, mano 
nuomone, labai geras atspirties 
taškas tolesniam darbui, nes tos 
ankstesnės paraiškos rengėjai 
joje buvo išsakę puikių idėjų, 
kurias reikėtų toliau plėtoti. 
Nagrinėjant seną paraišką taip 
pat matyti, kuriose srityse bū-

UNESCO komisijai norėta pateikti „seną rašinėlį“
tina miestui rimčiau dirbti, kad 
paraiška būtų išsami ir visaver-
tė“, - sakė ji.

Vilnius paraišką parengė 
greičiau

Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos kultūros progra-
mų vadovė M.Valančiauskienė 
sakė, kad per pokalbį su Isto-
rijų dvarelio veiklų kuratore 
O.Žiliukiene buvo sutarta pa-
sitikslinti, ar tiesa, kad atsirado 
naujas UNESCO reikalavimas 
ir nuo šiol galima teikti šalies 
vardu tik vieną paraišką vie-
nai kūrybinių miestų kategori-
jai (pvz. literatūros, nes iš viso 
yra septynios: amatų ir liaudies 
meno, dizaino, kino, gastrono-
mijos, literatūros, medijų meno 
ir muzikos).            

„Sutikrinusi šalims taikomus 

reikalavimus ir įsitikinusi, kad 
iš tiesų nuo šiol šalies vardu į 
vieną kūrybinę miestų kandi-
datų kategoriją galima teikti 
tik vieną paraišką, elektroni-
niu paštu trumpai parašiau O. 
Žiliukienei, kad, deja, dėl šios 
priežasties Anykščiams šiais 
metais teikti paraišką Lietu-
vos vardu galimybių nematau, 
nes esame susipažinę su anglų 
kalba parengtos Vilniaus kan-
didatūros   galutiniu variantu 
ir planuotume remti paraišką, 
kuri jau parengta ir atitinka 
visus tokioms paraiškoms ke-
liamus reikalavimus“, - tęsė 
M.Valančiauskienė.

Apie paraiškos 
rengimo eigą perskaitė 
„Anykštoje“

Pasiteiravus, kada šiemet Lie-

tuvos nacionalinė UNESCO ko-
misija susipažino su rengiama 
Anykščių rajono savivaldybės 
paraiška, UNESCO komisi-
jos kultūros programų vadovė 
M.Valančiauskienė sakė: „Tik 
iš „Anykštos“ publikacijos su-
žinojome, kad Anykščių savi-
valdybės atstovė teigė, jog 85 
proc. naujos paraiškos jau buvo 
parengta ir vyko vertimas. Labai 
nustebome, nes dar prieš kele-
tą dienų konsultavome Istorijų 
dvarelio darbuotoją dėl senos 
paraiškos, tad atrodė, kad proce-
sas tik prasideda. Mūsų įstaiga 
žinios iš savivaldybės apie „be-
veik parengtą“ paraišką negavo 
ir su ja nebuvo supažindinta.“

Paraiškos rengimas – ne 
rašinėlio rašymas

Lietuvos nacionalinės UNES-

CO komisijos kultūros programų 
vadovė M.Valančiauskienė aiški-
no, kad remiantis paraišką Lietu-
vos nacionalinės UNESCO komi-
sijos raštas būtinas, be jo paraiška 
negali būti teikiama UNESCO 
kūrybinių miestų tinklui. 

„Šis raštas  nėra paprasta re-
komendacija, tai raštas, kuriuo 
patvirtinama, jog kandidatūra 
atitinka reikalavimus, yra svari 
ir reprezentatyvi. Tad natūralu, 
kad, pradėjus paraiškos rengimo 
procesą, būtų prasminga supažin-
dinti mūsų įstaigą tiek su pačia 
paraiška, tiek su  savivaldybės 
planais šioje srityje“, - sakė ji.

M.Valančiauskienė „Anykš-
tai“ sakė, kad apie paraiškos 
tapti literatūros miestų tinklo 
nariu rengimo procesą Anykš-
čiuose komisija turėjo nedaug 
žinių.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono 
dalyviams internetu registruojantis VĮ Re-
gistrų centro administruojamoje svetainėje 
http://www.evarzytynes.lt/.

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono 
dalyviams internetu registruojantis VĮ Re-
gistrų centro administruojamoje svetainėje 
http://www.evarzytynes.lt/.

Pastatą-katilinę, unikalus 
Nr. 3498-6016-9019, pastatas 
pažymėtas indeksu 1H1p, 
bendras plotas – 42,83 kv. 
m, sienos plytų, stogas su-
tapdintas (ruloninė danga), 
vieno aukšto, statybos metai 
– 1986, su 0,0710 ha žemės 
sklypu (unikalus Nr. 3438-
0002-0260, kadastrinis Nr. 
3438/0002:260 Levaniškių k. 
v.). Ateities g. 2, Levaniškių 
k., Traupio sen.,  Anykščių r. 
sav.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina 
– 285 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 241 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 44 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis –28 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-05-18. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo 
sąlygos: LII – dirvožemio 
apsauga; VI – elektros linijų 
apsaugos zonos; XLIX – van-
dentiekio, lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įren-
ginių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių 
apsaugos zonos ir pakrantės 
apsaugos juostos; XLVIII – 
šilumos ir karšto vandens tie-
kimo tinklų apsaugos zonos. 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3494-9009-
9011, pažymėjimas plane 
1A1m, bendras pastato plo-
tas – 110,93 kv. m, sienos – 
rąstų, stogas šlaitinis, vieno 
aukšto, būklė – avarinė, sta-
tybos metai – 1949. 0,1322 ha 
žemės sklypą (unikalus Nr. 
4400-4641-5649, kadastrinis 
Nr. 3474/0003:568 Šerių k. 
v.). Jakšiškio k. 4, Kavarsko 
sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnoja-

mojo turto pardavimo kaina 
– 577 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 311 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 266 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 57 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-05-18. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo są-
lygos: VI – elektros linijų ap-
saugos zonos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskir-
tis – kita; naudojimo būdas – 
vienbučių ir dvibučių gyvena-
mųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-siurblinę, unika-
lus Nr. 3496-7009-5018, pa-
skirtis – kita, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, bendras 
plotas – 70,64 kv. m, sta-
tybos metai – 1967; kitus 
inžinerinius statinius-kie-
mo statinius, unikalus Nr. 
3496-7009-5020, aprašymas 
– rezervuarai 1c, 2c, paskir-
tis – kiti inžineriniai stati-
niai, statybos metai – 1967; 
515/2121 dalis (0,0515 ha) 
žemės sklypo, kadastro Nr. 
3412/0002:164, unikalus Nr. 
4400-0767-4726, Anykščių 
r. sav., Svėdasų sen., Aulelių 
k., Liepų g. 22. 

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina 
– 1518 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 1360 
Eur; žemės sklypo pradinė 
pardavimo kaina – 100,50 
Eur, žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 57,50 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 151 Eur. Da-
lyvių registracijos pradžia 
– 2021-05-31, 00.00 val., pa-
baiga 2021-06-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-
06-07, 09.00 val. iki 2021-06-
10, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-05-18. Specialio-

sios žemės ir miško naudoji-
mo sąlygos: LII. Dirvožemio 
apsauga; VI. Elektros linijų 
apsaugos zonos; XLVIII. Ši-
lumos ir karšto vandens tieki-
mo tinklų apsaugos zonos; I. 
Ryšių linijų apsaugos zonos. 
Kitos daiktinės teisės: kelio 
servitutas (tarnaujantis), plo-
tas 0,0283 ha, teisė važiuoti 
transporto priemonėms skly-
po dalyje, plane pažymėtoje 
indeksu: „A“. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskir-
tis – kita; naudojimo būdas 
– visuomeninės paskirties te-
ritorijos.

Kitus inžinerinius stati-
nius-aerodromo aikštelę, 
unikalus Nr. 4400-3940-2407, 
danga – asfaltas, paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, 
plotas 16629,05 kv. m, staty-
bos metai – 1985; 3,2013 ha 
žemės sklypą, kadastro Nr. 
3436/0003:463, unikalus Nr. 
4400-5048-1528, Anykščių r. 
sav., Debeikių sen., Gerko-
nių k.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
28469 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 22437 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 5427 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
605 Eur.  Kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 2846 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-05-31, 
00.00 val., pabaiga 2021-06-
02, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2021-06-07, 09.00 
val. iki 2021-06-10, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
05-18. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: V. 
Aerodromo apsaugos zonos ir 
aerodromo sanitarinės apsau-
gos zonos. Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – su-
sisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 6, 
unikalus Nr. 3496-3009-
3019:0009, paskirtis – gyve-
namoji (gyvenamųjų patal-
pų), aprašymas R-3 (8,37 kv. 
m) su bendro naudojimo pa-
talpomis a-1 (12/100 iš 2,89 
kv. m, a-2 – 12/100 iš 9,35 
kv. m,  kambarių skaičius 
2, aukštas 2, sienos – plytos, 
bendras plotas 44,17 kv. m, 
gyvenamasis plotas 27,16 
kv. m, statybos metai 1963, 
Anykščių r. sav., Kurklių 
sen., Staškūniškio k., S. Ylos 
g. 6-6.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 611 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 61 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-31, 00.00 
val., pabaiga 2021-06-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 
2021-06-10, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-05-18.

