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rievės

Knygų leidėjams ir kultūros veiklų organizatoriams 
išdalyti biudžeto pinigai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
riaus įsakymu skirtas finansa-
vimas trims leidybinių veiklų 
ir devyniems kultūros projek-
tams. Leidybinėms veikloms 
atiteko 5 tūkst., o kultūros 
projektams – 10 tūkst. Eur.

Leidybinių veiklų įgyvendi-
nimui šiemet buvo pateiktos 
šešios paraiškos, o į kultūros 
projektams skirtus pinigus 
pretendavo 17 pareiškėjų, 
tačiau daliai jų finansavimo 
neskirti rekomendavo savi-
valdybės Kultūros taryba bei 
projektus vertinę ekspertai.

Atvirlaiškių ir atvirukų „Šimtametis siaurukas“ rinkiniui išleisti pinigų neatsirado. Į rinkinį norėta sudėti 
anykštėno fotografo Vaido Pupelio darytas fotografijas.                                 Vaido PuPelio nuotr.

Mitingą vainikavo riaušės
Antradienį, rugpjūčio 10-

ąją, prie Lietuvos Respubli-
kos Seimo vykęs taikus mi-
tingas, kuriame protestuota 
prieš būsimus suvaržymus 
galimybių paso neturintiems 
asmenims, baigėsi riaušė-
mis. Mitinge, skirtingų šal-
tinių duomenimis, dalyvavo 
nuo 4 iki 20 tūkst. žmonių. 
Skelbiama, kad per riaušes 
sužeista 18 pareigūnų, pro-
kuratūra prašė teismo leisti 
suimti 26 įtariamuosius. 9 iš 
jų nuspręsta suimti, 17 pa-
likti laisvėje.

Riaušės antradienio vakarą 
kilo ir Rūdninkų poligone: iš 
jo pabėgo 20 migrantų. 

Rytis KulBoKAS
Vidmantas ŠMiGelSKAS

Priklausomybių 
ligų konsultantė 
stato
maldos namus

Anykščių rajone 
- trichineliozės 
atvejis

Rengiamas 
naujas pažintinis 
takas

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

„...Pasmerkdama mitingą, 
pasmerkčiau demokratijos 
idėją, nors nepritariu daugu-
mai to mitingo reikalavimų.“ 

Anykštėnė Monika Peldavičiūtė (dešinėje) „Anykštai“ sakė, jog mitinge prie Seimo rūmų dalyvavo 
daug gražių žmonių.                   nuotrauka iš Monikos PelDAViČiūTĖs „Facebook“-o.

Pažeidėjai. Vasaros mėne-
siais padaugėjo vairuotojų, 
kuriems nustatomas sunkus 
(nuo 2,51 promilės ir daugiau) 
neblaivumo laipsnis, skelbia 
Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas. Stebima 
tendencija, kad pastaruoju metu 
neblaivios moterys-vairuotojos 
stebina ir pranoksta vyrus. Vai-
ruotojoms dažnai nustatomas 
vidutinis ir net sunkus neblai-
vumo laipsnis.

Rinkimai. Anykščių savival-
dybė iki rugpjūčio 27 dienos 
pakvietė teikti kandidatūras į 
Piktagalio seniūnaitijos seniū-
naičių rinkimus. Siūlant kan-
didatus reikia pateikti rašytinį 
kandidato sutikimą, kandidato 
asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, kandidato 
gyvenimo aprašymą ir kt. do-
kumentus. Rinkimai vyks rug-
sėjo 2 dieną.

Kryžius. Rugpjūčio 21 die-
ną rengiama kryžiaus, esančio 
prie Rubikių kapinių, atstatymo 
šventė. Šventė prasidės 12.30 
val. Šv. Mišiomis Burbiškio 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, 
o 13.30 val. bus šventinamas 
kryžius. Kryžiaus autorius – 
skulptorius Viktoras Žentelis.