Pastatą-daržinę, unikalus 
Nr. 4400-4511-2154, paskir-
tis – kita (ūkio), sienos medis 
su karkasu, aukštų skaičius 
– 1, bendras plotas – 199,94 
kv. m, statybos metai – 1940; 
pastatą-tvartą, unikalus Nr. 
4400-4511-2176, paskirtis 
– kita (ūkio), sienos rąstų, 
aukštų skaičius – 1, bendras 
plotas – 161,65 kv. m, staty-
bos metai – 1940; 0,1714 ha 
žemės sklypą, kadastro Nr. 
3470/0001:1093, unikalus 
Nr. 4400-5180-8847. Anykš-
čių r. sav., Svėdasų sen., Ba-
jorų k., Liepų g. 6.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
1410 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 504 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 216 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos 
– 690 Eur.  Kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 141 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-05-31, 
00.00 val., pabaiga 2021-06-
02, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2021-06-07, 09.00 
val. iki 2021-06-10, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
05-18. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: VI. 
Elektros linijų apsaugos zo-
nos. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – žemės 
ūkio; naudojimo būdas – kiti 
žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai.

Butą/patalpą-butą Nr. 
12, unikalus Nr. 4400-0503-
5647:9700, paskirtis – gy-
venamoji (įvairioms sociali-
nėms grupėms), kambariai 
12 ir 25, su bendro naudo-
jimo patalpomis, pažymėto-
mis a-14 (25/100 iš 0,99 kv. 
m), a-15 (25/100 iš 0,99 kv. 
m), a-16 (25/100 iš 5,30 kv. 
m), a-18 (25/100 iš 4,21 kv. 
m), a-19 (25/100 iš 1,11 kv. 
m), a-21 (25/100 iš 23,19 kv. 
m), viso: 9,89 kv. m, kamba-
rių skaičius – 2, aukštas – 1, 

bendras plotas 25,66 kv. m, 
statybos metai 1961, Anykš-
čių r. sav., Troškūnų sen., 
Raguvėlės k., Anykščių g. 
1A-12.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 336 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 33 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-31, 00.00 
val., pabaiga 2021-06-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 
2021-06-10, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butą Nr. 4 
su rūsiu 8,72 kv. m, pažymė-
tu R-6, unikalus Nr. 3495-
5008-6010:0004, paskirtis 
– gyvenamoji (butų), pažy-
mėjimas plane 3495-5008-
6010, 1A1p, kambarių skai-
čius 2, aukštas – mansarda, 
sienos – plytos, bendras plo-
tas 40,91 kv. m, gyvenamasis 
plotas 23,95 kv. m, statybos 
metai 1955, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 7-4; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3495-
5008-6041, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, pažymėjimas 
plane 4I1ž, sienos – medis 
su karkasu, užstatytas plo-
tas 23 kv. m, statybos metai 
1955, Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Smėlynės k., Dva-
ro g. 7.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 567 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butąNr. 3 su 
rūsiu 9,30 kv. m, pažymė-
tu R-4, unikalus Nr. 3495-
5008-6010:0003, paskirtis 
– gyvenamoji (butų), pažy-
mėjimas plane 3495-5008-
6010, 1A1p, kambarių skai-
čius 2, aukštas – mansarda, 
sienos – plytos, bendras plo-
tas 40,84 kv. m, gyvenama-
sis plotas 23,95 kv. m, staty-
bos metai 1955, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėly-
nės k., Dvaro g. 7-3.

(Nukelta į 7 psl.)
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Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 567 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butą Nr. 1, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2012:0001, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3493-9004-2012, 
1A1p, kambarių skaičius 1, 
aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 38,20 kv. m, 
gyvenamasis plotas 18,70 
kv. m, statybos metai 1939, 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-1; ½ 
pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2023, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
pažymėjimas plane 2I1ž, 
sienos – medis su karkasu, 
užstatytas plotas 13 kv. m, 
statybos metai 1939; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kiemo 
statinių, unikalus Nr. 4400-
0995-6107, aprašymas – šu-
linys, naudojimo paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, 
pažymėjimas plane k, staty-
bos metai 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 504 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 50 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-05-31, 
00.00 val., pabaiga 2021-06-
02, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2021-06-07, 09.00 
val. iki 2021-06-10, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 
2021-05-18. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unika-
lus objekto kodas – 41600 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
(unikalus kodas – 62) terito-
riją. Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei 
kitų statinių, esančių jo te-
ritorijoje statybos (remonto, 
rekonstrukcijos) darbai regla-
mentuojami Lietuvos Respu-

blikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 2, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2012:0002, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3493-9004-2012, 
1A1p, kambarių skaičius 1, 
aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 36,96 kv. m, 
gyvenamasis plotas 18,01 
kv. m, statybos metai 1939, 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-2; ½ 
pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2034, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
pažymėjimas plane 3I1ž, 
sienos – medis su karkasu, 
užstatytas plotas 13 kv. m, 
statybos metai 1939; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kiemo 
statinių, unikalus Nr. 4400-
0995-6107, aprašymas –  šu-
linys, naudojimo paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, 
pažymėjimas plane k, staty-
bos metai 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 441 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 44 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-05-31, 
00.00 val., pabaiga 2021-06-
02, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2021-06-07, 09.00 
val. iki 2021-06-10, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 
2021-05-18. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unika-
lus objekto kodas – 41600 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
(unikalus kodas – 62) terito-
riją. Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei 
kitų statinių, esančių jo te-
ritorijoje statybos (remonto, 
rekonstrukcijos) darbai regla-
mentuojami Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 3, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2012:0003, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3493-9004-2012, 
1A1p, kambarių skaičius 1, 
aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 37,87 kv. m, 
gyvenamasis plotas 17,90 
kv. m, statybos metai 1939, 
Anykščių r. sav., Troškū-

nų sen., Petkūnų k. 14-3; ½ 
pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2034, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
pažymėjimas plane 3I1ž, 
sienos – medis su karkasu, 
užstatytas plotas 13 kv. m, 
statybos metai 1939; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kiemo 
statinių, unikalus Nr. 4400-
0995-6107, aprašymas – šu-
linys, naudojimo paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai , 
pažymėjimas plane k, staty-
bos metai 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 504 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 50 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-05-31, 
00.00 val., pabaiga 2021-06-
02, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2021-06-07, 09.00 
val. iki 2021-06-10, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 
2021-05-18. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unika-
lus objekto kodas – 41600 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
(unikalus kodas – 62) terito-
riją. Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei 
kitų statinių, esančių jo te-
ritorijoje statybos (remonto, 
rekonstrukcijos) darbai regla-
mentuojami Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 4, 
unikalus Nr. 3493-9004-
2012:0004, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3493-9004-2012, 
1A1p, kambarių skaičius 1, 
aukštas 1, sienos – plytos, 
bendras plotas 38,49 kv. m, 
gyvenamasis plotas 18,76 
kv. m, statybos metai 1939; 
Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Petkūnų k. 14-4; ½ 
pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-9004-2023, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
pažymėjimas plane 2I1ž, 
sienos – medis su karkasu, 
užstatytas plotas 13 kv. m, 
statybos metai 1939; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kiemo 
statinių, unikalus Nr. 4400-
0995-6107, aprašymas –  šu-
linys, naudojimo paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, 
pažymėjimas plane k, staty-

bos metai 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Petkūnų 
k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 504 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 50 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-05-31, 
00.00 val., pabaiga 2021-06-
02, 23.59 val.  Aukciono lai-
kas nuo 2021-06-07, 09.00 
val. iki 2021-06-10, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 
2021-05-18. Turto naudojimo 
sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unika-
lus objekto kodas – 41600 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
(unikalus kodas – 62) terito-
riją. Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei 
kitų statinių, esančių jo te-
ritorijoje statybos (remonto, 
rekonstrukcijos) darbai regla-
mentuojami Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais.  

Negyvenamąsias patal-
pas-Gydomąjį-ūkinį skyrių, 
unikalus Nr. 4400-5021-
9838:3005, su bendro naudo-
jimo patalpomis: 1-370 (1/2 
t. y. 2,73 kv. m), 1-371 (1/2 t. 
y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 t. y. 
16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. 
m, pažymėjimas plane 3400-
1001-3014, 1D3p, pastatas, 
kuriame yra patalpos – 
dviejų ir trijų aukštų, sienos 
plytų, baigtumas – 98 proc., 
bendras plotas – 10 090,49 
kv. m, statybos metai – 1998, 
Anykščių r. sav., Anykščiai, 
Ramybės g. 15-1.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 144392 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 14439 Eur. Da-
lyvių registracijos pradžia 
– 2021-05-31, 00.00 val., 
pabaiga 2021-06-02, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 
2021-06-07, 09.00 val. iki 
2021-06-10, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-05-18. 
Valstybinės žemės sklypo da-
lis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha 
ploto žemės sklype (unikalus 
Nr. 4400-1616-1485, kadastro 
Nr. 3403/0011:109 Anykš-
čių m. k. v.), Ramybės g. 15, 
Anykščiai, Anykščių r. sav. 

išnuomojama. Žemės sklypo 
dalis išnuomojama 89 (aš-
tuoniasdešimt devyneriems) 
metams. Išnuomojamo žemės 
sklypo dalies vertė, apskai-
čiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl 
žemės įvertinimo tvarkos“ nu-
statyta tvarka,  – 38279 Eur. 
Nustatyta vertė galioja iki ka-
lendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: 
viešųjų ryšių tinklų elektro-
ninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis); elek-
tros tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
valstybiniai parkai (V skyrius, 
dvidešimt trečiasis skirsnis); 
šilumos perdavimo tinklų  
apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis); vandens 
tiekimo ir nuotekų, pavirši-
nių nuotekų tvarkymo infras-
truktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokėti 
ne vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto pirkimo 
– pardavimo sutarties pasi-
rašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 
įskaitomas kaip dalinė įmo-
ka už įsigytą turtą. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
tis ir garantinis įnašas turi 
būti sumokėti iki dokumentų 
pateikimo registruotis. Auk-
ciono dalyvio registravimo 
mokestis, garantinis įnašas 
ir nekilnojamojo turto kaina 
mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mo-
kėtojo kodą). Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vyriausioji 
specialistė Alvyta Vitkienė 
(tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 
8 610 13 791, el. p. alvyta.
vitkiene@anyksciai.lt) teikia 
informaciją apie objektus, su-
tarčių projektus bei iš anksto 
derina nekilnojamojo turto ap-
žiūros laiką. Viešo aukciono 
sąlygos paskelbtos Anykščių 
rajono savivaldybės tinkla-
pyje www.anyksciai.lt.

 
Anykščių rajono savivaldy-

bės administracija
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SITUACIJA

UNESCO komisijai norėta pateikti „seną rašinėlį“

„Atrodo, kad pats paraiškos 
rengimo būdas, kaip ir praeitą 
kartą, labai individualus. 

Tai yra į paraiškos rengimą 
daugiau buvo žiūrima kaip į 
gražaus rašinėlio parašymą, 
paskiriant šitą darbą vienam ar 
kitam specialistui. Žinoma, tai 
taip pat svarbu, tačiau tai turė-
tų būti tik galutinė sumanymo 
išpildytojų grandis. Tuo tarpu 
būtina darbo grupė, kurioje 
dalyvautų to sektoriaus institu-
cijos, kūrybininkai/ idėjų gene-
ratoriai, žmonės, atstovaujantys 
įvairius su literatūra ir išvis su 
knygų kultūra susijusius sek-
torius: bibliotekas, leidyklas, 
knygynus, kultūros ir švietimo 
centrus, renginių organizato-
rius, rašytojus ir pan. Šioje dar-
bo grupėje vykstančių aptarimų 
metu turėtų būti identifikuoti 
trūkumai ir stipriosios pusės, 
nuspręsta, kas dar turėtų pada-
ryta mieste, galbūt pagerinta 
knygų  ir literatūros sričiai bei 
jos bendruomenei būtina infras-
truktūra, suplanuotos tęstinės 
ilgalaikės lėšos ir pan., galbūt 

Pirmąją savivaldybės paraiš-
ką tapti literatūros miestų 
tinklo nare už 3 tūkst. rengė 
UAB „Bugiris“ steigėja, bu-
vusi Anykščių mero patarėja 
Jurgita Bugailiškienė. 

Anykščių rajono tarybos 
narys Kęstutis Indriūnas, 
Anykščių rajono savivaldy-
bėje dirbęs tuometinio mero 
Kęstučio Tubio patarėju,  
gerai pažįsta savivaldybės 
administracijos specialistus.
Įtardamas, kad paraiškos 
rengimo procesas nebuvo 
skaidrus, žadėjo šia istorija 
pasidomėti išsamiau.

priimtas savivaldybės strategi-
nis dokumentas, skirtas  kultū-
ros plėtrai bei akcentuojantis 
literatūrą, kaip ypatingai palai-
komą miesto kryptį ateičiai, ir 
pan. Į darbo grupę arba į atski-
rus specializuotus pasitarimus 
būtų prasminga įtraukti anks-
tesnės Anykščių paraiškos ren-
gėjus, kitų miestų specialistus, 
siekiant plėtoti naujas idėjas ir 
požiūrį.   Tai iš tiesų turėtų būti 
ilgas, ne poros mėnesių proce-
sas, o bent jau metų trukmės 
darbas, siekiant kokybės.

Daug dėmesio šioje UNES-
CO kūrybinių miestų progra-
moje skiriama darniam vysty-
muisi, tvarumui, sinergijoms, 
tarpdiscipliniškumui. Tai būtina 
akcentuoti paraiškoje“, - dėstė 
M.Valančiauskienė.

Tiki Anykščių sėkme

Nors šiemet Anykščių rajono 
savivaldybės bandymas tapti 
literatūros miestų tinklo nare 
virto nesusipratimu, Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komi-
sijos kultūros programų vadovė 
M.Valančiauskienė teigė, kad 

tapti šio tinklo nariu Anykščiai 
perspektyvų turi.

„Manau, kad Anykščiai turi 
be galo daug perspektyvų to-
kiu miestu ateityje tapti tiek dėl 
savo literatūrinių šaknų, kurios 
subrandino tiek mūsų klasikų, 
tiek dėl to nuostabaus miesto 
santykio su gamta, kuris turbūt 
yra esminis Anykščių miesto 
tapatybei.  

Labai tikiu, kad darbas ren-
giant Anykščių paraišką nenu-
trūks ir galbūt jau kitais me-
tais galėsime pasidžiaugti  ne 
tik Anykščių pateikta paraiška 
UNESCO kūrybinių miestų 
tinklui, bet ir pagausėjusiomis 
iniciatyvomis, skirtomis litera-
tūrą nuo prigimimo mylintiems 
anykštėnams“, - vylėsi ji.    

Sostinės paraiška „stipri“

M.Valančiauskienė taip pat 
akcentavo, kad šiemet Vilniaus 
miesto savivaldybės teikiama 
paraiška tapti literatūros miestų 
tinklo nare yra „stipri“.

„Galiu pasakyti, kad Vilniaus 
paraiška labai stipri tiek dėl pa-
raiškos formos, tiek dėl turinio, 
tiek dėl pagrindinės idėjos, tiek 
su literatūra, knygų leidyba, 
vertimu, renginiais susijusios 
infrastruktūros, stiprios ben-
druomenės bei nevyriausybinių 
organizacijų, kurios įtrauktos 
į paraiškos rengimo procesą ir 
ne vienerius metus šiuo tikslu 
aktyviai dalyvauja  Vilniaus 
miesto savivaldybės įsteigtose 
darbo grupėse. Lietuvos naci-
onalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato atstovai taip pat 
buvo ne kartą įtraukti į šias 
darbo grupes, dalyvavome ne 
vienuose preliminarių paraiškų 
aptarimuose“, - sakė ji.    

Rajono tarybos nariams 
kilo įtarimų dėl melo

Priminsime, kad gegužės 6 

dieną surengtame Anykščių ra-
jono savivaldybės Kultūros ta-
rybos posėdyje buvo pranešta, 
kad šiemet Lietuvos nacionali-
nė UNESCO komisija nerems 
Anykščių rajono savivaldybės 
siekio tapti pasaulinio literatū-
ros miestų tinklo nare.

„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 sekreto-
riatui jau buvo beveik baigta: 
„Mes padarėme 85 proc. dar-
bo. Jau vyko paraiškos vertimo 
procesas“.

Tai, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybės paraiška tapti litera-
tūrinių miestų tinklo nare nebus 
remiama, Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė pavadino „aki-
brokštu“ ir atsisakė parodyti 
Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos laišką, kuriuo in-
formuojama, kad savivaldybės 
paraiška šiemet nebus remia-
ma. ,,Jis yra atsiųstas toks nei 
merui, nei ne merui. Aš jį galiu 
pakomentuoti”, - išsisukinėjo 
skyriaus vedėja.