Infrastruktūra. Trijuose 
Utenos regiono rajonuose - 
Anykščių, Molėtų ir Zarasų 
- bus įrengti taktiliniai žemėla-
piai ir maketai, skirti žmonėms, 
turintiems regėjimo negalią. 
Juose bus pavaizduoti trijų ra-
jonų lankytini objektai. Anykš-
čių rajone bus įrengta 10 tokių 
žemėlapių. Taktiliniai objektai 
turi iškilusias linijas bei kitus 
žymėjimus, kuriuos liesdami 
aklieji ir silpnareigiai supranta, 
kas yra vaizduojama. 
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temidės svarstyklės

Priklausomybių ligų konsultantė stato
maldos namus

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijos Gerkonių kaime pradėti statyti mal-
dos namai. Mintis pastatyti maldos namus kilo VšĮ „Anykš-
čių jausmų ratas“ vadovei Renatai Šerelienei. Apie stato-
mus maldos namus ji paskelbė socialiniuose tinkluose.

„Mūsų bendruomenė yra 
moterų reintegracijos centras. 
Puoselėjame krikščioniškas ver-
tybes.Atėjo poreikis susirinkti 
maldai, šlovinimui, pamoks-
lams. Idėją statyti maldos na-
mus vadinu Dievo mintimi“, 
- apie sumanymą Gerkonyse 
statyti maldos namus pasakojo 
R. Šerelienė.

Visai šalia Gerkonių kaimo, 
Debeikiuose, stovi Debeikių 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 
tačiau R. Šerelienė sakė joje ne-
silankanti.

„Mes šloviname, džiaugia-
mės, dainuojame“, - apie tai, 
kad Dievą garbina kiek kitokia 
forma, mįslingai pasakojo pa-

šnekovė.
R. Šerelienė sakė, kad naujieji 

maldos namai primins koplyčią. 
Jie iškilsią dabar renovuojamos 
klėties vietoje. Kiek naujos 
šventovės įrengimas kainuos, ji 
sakė negalinti pasakyti, tačiau 
akcentavo, kad maldos namai 
statomi be finansinės paramos 
iš šalies.

„Naujuosiuose maldos na-
muose nebus jokių stabų. Mes 
tikime gyvąjį Dievą, o tam ne-
reikia stabų. Dievui to nereikia. 
Tai bus graži, tvarkinga patal-
pa“, - sakė R. Šerelienė.

Gerkonių kaime maldos 
namų atidarymas planuojamas 
rugpjūčio 27 dieną. 

Žinia apie tai, kad Gerkonių 
kaime statomi nauji maldos 
namai, visiška naujiena buvo 
Anykščių dekanato dekanui, 
Anykščių Šv. Mato parapijos 
klebonui Petrui Baniuliui. Šia 
tema jis žadėjo pasikalbėti su  
Svėdasų Šv. Mykolo parapijos 
klebonu Raimondu Simonavi-
čiumi, kuris  aptarnauja ir De-
beikių parapiją.

Klebonas R. Simonavičius 
„Anykštai“ sakė, kad Gerkony-
se statomi maldos namai nepri-
klauso katalikų bendruomenei.

„Jei tai būtų katalikų maldos 
namai, viskas turėtų būti deri-
nama tiek su klebonu, tiek ir su 
vyskupu. Bet jie dėl to nesikrei-
pė“, - sakė dvasininkas.

Maldos namus Gerkonyse 
statanti R. Šerelienė yra pri-
klausomybių ligų konsultantė. 
Kurkliuose ji buvo atidariusi 

moterų, priklausomų nuo al-
koholio bei patyrusių smurtą, 
reintegracijos centrą. Šiame 
centre jos gyveno su vaikais. 
Dabar šis centras perkeltas į so-
dybą Gerkonyse.

Svėdasų parapijos klebonas, 
aptarnaujantis ir Debeikių 
parapiją, Raimondas Simo-
navičius sakė, kad Gerkonyse 
statomi maldos namai nepri-
klauso katalikų bendruome-
nei.

Išvyko. Ketvirtadienio vaka-
rą pirmasis migrantas iš Irako, 
neteisėtai atvykęs į Lietuvą per 
Baltarusiją, savo noru iškeliavo 
namo, pranešė Vidaus reikalų 
ministerija. Birželį Lietuvos ir 
Baltarusijos sieną neteisėtai kir-
tęs irakietis sutiko grįžti į kilmės 
šalį pagal naują savanoriško grį-
žimo tvarką, Lietuvai pasiūlius 
finansinę pagalbą. Jam nupirkti 
bilietai ir skirta 300 eurų išmo-
ka. Vyras iš Vilniaus tarptautinio 
oro uosto išskrido į Stambulą. 
Artimiausiu metu iš Lietuvos 
rengiasi išvykti dar mažiausiai 
dešimt Irako ir kitų šalių pilie-
čių, neteisėtai kirtusių Lietuvos 
sieną, teigia ministerija.