Tai, kad A.Pajarskienė atsisa-
kė parodyti šį laišką, sudomino 
„Anykštos“ kalbintus Anykščių 
rajono tarybos narius – liberalą 
Kęstutį Indriūną bei „valstietį“ 
Dominyką Tutkų. Anykštėnų 
išrinktieji, įtardami, kad šioje 
istorijoje kažkas slepiama bei 
meluojama, žadėjo pasidomėti 
Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos savivaldybei at-
siųsto laiško turiniu. 

Anykščių rajono tarybai šis 

klausimas turėtų būti ypač ak-
tualus, nes ji šį pavasarį pritarė 
tam, kad Anykščių rajono savi-
valdybė antrą kartą siektų tapti 
literatūros miestų tinklo nare.

Bandys dar kartą

Kultūros tarybos posėdy-
je Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad tapti 
literatūrinių miestų tinklo nare 
Anykščių rajono savivaldybė 
sieks ir ateityje. A.Pajarskienės 
suklaidintas dėl paraiškos tei-
kimo, meras piktinosi, kad, ne-
remdama Anykščių rajono savi-
valdybės siekio tapti literatūros 
miestų tinklo nare, Lietuvos 
nacionalinė UNESCO komisija 
pasielgė „šlykščiai“.

„Šitą darbą reikia tęsti. Jeigu 
bus šaukimas kitais metais, mes 
tą paraišką teiksime. Manau, 
kad šitų procesų nereikia su-
stabdyti, tik pristabdyti paraiš-
kos  ruošimą“, - sakė jis.

Testai su vakcina „nedraugauja“
Dešimčiai Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijos moksleivių 
ir vienam mokytojui Anykščių 
mobiliajame punkte greitaisiais 
testais buvo nustatytas korona-
virusas. Po pakartotino testavi-
mo tame pačiame mobiliajame 
punkte paaiškėjo, kad gimna-
zistai ir mokytojas yra visiškai 
sveiki.

„Testas yra testas, jie taip ir 
vadinasi - greitieji testai. O an-
trą kartą testuodamiesi jie pasi-
darė PGR tyrimą“, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas, Ekstremaliųjų situ-
acijų valdymo komisijos opera-
cijų vadovas Dainius Žiogelis.

Dar prieš kelias dienas iki šio 
atvejo D.Žiogelis „Anykštai“ 
kalbėjo, kad Anykščių rajone 
buvo vos trys asmenys, kuriems 
po atlikto PGR testo paneigta 
pirminė diagnozė dėl nustatyto 
koronaviruso.

Pasikeitusioms gimnazistų 
ir pedagogo diagnozėms, anot 
Anykščių rajono mero pava-
duotojo, Ekstremaliųjų situaci-
jų valdymo komisijos operacijų 
vadovo D. Žiogelio, įtakos tu-
rėjo vakcinavimas.

„99 proc. priežastis - vakcina-
vimasis, kadangi, likus dviem 
dienoms iki koronaviruso tyri-
mo greitaisiais testais, jie buvo 
vakcinuoti. Testai reaguoja į 

antikūnus ir yra kažkokia re-
akcija. Čia jau moksliniai daly-
kai“, - aiškino D.Žiogelis.

Tęsiant vakcinavimo temą, 
„Anykšta“ išsiaiškino, kad po 
kvietimo registruotis COVID-
19 skiepui „Vaxzevria“ vakcina, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras vis dar turi 
670 nepanaudotų šio gamintojo 
vakcinos dozių.

Aktyvi kampanija, kviečianti 
skiepytis šia vakcina 45 metų ir 
vyresnius pacientus, buvo pra-
dėta gegužės 3 dieną. Tuomet 
„Vaxzevria“ vakcinų buvo susi-
kaupę iki 1 tūkst.200 dozių.

„Šią vakciną žmonės renka-
si vangokai“, - sakė Anykščių 

pirminės sveikatos priežiūros 
centre veikiančio vakcinavi-
mo centro koordinatorė Gitana 
Kvedarienė.

Nors nepanaudotų vakci-
nų yra susikaupę pakankamai 
daug, G.Kvedarienė sakė, kad 
jomis pasiskiepyti jaunesni 
žmonės negali. Jos žiniomis, 
jaunesni žmonės bus pradėti 
skiepyti nuo pirmadienio. 

Tuo metu koronavirusas jau 
įsisuko ir į Anykščių rajono 
ugniagesių tarnybą, kur fiksuo-
jami šios infekcijos protrūkiai. 
Tarnybos viršininkas Valdas 
Tereškevičius tikino, kad dėl 
to ugniagesių tarnybos darbas 
nesutriko.

V.Tereškevičius „Anykštai“ 
sakė, kad koronavirusas įsisuko 
į Svėdasų ugniagesių komandą.

„Šioje komandoje dirba de-
vyni darbuotojai.Vienas žmo-
gus izoliavosi, kadangi jo žmo-
na susirgo, o kitas - iš tiesų pats 
susirgo“, - sakė jis.

Anykščių rajono ugnia-
gesių tarnybos viršininkas 
V.Tereškevičius sakė, kad tre-
čiadienį likę Svėdasų ugniage-
sių komandos darbuotojai tes-
tavosi dėl koronaviruso - jiems 
užkratas nenustatytas. 

Paskutiniais duomenimis, ko-
ronaviruso protrūkiai fiksuoja-
mi Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijoje, Svėdasų 
senelių globos namuose, UAB 
„Baldjoda“. Šiuo metu asme-
nų, susirgusiųjų Covid -19 liga, 
Anykščių rajone yra 149.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėja Au-
dronė Pajarskienė ne veltui 
nenorėjo parodyti, kas para-
šyta laiške iš Lietuvos nacio-
nalinės UNESCO komisijos.
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Gelbėkit savo smegenis!
Keletas patarimų, kaip neprarasti atminties, išlaikyti 

jaunas smegenis ir aštrų protą.

Nesunkiai galima pastebė-
ti, kad įvairūs intelektualiniai 
žaidimai Lietuvoje tampa vis 
populiaresni. Visuomenė in-
tensyviau domisi turiningais 
laisvalaikio leidimo būdais. 
Paprastos, standartinės pramo-
gėlės žmonių jau nebeužpil-
do. Net ir televizija bei radijas 
pradeda jausti šią visuomenės 
brandą, todėl vis dažniau pa-
siūlo vieną kitą intelektualią 
laidą. 

Pastaruoju metu ypač pastebi-
mas didėjantis žmonių susido-
mėjimas kryžiažodžiais ir lavi-
nančiomis knygomis. Tai tampa 
ne tik populiaria, bet ir naudinga 
laisvalaikio leidimo forma. Pa-
vyzdžiui, kryžiažodžių žurna-
las kainuoja apie 70 centų, bet 
įdomumas, malonumas ir nauda 

dvasinei bei fizinei sveikatai 
milžiniški. Tai įvairių specialis-
tų įrodyta jau ne kartą. 

Psichologė Džeinė Goldman 
teigia, kad žmogaus smegenų 
ląstelės žūva negaudamos naujų 
užduočių, įspūdžių ar iššūkių. 
Norint to išvengti, reikia gerinti 
kraujotaką smegenyse ir stiprin-
ti neuronų jungtis. Tai lengviau-
sia daryti nuolat išmokstant ką 
nors nauja.

Kalbėdama apie kryžiažodžių 
sprendimą Dž. Goldman pažy-
mi, kad geriausi smegenų vei-
klos rezultatai pasiekiami kry-
žiažodžius sprendžiant šeimoje 
ar kitoje grupėje. Tada kiekvie-
nas grupės narys stengiasi pa-
sitempti, kuo geriau pasirodyti, 
demonstruodamas savo žinias 
ir mąstymo greitį. Kai pavyksta 

teisingai atsakyti į klausimą, kyla 
vidinis pasitenkinimas, sulaukia-
ma kolegų pagyrų. Didžiausias 
pliusas – dėl patiriamų emocijų 
vienu metu stimuliuojama net 
keletas smegenų centrų. Taip 
pat pastebėta, kad užsiimant šia 
aktyvia protine veikla smegenų 
neuronų tinkluose kuriasi visiš-
kai naujos jungtys. Tai padeda 
išvengti įvairių protinių negala-
vimų ar juos nutolinti.

Kiti mokslininkai ir psicho-
logai taip pat dažnai akcentuoja 
kryžiažodžių naudą. Jie teigia, 
jog kryžiažodžiai patikrina ir 
sužadina atmintį. Kiekvienas 
kryžiažodžio klausimas verčia 
smegenis padirbėti atsimenant 
vardus, vietas, įvykius ar termi-
nus, kuriuos žinote, bet apie juos 
nepagalvojote daugelį metų.

Kryžiažodžiai ugdo savikon-
trolę. Norėdami atsakyti į visus 
kryžiažodžio klausimus, tarsi 
užsibrėžiate tikslą. Taip jūsų 
sąmonė mokosi įsipareigoti. Ši 
veikla ilgainiui padeda bet kurio-
je gyvenimo situacijoje nemesti 
visko, kol neatlikta užduotis. Tai 
ypač naudinga jaunajai kartai.

Kryžiažodžiai apsaugo nuo 
vienatvės. Nežinodami kurio 
nors klausimo atsakymo, jo ieš-
kote įvairiuose šaltiniuose. Tei-
giama, kad taip dingsta viena-
tvės jausmas, žmogus pradeda 
jausti vientisumą su jį supančiu 
pasauliu.

Kryžiažodžiai sužadina smal-
sumą. Kryžiažodžių sprendimas 
grąžina vaikišką smalsumą. Iš 
kelių užuominų atspėję teisingą 
atsakymą galbūt norėsite apie tą 
dalyką sužinoti daugiau. Nebi-
jokite kryžiažodžio atidėti į šalį, 
kad surastumėte papildomos 
informacijos apie sudominusio 
klausimo atsakymą. Tai jaunina 
smegenis! Be to, kryžiažodžiai – 
puikus būdas pabūti su savimi, jie 
gali tapti savotiška meditacija.

Didžiausias kryžiažodžių lei-
dėjas Lietuvoje OHO redakcija 
jau beveik 25 metus įvairiais 
būdais prisideda prie kryžiažo-
džių populiarinimo mūsų šalyje. 
Norėdami dar labiau paskatinti 
žmones dalyvauti kryžiažodžių 
žurnaluose skelbiamuose kon-
kursuose, sukūrė OHO mobi-
liąją programėlę. Sprendėjams 
nebereikia eiti į paštą siųsti 
kuponų. Dabar galima nufoto-
grafuoti kuponą ir programėle 
išsiųsti jį tiesiai iš savo mobi-
liojo įrenginio! Taip sukuria-
mas aktyvesnis bendravimas su 
skaitytojais. Stengiamasi, kad 
jie ne tik spręstų kryžiažodžius, 
bet ir dalyvautų konkursuose. 
Ko gero, visiems smagu, kai už 
maloniai, intelektualiai praleis-
tą laiką sulaukiama prizų.

O prizai tikrai verti dėmesio: 
galima laimėti nuo automo-
bilio, televizoriaus, mobiliojo 
telefono iki individualių pini-
ginių prizų, priklausančių nuo 
teisingai išspręstų užduočių 
kiekio. Redakcijos atstovų tei-

gimu, kasmet įvairiems pri-
zams išleidžiama vis didesnė 
pinigų suma. Ji per metus gali 
siekti ir 50 000 Eur. 

Tikrai įdomu savo proto 
jėgas išbandyti ir pradedan-
tiesiems, ir jau pažengusiems 
sprendėjams. Norint dalyvauti 
konkursuose nebūtina išspręs-
ti visų žurnaluose esančių už-
duočių – kiek išsprendi, tiek 
OHO programėlės pagalba fo-
tografuoji ir siunti. Kryžiažo-
džiai – seniai ne vien snobiškų 
intelektualų užsiėmimas. Jie 
vis sparčiau tampa neatsieja-
ma šiuolaikinės, šviesėjančios 
ir protingėjančios visuomenės 
dalimi.

Linkime sėkmės ieškant tei-
singų atsakymų.

informaciniai šaltiniai:
Alberto einšteino medicinos 
koledžas, niujorkas;
timothy Eric Parker, USA 
Today;
psichologė Džeinė. Goldman.

Šiandien vyksta „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“, 
kurio šūkis „Stipri šeima – stipri valstybė“. Šio maršo metu 
žmonės centralizuotomis automobilių kolonomis iš visos 
Lietuvos vyks į Vilnių, kur 18 valandą Vingio parke vyks 
protesto mitingas. Iš Anykščių į mitingą taip pat važiuoja 
nemažai tradicines šeimos vertybes palaikančių žmonių. 

„Didysis Šeimos Gynimo 
Maršas 2021“ organizuojamas 
kaip visuomenės pasipriešini-
mas dabartinės Seimo daugu-
mos rengiamoms šeimai pavo-
jingų įstatymų iniciatyvoms. 

„Didžiojo Šeimos Gynimo 

Maršo“ organizatoriai reikalau-
ja nutraukti konstitucinius pa-
žeidimus prieš visas Lietuvos 
šeimas, kurie vykdomi prisi-
dengiant pandemija. 

Jie sako NE: Stambulo kon-
vencijai; partnerystės įstaty-

mui; neapykantos įstatymams; 
lyties keitimo įstatymui; gen-
der propogavimui švietime; 
LGBT ideologijos propagan-
dai LRT eteryje.

Organizatoriai tikisi, kad į 
protesto mitingą Vingio par-
ke susirinks apie 7 tūkstančius 
žmonių ir renginys automobilių 
skaičiumi turėtų būti net dides-
nis už Baltijos kelią. Tuo pačiu 
metu  Vilniuje turėtų vykti ir 
trys antimitingai, kuriems Vil-
niaus savivaldybė yra išdavusi 
leidimą.

Trečiadienį maršo organiza-
torių atstovai lankėsi Anykš-
čiuose, A.Baranausko aikštėje.

Atvykusieji pasakojo apie 
būsimą žygį, dalijo laikraštį 
„Šeimų sąjūdis“.

Su anykštėnais bendravo 
naujienų portalo respublika.lt 

redaktorius Dobilas Sinkevi-
čius bei iš Anykščių kilęs teisi-
ninkas Valdas Zablockis, kuris 
yra „Didžiojo Šeimos Gynimo 
Maršo“ koordinatorius Anykš-
čiuose.

„Anykštai“ V. Zablockis pa-
sakojo, kad šeštadienį, gegužės 
15 dieną, 9 valandą „Didžiojo 
Šeimos Gynimo Maršo 2021“ 
dalyviai automobilių kolona 
pajudės iš aikštelės prie „Lai-
mės žiburio“ paminklo į Uteną, 
ir, susijungę su uteniškiais, pro 
Ukmergę vyks į Kauną. V. Za-
blockis sakė, kad norėta paju-
dėti iš ,,Bikuvos” aikštelės, bet 
policija tam nedavė leidimo, to-
dėl protestuotojai turės važiuoti 
prastesniais keliais. 

Respublika.lt redaktorius 
D. Sinkevičius pasakojo, kad 
anykštėnai, palyginti su kitų 

miestų, kuriuos aplankė agita-
cinis autobusas, gyventojais, 
domisi maršo tikslais, reiškia 
savo nuomones. Jis drąsino 
sustojusius pasiklausyti anykš-
tėnus popiežiaus Jono Pauliaus 
II- ojo žodžiais „Nebijokite!“. 

„Tai jie mūsų bijo, nes jie 
nieko neturi.Tai mes juos išren-
kame, jie valdo mūsų uždirbtus 
pinigus. Mes galime juos ir pa-
keisti“, - kalbėjo žurnalistas. Jis 
apgailestavo, kad šalies žinias-
klaida iš maršo daro baubą: „5 
procentai pateikiamos informa-
cijos yra tiesa, o 95 procentai – 
melas“, - kalbėjo D.Sinkevičius 
apgailestaudamas, kad nušvie-
čiant šią visuomeninę akciją 
sisteminei žiniasklaidai stinga 
objektyvumo. 

Agitacinis autobusas sustojo Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje. Su anykštėnais pasikalbėti at-
vyko respublika.lt portalo re-
daktorius Dobilas Sinkevičius.

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Anykštėnas Tomas Vaitkus prie agitacinio autobuso atsinešė 
Trispalvę. Su maršo dalyvio kepurėle - koordinatorius Anykščių 
savivaldybėje Valdas Zablockis.

Anykštėnai - Šeimos gynimo marše
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pirmadienis 2021 05 17

sekmadienis 2021 05 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Princesė Malėnė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:50 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai.
12:45 Tobula planeta.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija N-7. 
21:50 Puikybė ir prietarai 
N-7.
23:55 Nuodėmės prisilieti-
mas S. (kart.).
02:00 Vaikų darželio polici-
ninkas 2. N-14. (kart.).

06:35 Nuotykių metas.
07:00 Bunikula.
07:25 Padūkėlių lenktynės.
07:50 Broliai meškinai. 

08:20 Playmobil filmas.
10:25 Beprotiškiausios me-
lodijos. 
12:15 Miss XL  N-7. 
14:30 Forestas Gampas  
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
22:30 Šaunioji septyniukė  
N14. 
01:00 Aloha   N-7. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda.  
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
11:55 Mažasis vampyras 
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Mažasis vampyras 
N-7.
13:30 Juros periodo auginti-
nio nuotykiai.
15:15 Urmu pigiau  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Urmu pigiau  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 Informatorius N-14.
00:45 Hobitas. Nelaukta 

kelionė  N-7 (kart.).

06:25 Leopardų uolos (k).
07:30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato I etapas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato II etapas. 
10:00 Gyvenimas ties riba.
11:05 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:05 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:10 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
2020.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas   N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Sostų karai  N14. 
00:50 Neįmanoma misija 
(k).N-7. 