Kilmė. Kinija atmetė Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) 
raginimus atnaujinti tyrimą dėl 
COVID-19 pandemijos kilmės, 
pareiškusi, kad palaiko „moksli-
nes“, o ne „politines“ pastangas 
išsiaiškinti, kaip atsirado nauja-
sis koronavirusas. Pekinas buvo 
vis labiau spaudžiamas leisti 
atlikti naują tyrimą nustatyti di-
džiausios per pastarąjį šimtmetį 
pandemijos priežastis. Jungtinių 
Tautų agentūra paragino Kiniją 
pasidalyti pirminiais duome-
nimis apie ankstyviausius CO-
VID-19 atvejus, siekiant atgai-
vinti šios ligos kilmės tyrimą. 
Kinija šiuos raginimus atmetė 
pakartodama, kad pirminis tyri-
mas yra pakankamas.

Vatikanas. Penktadienį į 
Lietuvą atvyko Vatikano vals-
tybės sekretorius kardinolas 
Pietras Parolinas. Jis susitiko 
su aukščiausiais šalies pareigū-
nais, dalyvaus naujo vyskupo 
įšventinimo iškilmėse. P. Pa-
rolinas atvyko į Lietuvą vado-
vauti prelato Visvaldo Kulboko 
įšventinimui į vyskupus. Cere-
monija Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje vyks šeštadienį. Šių 
metų birželio 15 dieną popie-
žius Pranciškus išrinko prelatą 
V. Kulboką tituliniu Martanos 
arkivyskupu ir paskyrė apaš-
taliniu nuncijumi Ukrainoje. 
Valstybės sekretorius yra antras 
pagal pareigas pareigūnas Vati-
kane po popiežiaus. 

Vakcina. Šią savaitę Lietuvą 
pasiekė trys vakcinų nuo CO-
VID-19 ligos siuntos, jas sudarė 
132 tūkst. 900 dozių. Pirma-
dienį „BioNTech“ ir „Pfizer“ 
pristatė 105 tūkst. 300 „Comir-
naty“ vakcinos dozių, ketvirta-
dienį „Moderna“ atgabeno 15 
tūkst. 600 „Spikevax“ vakcinos 
dozių, o penktadienį „AstraZe-
neca“ pristatė 12 tūkst. „Vax-
zevria“ dozių. Mažiausiai viena 
vakcinos doze Lietuvoje jau 
paskiepyta 1,54 mln. gyventojų 
arba 55,1 proc. visuomenės.

-Bns

Anykščių rajone - trichineliozės atvejis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad 

šią savaitę Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Jaujos 
miške sumedžiotam šernui nustatyta trichineliozė.

Iki 2017 metų rajone kasmet 
buvo nustatoma iki aštuonių tri-
chinelioze užkrėstų šernų per me-
tus. Nuo 2018 metų ši liga Anykš-
čių rajone nebuvo nustatyta. 

Veterinarijos specialistų spė-
jimu, apie 30 % mūsų šalyje 

medžiojamų plėšriųjų gyvūnų 
(lapių, mangutų (usūrinių šunų), 
kiaunių ir kt.) gali būti užsikrėtę 
trichinelioze. Medžioklės sezo-
no metu suaktyvinus šernų me-
džioklę, labai svarbu, jog visi 
medžiotojai laikytųsi patvirtintų 

reikalavimų.
Trichineliozė yra ūmi žmonių 

ir gyvūnų liga, kurią sukelia Tri-
chinella genties apvaliosios kir-
mėlės. Žmonės šiais parazitais 
užsikrečia vartodami trichinelių 
lervomis užkrėstą ir netirtą na-
minių ir laukinių gyvūnų mėsą.

Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba primena, kad 
paskerdus savo reikmėms augi-

namas kiaules ar sumedžiojus 
šernus, jų mėsą būtina patikrinti 
dėl trichineliozės. Gyventojai, 
naudodami maistui sumedžiotų 
žvėrių ar namuose skerstų kiau-
lių mėsą, nepatikrintą veterina-
rijos gydytojo dėl trichineliozės 
užkrato, rizikuoja ne tik savo 
sveikata, bet ir užsitraukia teisi-
nę atsakomybę.

- AnYkŠTA

Rengiamas naujas pažintinis takas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių regioninio parko teritorijoje, Storių kalvos 
link, kur yra vieno iš Struvės geodezinio lanko matavimo 
punktų žymuo, rengiamas naujas pažintinis takas su lau-
ko ekspozicija.

Šiuo metu pažintinį taką įren-
ginėja viešąjį rangos darbų kon-
kursą laimėjusi UAB „CoReal“. 
Šį projektą Anykščių regioni-
nio parko direkcija įgyvendina 
bendradarbiaudama su Latvijos 
partneriais -  Jekabpilio miesto 
ir Salos rajono savivaldybėmis. 
Bendras projekto biudžetas sie-
kia  850 tūkst. 509 Eur, Anykščių 
regioninio parko direkcijai ten-
kanti biudžeto dalis - 348 tūkst. 
552 Eur.

Šio projekto vadovė, Anykščių 
regioninio parko direkcijos spe-
cialistė Skaidrė Lakačauskienė 

„Anykštai“ pasakojo, kad nauja-
sis pažintinis takas bus maždaug 
1 kilometro ilgio.

„Daug žmonių yra negirdėję, 
kas yra tas Struvės geodezinis 
lankas, kam jis buvo reikalingas. 
Mūsų pažintinis takas leis nuei-
ti iki paties Struvės geodezinio 
matavimo punkto žymens. Ei-
dami pažintiniu taku, lankytojai 
pakeliui susipažins su Struvės 
geodeziniu lanku, sužinos, kam 
jis reiklalingas, išgirs, kaip buvo 
atliekami matavimai. Take bus 
įtraukta įvairių edukacinių ele-
mentų. Pavyzdžiui, bus galima 

pasimatuoti savo pėdos dydį ir pa-
gal tai atlikti įvairius matavimus 
einant tiesiu ir lenktu paviršiumi. 
Ant Storių kalvos taip pat atsiras 
Lietuvos žemėlapis, kuriame bus 
galima pamatyti visus Lietuvoje 
esančius Struvės geodezinio lan-
ko matavimo punktus, taip pat 
arka, kuri vaizduos visą Struvės 
geodezinį lanką“, - pasakojo S. 
Lakačauskienė.

Planuojama, kad pažintinis 
takas bus užbaigtas iki šių metų 
rugsėjo pabaigos. S. Lakačaus-
kienė tikino, kad jis bus „patrau-
klus ir įdomus“.

Anykščių regioninio parko te-
ritorijoje iki šiol buvo vienintelis 
Šventosios pažintinis takas, besi-
driekiantis per Anykščių šilelį.

Lietuvos nacionalinė UNES-

CO komisija skelbia, kad Stru-
vės geodezinis lankas, besi-
driekiantis per 2 820 km nuo 
Hamerfesto (Norvegija) iki Juo-
dosios jūros ir kertantis 10 šalių, 
– tai išskirtinis mokslo raidos, 
įvairių šalių mokslininkų, taip 
pat valdžios bendradarbiavimo 
mokslo labui pavyzdys. Šis ty-
rimas padėjo nustatyti tikslų 
mūsų planetos dydį ir formą ir 
yra svarbus žingsnis pasaulinė-
je Žemės mokslų ir topografinio 
kartografavimo raidoje. 

Grandinę 1816–1855 m. išma-
tavo keli mokslininkai, o jiems 
vadovavo astronomas Frydrichas 
Georgas Vilhelmas Struvė.

Struvės geodezinis lankas yra 
įrašytas į Pasaulio paveldo są-
rašą.

Girtas. Pirmadienį, rugpjū-
čio 9-ąją, 18 val. 18 min., Troš-
kūnuose, Nepriklausomybės a. 
buvo sustabdytas automobilis 
VW Touran, kurį vairavo neblai-
vus (nustatytas 2,45 prom. girtu-
mas) vyras (g. 1962 m.). Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į Utenos 
aps. VPK ilgalaikio sulaikymo 

patalpą. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Gaisras. Ketvirtadienio, rug-
pjūčio 12-osios, vakarą Kavars-
ko seniūnijos Janušavos kaime 
ugniagesiai gesino buvusių 
kultūros namų pastatą. Gautas 
pranešimas, kad buvusiame kul-
tūros namų pastate mato dūmus 
ir žarijas. Atvykus ugniagesiams 

apleistame pastate degė lovos 
čiužinys ir padanga. Pastato savi-
ninkas nenustatytas. 