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 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).

19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė N14. 
23:05 Taurių riteris N14.  
01:25 Stiklo pilis (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 Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:25 Drąsūs kapitonai 
(kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2020. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. Esminis 
lietuviškos epistoliarikos žan-
ro šimtmetis.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro simfo-
ninio orkestro koncertų ciklas. 
22:40 Daktaras ir Mangaryta. 
Šiaulių dramos teatro 
spektaklis(kart.).
00:40 Puikybė ir prietarai 
N-7. (kart.).

06:10 Kalnų vyrai (kart.) N-7.

07:00 Žvejo nuotykiai  N-7.
07:55 Žvejybos nuotykių ieš-
kotojas.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Pieva  (kart.).
11:40 Krokodilų valdos  N-7.
12:40 Gamtos šokis.
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 Jutos „Jazz“ – 
Sakramento „Kings“.
01:00 Nedidelė paslauga 
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
09.30 Švarūs miestai.  
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Lietuvos miestai.  

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 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Įvartis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba.
09:30 Čepas veža.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Raktas į namus.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Geltonas karutis.
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 veidai.
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 pasikalbėjimai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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 (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Įkaitas N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda.  
07:40 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Belvilio policininkas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Belvilio policininkas  N-14.
00:20 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. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Greitojo reagavimo būrys  
N14. 
22:50 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
23:50 Legendų biuras (k) N14. 
01:00 Sostų karai (k) N14. 

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeiminin-
kės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Pražūtinga nuoma  N14.  
22:50 Juodvarnis  N-7. 
00:50 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 Laikinosios sostinės fenome-
nas (kart.).
14:25 Muzikos talentų lyga 2020 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Europos plaukimo čempi-
onatas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vaižgantas. Kosto Ostrausko 
monodrama. 
22:25 Knygų savaitė. (kart.).
23:20 Pasivaikščiojimai (kart.).
23:50 Kernavės archeologinė 
vietovė. 
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Beprotiškai fantastiškas 
Vytautas Kernagis (kart.).
01:50 Gražiausia filmų muzika 
(kart.).

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.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Pagrobtas gyvenimas N-14.
23:20 Poltergeistas  S (kart.).
01:05 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.
16.28 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. Karantinas 
Lietuvoje.
08:30 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu .
09:00 Delfi rytas.
10:30 Sveika lėkštė su V.Kurpiene.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas (k).
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Išpakuota. Kodėl Lietuvoje 
nėra mokslo žurnalistų? 
14:30 Raktas į namus.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Jos vardas MAMA.
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 (k).
00:30 Delfi diena (k).
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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 Širdyje lietuvis (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 Bėgliai.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Klanas N-14.  
00:50 Vizionieriai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 

20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kartuvės N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:30 Prarasta kontrolė (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 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pavojingasis Bankokas  
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Pavojingasis Bankokas  
N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Pavojingasis Bankokas  
N-14.
00:05 Naktinė pamaina  N-14.

06:40 Mano virtuvė geriausia 
(k).

08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išminuotojas N14. 
23:05 Tiesioginis kontaktas (k) 
N14. 
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 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  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 2020 (kart.).
07:00 Lesė (kart.).

07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (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 Eurovizija 2015. 
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.
19:00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
21:00 Maestro 70-osioms 
gimimo metinėms.Vytautas 
Kernagis.
21:30 Margaret Atwood. 
23:05 Veranda (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2020. 
01:40 „Du balsai – viena širdis“ 
(kart.).

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.).
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.
19:05 Moderni šeima N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Sugyventi su Džounsais 
N-7.
23:20 Kvantikas N-7.
01:05 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.
10:30 Sveikatos receptas.
11:15 Pokyčių istorija.
11:45 Delfi Pulsas.
12:00 Delfi rytas (k).
13:30 Aš ikona.
14:30 Eurovizija: gal pagaliau? 
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. Turkija, 
4 dalis.
21:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Mano pramogos veidai.
23:45 Delfi Pulsas.
00:00 Delfi diena (k).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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 Eurovizija 2021. 
00:10 Atpirkimo kelias N-7.
01:05 Klauskite daktaro  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.

22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Prarasta kontrolė N14. 
00:20 Strėlė  N-7. 
01:15 Įkaitas (k) N14. 

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.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Romo dienoraštis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Romo dienoraštis  N-14.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.

06:35 Mano virtuvė geriausia 
(k). 
08:00 Šuo (k) N-7. 
09:00 Pėdsakas (k) N-7. 
10:00 Iškvietimas  N-7. 
11:00 Mentalistas (k) N-7. 
11:55 CSI. Majamis  N-7. 
12:55 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 čempio-
natas. 
21:00 Tiesioginis kontaktas 
N14. 
22:50 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N14. 
00:40 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Obuolys ir Svogūnas.
06:15 Daktaras Ozas  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 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  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. 
23:10 Juodvarnis  N-7. 
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro simfo-
ninio orkestro koncertų ciklas 
(kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Lesė (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 „Eurovizija“. Istorijos, 
kurių negirdėjote N-7. 
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 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bloga mergaitė. 1, 2 s.
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:45 Vilnius Jazz 2020. 
01:45 Auksinis protas (kart.).

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Gyvūnų manija (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.).
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 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Kryžminė ugnis  N-14.
23:05 Kvantikas  N-7.
00:55 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. 
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. Kodėl 
Lietuvoje nėra mokslo žurna-
listų?
09:00 Delfi rytas.
10:30 Stiliaus DNR
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas (k).
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Mano pramogos veidai. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir 
nuomonės su A.Peredniu.
20:00 1toks unikalus.
20:30 Eurovizija: gal pagaliau? 
21:00 Aš ikona. 
22:00 Stiliaus DNR.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kasdienybės herojai.
23:45 1toks unikalus.
00:15 Delfi diena (k).

antradienis 2021 05 18

trečiadienis 2021 05 19

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 05 20

penktadienis 2021 05 21

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gegužės 15 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vakaras su Edita (kart.).
13:00 1000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 (Pra)rasta karta.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eurovizija 2021. 
00:10 Grančesteris N-14. 
01:00 LRT radijo žinios.
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 Taksi 4   N-7. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:20 Kartuvės (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
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 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kraujo tėvas N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kraujo tėvas N-14.
23:45 Naktinė pamaina  N-14.
00:45 Atostogos rifuose  N-14.

06:15 Akloji zona (k) N-7. 
07:10 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 Jūrų pėstininkas 5. N14. 
22:55 Išminuotojas (k) N14. 
00:55 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7.

06:10 Stivenas Visata.
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 Alpių gelbėtojai  (k) N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas  (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  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 2020 (kart.).
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.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
14:55 „Eurovizija“ 2016. 
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.
19:00 Europos plaukimo čem-
pionatas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Gulbinas  N-7. 
23:10 Pasakojimai iš Japonijos.
23:30 Euromaxx  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Vilnius Jazz 2020.  
01:30 Duokim garo! (kart.).

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.).
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 Fitnesas. 
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Skruzdėliukas ir Vapsva 
N-14.
23:30 Kvantikas  N-7.
01:20 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.Orai. 
18.25 Europa - tai aš”. 2021.
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. Turkija, 
4 dalis.
09:00 Delfi rytas.
10:30 Raktas į namus.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas (k).
13:30 Orijaus kelionės. Turkija, 
4 dalis.
14:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
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. Verslo po-
žiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
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 Šiandien kimba.
21:00 Spausk gazą.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
00:00 Delfi diena (k).
05:00 Šiandien kimba.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Vartotojų kontrolė.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Rimti žaidimai N-14.
00:50 Purpurinė kalva   S.

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 Neįmanoma misija  N-7. 
23:55 Pavojingas sandėris   
N14. 
02:00 Taksi 4 (k) N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
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 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Madagaskaras 3  N-7.
21:20 Hobitas: Smogo dykynė  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Hobitas: Smogo dykynė  
N-14.
00:40 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštas N-14.