Vertėsi. Pirmadienio, rugpjū-
čio 9-osios, vakarą ugniagesiai 
gelbėtojai gavo pranešimą, kad 
Skiemonių seniūnijos Nagur-
kiškių kaime automobilis VW 
GOLF apvirtęs ant šono, viduje 
prispaustas žmogus galimai be 

sąmonės. Ugniagesiai gelbėtojai 
automobilį atvertė ant ratų, at-
jungė automobilio akumuliato-
rių, panaudoję hidraulinę įrangą 
žmogų išlaisvino iš automobilio 
ir perdavė medikams, nuvalyta 
kelio danga. Automobilio vairuo-
tojas išvežtas į Panevėžio ligoni-
nę. Iki penktadienio atsakymo dėl 
jo blaivumo nebuvo sulaukta.
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Ką manote apie 
profilio 
nuotraukų FB 
įrėminimą: 
„Tikiu mokslu, 
esu skiepytas“? 
Noras įtikti 
daugumai ar 
pilietinė 
pozicija?

Eglė Baronienė: 

„Geriau jau Facebook rėme-
liai nei protestai, pereinantys į 
riaušes prie LR Seimo.“

Ramunė Orlovskė:

„Mano nuomone, dabar ir 
taip visi įsitempę, nereikėtų 
skelbtis, dėtis suformuotų rė-
melių. Kiekvienas turim savo 
nuomonę, poziciją ir nebus visi 
geri arba tik blogi.“

Lina Kuzmickaite: 

„As tikiu mokslu ir moksli-
ninkais. O jie sako kad vakcina 
yra neišbaigta ir neisbandyta;)“

Aidas Baškys: 

„Pilietinė pozicija. Kiekvie-
nas turi teisę reikštis kaip nori, 
svarbiausia visiems likti svei-
kais ir nedaryti žalos kitiems.“

(Atkelta iš 1 psl.)

Mitingą vainikavo riaušės
Mitingo dalyvė: 
sukompromituota 
graži idėja

Mitinge dalyvavo anykštėnė 
visuomenininkė, aplinkosaugi-
ninkė Monika Peldavičiūtė. Ji 
„Anykštai“ sakė, kad mitingas 
prie Seimo rūmų baigėsi 15 
valandą, o riaušės buvo „arba 
provokacija, arba asmeninės 
iniciatyvos“. 

„Mitinge buvo labai daug 
žmonių su vaikučiais. Važiavau 
savo akimis pasižiūrėti, palaiky-
ti žmones, kovojančius už savo 
prigimtines teises, konstitucinę 
santvarką ir pasirinkimo laisvę. 
Buvo labai daug gražių žmo-
nių, bendraminčių. Nėra taip, 
kaip pranešama, kad mitinge 
dalyvavo tik „dalbajobai“ ir de-
bilai. Kažkas atsinešė Dovydo 
žvaigždes, kažkas - kartuves... 
Tačiau matai, ką nori matyti. 
Buvo ir tokių plakatų – „Meilė 
ir vienybė yra jėga“, „Stop prie-
vartai“ ir pan.“, - „Anykštai“ 
kalbėjo M. Peldavičiūtė.

Ji tikino, kad politikams aps-
kritai nebūtų leidusi mitingu 
naudotis kaip savo tribūna, bet  
renginio organizatorių smerkti 
už jo nesukoordinavimą iki de-
talių, pasak M. Peldavičiūtės, 
nedera, nes ne profesionalai jį 
ir organizavo. „Gražiausia idė-
ja buvo sukompromituota. Aš 
esu prieš neapykantą, agresiją 
ir smurtą. Specialiai padaryta 
taip, kad būtų sukiršinta visuo-
menė. Medija specialiai kiršina. 
Tas pats buvo ir kai gelbėjome 
miškus. Iškart buvome apšauk-
ti Rusijos agentais. Svarbiausia 
pačiam dalyvauti jau vien tam, 
kad susidarytum savo objekty-
vią nuomonę. O tie, kas mitingo 
dalyvius socialiniuose tinkluo-
se labiausiai keikia, nei buvo 
jame, nei matė. Jie kalba net ne 
savo žodžiais. Mitinge sutikau 
ir inteligentiškų anykštėnų, ku-
rie segėjo Dovydo žvaigždes, 
manau, jų smerkti negalima, jei 
dabartinė politika juos priverčia 
taip jaustis“, - dėstė M. Pelda-
vičiūtė.