06:20 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 Betsafe–LKL čempio-

natas. 
21:00 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
23:00 Niekada nepasiduok 3 
N14. 
01:05 Jūrų pėstininkas 5 (k) 
N14. 
02:40 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Stivenas Visata.
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 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šei-
mininkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  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. 
23:05 Kol mes gyvi  N14. 
01:35 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2020 (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Knygų savaitė (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 

(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
15:00 „Eurovizija“ 2017. 
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 Kultūros diena. 
19:00 Europos plaukimo čem-
pionatas. 
21:30 Šaltasis karas N-14. 
23:00 Pabandom iš naujo 
2021! 
23:40 Kryptis – „Eurovizija“.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2020. 
01:55 Margaret Atwood (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.).
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 A lygos rungtynės 

Gargždų „Banga“ – Vilniaus 
„Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 22-oji mylia  N-14.
23:55 Skruzdėliukas ir Vapsva  
N-14 (kart.).
02:05 Kryžminė ugnis  N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Greitis.  
07.00 Oponentai. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. 
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 1toks unikalus.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus. 
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas (k).
13:30 Spausk gazą (38).
14:00 Verslo švyturys (13).
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu. 
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 Eurovizija: gal pagaliau? 
20:30 Delfi premjera.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Orijaus kelionės. 
Karantinas Lietuvos kurortuo-
se.
22:00 Kriminalinė zona su 
D.Dargiu.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 Eur .
00:00 Delfi diena (k).
05:00 Eurovizija: gal pagaliau?
05:30   Delfi premjera.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Kentervilio pilies vai-
duoklis N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
13:40 Komisaras 
Montalbanas  N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Langas į valdžią.  
18:25 „Eurovizija“. „Ugnies 
sakmės“ istorija N-7.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dance alone. 
22:00 Eurovizija 2021. 
Finalas. 
01:45 Pasakojimai iš 
Japonijos.

06:10 Stivenas Visata.
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 Dvi uodegos.
12:00 Delfinukas Bernis.
13:50 Policijos akademija 
7  N-7. 
15:30 Uždelsta meilė N-7.  
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Gandrų siuntų tarnyba.

21:15 Kartu ne savo noru 
N-7.  
23:35 Mano motinos prakeiki-
mas N14.  
01:30 Neįmanoma misija (k) 
N-7.    

06:35 Kung fu panda. 
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 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai.
12:35 Šnipų vaikučiai  N-7.
14:20 Prancūziškas bučinys 
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 Aš prieš tave  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Aš prieš tave  N-7.
23:45 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių  N-14.
01:30 Kraujo tėvas N-14 
(kart.).

06:30 Varom! N-7. 

07:55 Nepaprastos žmogaus 
galimybės.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Gyvenimas ties riba.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:10 Padėtis nevaldoma. 
13:20 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
2020.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Labdaros koncertas 
,,Pasidalink”. 
22:30 Kapų plėšikė Lara Kroft 
N14. 
00:30 Pjūklas 3D  S. 

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
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.
13:00 Mylėk savo sodą.
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  N14. 
22:55 Ričardas atsisveikina  
N14. 
00:45 Kol mes gyvi (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:10 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Aistra varžytis.
09:00 Kūrybingumo mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai. 
11:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Eurovizija“. Istorijos, 
kurių negirdėjote. N-7. 
15:30 „Eurovizijos“ nugalė-
tojai. 
16:30 Erdvės menas.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Indivizijos.  
19:00 Europos plaukimo 
čempionatas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kalnai gali pasislinkti 
N-14.
23:05 LRT Opus ore. 
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Purpurinė kalva 
(kart.).

06:10 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
07:00 Žvejybos nuotykių ieš-
kotojas.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.

10:30 Gamtos šokis (kart.).
11:40 Nasrų sugrįžimas  N-7.
12:55 Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  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 Paskutinės dienos 
Marse  N-14.
00:00 Formulės E lenktynės.
01:20 22-oji mylia  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Gyvenimas.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dienoraštis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Greitis. 
19.00 #NeSpaudai. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis. 
1985-1995 metai.
21.45 Laikykitės ten.  
22.30 Žinios.Orai. 

23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 1toks unikalus.
09:30 Geltonas karutis. 
10:00 Alfas live.
11:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene. 
11:30 Stiliaus DNR.
12:00 Jūs rimtai? 
12:30 Čepas veža. 
13:00 Kablys.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Eurovizija: gal pagaliau? 
15:00 Orijaus kelionės. Turkija, 
4 dalis.
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. 
Karantinas Lietuvoje.
19:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
Svečiuose — G. Savickas.
22:00 Aš ikona. 
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės. Turkija, 
4 dalis.
00:00 Kasdienybės herojai. 
01:00 Kasdienybės herojai. 
02:00 Kasdienybės herojai. 
03:00 Kasdienybės herojai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

Tinginių čeburekai su lavašu - 
patys greičiausi ir labai skanūs!

„Čeburekai akimirksniu“ tikrai nepaprastai skanūs, nepati-
kėsit, kol neparagausit patys. Jeigu nerasite pirkti apvalių lava-
šo paplotėlių, tiks ir didelis lavašas. Tiesiog jį supjaustykite sta-
čiakampais. Jeigu norisi sveikiau, galite šiuos čeburekus kepti 
ne keptuvėje, o orkaitėje - patikrinta ir taip pat labai skanu.

INGREDIENTAI:
10 lapų lavašo (apvalūs);
400 gramų faršo;
1 svogūnas;
1 šaukštas grietinės;
šiek tiek druskos;
šiek tiek pipirų;
šiek tiek aliejaus.

GAMINIMAS:
1. Įdarui į dubenį sudedam 

smulkiai pjaustytą svogūną, far-
šą, grietinę, pagal skonį pagar-
dinam druska ir pipirais (galima 
dar įdėti mėgstamų prieskonių) 
bei viską gerai išmaišom.

2. Ant kiekvieno lavašo pa-
plotėlio vienos pusės nestoru 
sluoksniu užtepame faršo įdaro 
(palikdami kraštelius neužtep-
tus), užlenkiame kitą paplotėlio 
pusę ant viršaus ir prispaudžia-

me kraštelius pirštais. Kraštelių 
niekuo tepti nereikia, nieko to-
kio, jeigu jie labai nesulimpa.

3. Keptuvėje įkaitinkite šiek 
tiek aliejaus. Šiek tiek sumaži-
name ugnį ir dedame čeburekus 
kepti. Vienai pusei parudavus 
apverčiame ir apkepame kitą. 
Jeigu norite tradiciškesnių če-
burekų, aliejaus kepimui nau-
dokite daugiau, o jeigu svei-
kuoliškesnių - mažiau, galima 
tokioje beveik sausoje keptuvė-
je, tada būna traškesni, bet irgi 
labai skanūs.
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parduoda

įvairūs

MOZAIKA

siūlo darbą

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

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

Tel. (8-600) 40863.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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

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

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

Pagal Jūsų verslo specifika-
ciją ir individualius poreikius 
atlieka buhalterinę apskaitą 
nuo pirminių dokumentų apdo-
rojimo iki ataskaitų rengimo ir 
pateikimo.

Tel.: (8-675) 08303, (8-670) 82293.

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

Tel. (8-685) 68182.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

Karpome, formuojame gyva-
tvores; pjauname žolę, pavo-
jingai augančius medžius.

 Tel. (8-644) 41260.

Naujo lakuoto parketo šlifavi-
mas. Senų dažytų grindų res-
tauravimas. Parketo klojimas, 
lakavimas.

Tel. (8-699) 94662.

Vežame nuotekas Anykščių 
rajone. AKCIJA!!! 1–5 kub. m., 
išvežimas tik 35 EUR. 

Tel. (8-659) 75977.

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.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

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 

UAB „BALTANOSĖ“
Gyvūnų ženklinimas, 
                vakcinacija,   

            gydymas.
Katinų kastravimas.

Sėklinimas - veislininkystė.

Tel.: 867082293, 869849328
uabbaltanose@gmail.com

kita

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Dalginę šienapjovę 1,8 m, 
karvių melžimo aparatą, elek-
trinį piemenį, 4 lietus ratlankius 
R17. 

Tel. (8-611) 32645.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Vartytuvą 4 m pločio (rusiš-
kas); vartytuvą „Dobilas“ 3 m 
pločio; elektrinį melžimo apa-
ratą (latvių gamybos).

Tel. (8-604) 16375.

Moteris, be žalingų įpročių, 
galėtų prižiūrėti vienišą ar 
neįgalų žmogų jo namuose. 
Darbo patirtis 20 m. Mieste 
gali gyventi kartu.

Tel. (8-609) 34182.

UAB „Anykščių  komunalinis 
ūkis“ skubiai ieško statybinin-
ko-apdailininko glaistymo ir 
dažymo darbams. Kreiptis te-
lefonu (8-614) 97784.

Reikalingi statybininkai dar-
bui Kaune, su gyvenama vieta, 
atlyginimas sutartinis.

Tel. (8-684) 75596.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

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

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

ieško darbo

Dėkojame Anykščių ligoninės COVID skyriaus vedėjai 
Gražinai VASILIAUSKIENEI, visoms slaugytojoms ir aptar-
naujančiam personalui bei Greitosios medicinos pagalbos 
stoties medikams. Nuoširdžiai AČIŪ už profesionalią pagal-
bą, rūpestį ir meilę ligonei, gydant mylimą mamą, močiutę, 
promočiutę Janiną Gaigalienę. Ačiū už Jūsų pasiaukojimą 
šiame sunkiame darbe. 

Tesdaugo Dievas Jus ir Jūsų šeimas, sėkmės nelengvame 
darbe. 

Janinos GaiGalienės šeimos nariai

Stato akyto betono pastatus 
bei namus. Dengia stogus. 
Šiltina fasadus. Kiti apdailos 
darbai. Darbus gali atlikti savo 
medžiagomis. 

Tel. (8-664) 13510.

Kondicionierių pildymas ir re-
montas, automobiliams, sun-
kvežimiams, žemės ūkio tech-
nikai. Vyksta į vietą. 

Tel. (8-630) 01033.

P. Picasso paveikslas 
aukcione Niujorke 
parduotas už 103,4 mln. 
dolerių 

Pablo Picasso meilužės ir mū-
zos Marie-Therese Walter portre-
tas „Moteris, sėdinti prie lango“ 
(Femme assise pres d’une fe-
netre) ketvirtadienį „Christie’s“ 
aukcione Niujorke buvo parduo-
tas už 103,4 mln. dolerių (85,5 
mln. eurų) su mokesčiais, prane-
šė aukcionų namai.

1932-aisiais pabaigtas pa-
veikslas buvo nupirktas po 19 

min. varžymosi už 90 mln. dole-
rių (74,5 mln. eurų), tačiau pri-
dėjus mokesčius ir komisinius ši 
suma pasiekė 103,4 mln. dole-
rių, nurodė aukcionų namai.

„Christie’s“ šio meno kūrinio, 
kurį nupirko aukcione internetu 
dalyvavęs pirkėjas iš Kaliforni-
jos, vertę preliminariai įvertino 
55 mln. dolerių (45,5 mln. eurų).

Šis pardavimas patvirtina ne 
tik meno rinkos gyvybingumą, 
nepaisant COVID-19 pandemi-
jos, bet ir ypatingą P. Picasso 
(1881–1973) statusą.

Geras ketvirtadienio aukciono 

rezultatas, per kurį surinkta ben-
dra suma siekia 481 mln. dolerių 
(beveik 398 mln. eurų), „rodo 
realų grįžimą į normalų gyve-
nimą ir siunčia žinią, kad meno 
rinka tikrai grįžo į savo vėžes“, 
sakė „Christie’s America“ prezi-
dentė Bonnie Brennan.

P. Picasso paveikslas „Mo-
teris, sėdinti prie lango“ buvo 
įsigytas vos prieš aštuonerius 
metus Londone už 28,6 mln. 
svarų (apie 40,2 mln. dolerių; 
33,2 mln. eurų dabartiniu kursu) 
– mažiau nei pusę ketvirtadienį 
Niujorke pasiūlytos kainos.

Penki šio ispanų dailininko 
darbai jau yra peržengę simbo-
linę 100 mln. dolerių (82,7 mln. 
eurų) žymą.

P. Picasso „Alžyro moterys (O 

versija)” („Les Femmes d’Alger 
(Version O)”) 2015 metais tapo 
brangiausiai parduotu šio me-
nininko paveikslu, už kurį Niu-
jorke buvo sumokėta 179,4 mln. 
dolerių (148,4 mln. eurų dabar-
tiniu kursu).

„Christie’s“ XX ir XXI amžių 

meno departamento vicepre-
zidentė Giovanna Bertazzoni 
sakė, kad P. Picasso asmeninis 
gyvenimas, jo aura ir meilės ry-
šiai jaudina ir šiandien, nors pir-
mieji jo darbai sukurti daugiau 
kaip prieš 100 metų.

-Bns
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ir aVIS

Brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

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.

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/

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.

Namą arba sodybą Anykščių 
rajone. 

Tel.(8-607) 49133. 

1-2 kambarių butą 
Anykščiuose, gali būti nere-
montuotas. 

Tel. (8-675) 29575.

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.

Perkame 
sodybą.

tel. (8-684) 4444.

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.

nekilnojamsis turtas

Žemės 4,16 ha. 
Tel. (8-628) 84595.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 EUR. 

Tel. (8-677) 13564.

Suremontuotą namą,  
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkinga sodyba Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 22488.

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.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose.

Sveriame kliento kieme. 
Pristatome. 

Tel. (8-683) 08828.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 16 d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotais, sparčiai augančiais 
ROSS-308 veislės vienadieniais ir 
1-2 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais. Vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn. am-
žiaus įvairių spalvų dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (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.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Gegužės 20 d. (ketvirtadienį) pre-

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

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 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. Šiltnamio vamzdžius.

Tel. (8-672) 84335. 

dovanoja
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABiJUtAS, 
rašė Antonas FeljeTonAs 

mėnulis
 gegužės 15 - 17 d.d. - jaunatis..

Andriejus, Ubaldas, Bitė, 
Vaidmantas, Andrius.

Izidorius, Sofija, Algedas, 
Jaunutė, Zofija.

šiandien

gegužės 16 d.

vardadieniai

oras

+11

+20

gegužės 17 d.
Paskalis, Virkantas, Gailė, 
Bazilė.

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

redaktorei nežinantNNN

Eina vyrukas Talino gatve, 
mato būrys sportiškai apsiren-
gusių žmonių stovi viduryje ga-
tvės. Paklausia praeivio:

- Kas čia vyksta?
- Kaip tai kas? Estai maratoną 

bėga.

***
Vyras mėgdavo išgerti. Žmo-

na jį nuvedė į kino filmą, skirtą 
kovai prieš alkoholizmą. Išėjęs 
iš kino, vyras sako žmonai:

- Taip, su šituo reikia baigti 
visiems laikams...

- Su degtine, brangusis?
- Ne, su vaikščiojimu į kiną.

***
Kelių policininkas sustabdo 

automobilį.
- Jūsų dokumentai, tamsta vai-

ruotojau.
- Prašau.
- Taip, dokumentai tvarkoje, o 

gesintuvą turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, o vaistinėlę turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, o avarinį ženklą turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, o apsauginę liemenę 

turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, rodos, esate pareigin-

gas vairuotojas.
- Ačiū, gal jau galiu važiuoti?
- Ką gi, važiuokit, jei sąžinės 

neturit...

***
Sulaikytas jaunuolis. Polici-

ninkas sako:
- Viskas, ką pasakysite, bus 

panaudota prieš jus teisme.
Jaunuolis:
- Nuoga merga...

Projektą ant stiklo -  ir turėsim pilį
Medinės Anykščių pilies statybos tam, kad lankytojams 

galėtume parodyti, kaip ant piliakalnio ji galėjo atrodyti, 
vis labiau tolsta ir vis mažiau lieka prasmingos.

Kai kuriose šalies vietose 
ėmė dygti stendai, kuriuose už 
nepalyginamai mažesnę kainą 
nei kainuotų pastatyti pilį ga-
lima pamatyti, kaip pilis galėjo 
atrodyti natūralioje aplinkoje ir 
bet kuriuo metų laiku. Tereikia 
žvilgtelėti į iš organinio stiklo 
pagamintą informacinį stendą, 
kuriame atkuriamas išnyku-
sio objekto vaizdas, žvilgsnį 
nukreipti į vietą, kurioje tas 
objektas stovėjo, ir turime vaiz-

dą, kaip jis kažkada atrodė. 
Pigu, informatyvu, paprasta, 
bet inovatyvu. Ir nereikia jokių 
milijonų, jokių piliakalnio nio-
kojimų. 

Gal Anykščiams reikėtų pagal-
voti apie tokio stendo įrengimą 
prie Šeimyniškėlių piliakalnio? 
Juk valdant merui Kęstučiui 
Tubiui tiek pinigų išleista sky-
lėms ant piliakalnio išgręžti ir 
vaizdams, kaip turėtų atrodyti 
pilies projektas, kurti. Tereikė-

tų vieną iš tų projektų perpiešti 
ant stiklo ir vualia – pilis prieš 
akis! O norint pamatyti gyvai, 
kaip tokį stendą pagaminti, toli 

važiuoti nereikia – tik iki Kreke-
navos, kurios regioninis parkas 
stendams net Lietuvos kultūros 
tarybos finansavimą gavo.

Bakainių piliakalnis. Genialu tai, kas paprasta: suvedi linijas - 
ir matai pilį. 

Amiliutė pasisako už visokias partnerystes Baigia ši mintis įgristi. 
Žinoma, už partnerystę -
Už batuotų ir basų,
Už ratuotų ir raitų. 

Žaliavalgių, vegetarų...
Fui... net pagalvot negera. 
kas neduotų man mėsos -
Čiupčiau tokį už kupros. 

Juk esu aš tolerantiška! -
Giliamintiškai ji aiškina: 
kaip gali uždraust mylėti
Arba liepti netekėti?

Šypsos smailiai Amiliutė,
suplaka tankiau širdutė. 
jonas, Tomas... ką kalbėti...
ir verčiau bus patylėti. 

Virtinėj vardų brangių,
Tik Morganos nerandu.
intelektas bus bėda –
Myliu vyrus, nors tu ką...