Į Sergejų Jovaišą kažkas
metė vėliavą

Į riaušių prie Seimo sūku-
rį pateko ir anykštėnas Seimo 
narys, konservatorius Sergejus 
Jovaiša. „Anykštai“ S. Jovaiša 
sakė, jog vakare, išvykdamas iš 
Seimo, pateko į protestuotojų 
būrį, bandė su jais šnekėtis, ta-
čiau minia jo nesiklausė. „Ne-
adekvatūs šūkaliojimai. Kas 
penktas iš jų ,,su kvapeliu“, - 
kalbėjo S. Jovaiša.

Seimo apsaugos darbuoto-
jai S. Jovaišai pasiūlė kuriam 
laikui grįžti į parlamentą ir 
pralaukti, kol protestuotojai 
prasiskirstys. Politikui pasisu-
kus nugara į minią, į jį buvo 
mesta vėliava, kuri praskriejo 
pro šalį.

Antruoju bandymu S. Jovai-
šai pavyko išvykti iš Seimo 
rūmų. Tiesa, ir tada jis sulaukė 
riaušininkų dėmesio. ,,Kažkas 
griebė už automobilio veidro-
dėlio, barškėjo ir mašinos šonai. 
Bet policija praskynė kelią ir aš 
išvažiavau“, - sakė politikas.

S. Jovaišos įsitikinimu, riau-
šininkų veiksmai buvo koordi-
nuojami. „Duodama komanda -  
ir visas būrys lekia į kitą rūmų 
pusę. Ten daug Klonio gatvės 
veikėjų, daug rusakalbių, ne-
mažai pakaušusių./.../ Galvoju, 
jog jeigu jau visi šie Lietuvos 
veikėjai šiandien susirinko prie 
Seimo, tai dar nieko baisaus, 
bet jeigu jų yra kelis kartus 
daugiau, tada tragedija“, - sakė 
S. Jovaiša.

Tomas Tomilinas bendravo
su protestuotojais

Deltuvos šiaurinėje apygar-
doje į Seimą išrinktas Tomas 
Tomilinas socialiniame tinkle 
trečiadienį pasidalijo mintimis 
apie išvakarėse prie Seimo įvy-
kusį mitingą, kuris peraugo į 
riaušes.

„Vakar teko bendrauti su 
piktais protestuotojais nuo 18 
val., iš karto po Seimo plena-
rinio posėdžio, prie pat Trečių-
jų rūmų išėjimo. Bendravau 

labai ilgai. Daugiau nei dvi 
valandas. Šalia buvo Vytautas 
Bakas, darė tą patį. Prie kito įė-
jimo, kiek žinau, buvo Paulius 
Saudargas, Saulius Skvernelis 
ir kiti. Išėjome tada, kai bai-
gėme darbą. Per dvi valandas 
koks šimtas žmonių keičiantis 
kalbėjo, piktinosi, rėkavo, gra-
sino, bet klausėsi, galbūt daliai 
jų reikėjo tiesiog atsakymų, pa-
žadų, dėmesio. Labai tikiuosi, 
kad bent vieną žmogų įkalbė-
jau neperžengti plonos riaušių 
ribos, nors šalia sukinėjosi ir 
Celofanas, ir kiti ribų nejau-
čiantys žmonės. Tiesa, savo 
akimis mačiau, kaip vieni pro-
testuotojai ramina kitus ir rodo 
norą kalbėtis. Daugiausia laiko 
surijo skiepai ir vaikų skiepiji-
mas, baimė yra labai didelė ir 
mums visiems reikia dar kartą 
pergalvoti ryšio ir dialogo su 
visuomene strategiją. Pozici-
jai ir opozicijai. Pokalbis apie 
skiepus buvo labai emociona-
lus, teko naudoti net savo vai-
kų argumentą. Geriausiai pavy-
ko pokalbis apie vakar dienos 
priimtus įstatymus. Žmonės 
aiškiai parodė, kad gavo juos 
tenkinančius atsakymus. Lie-
tuvoje vis dar labai mažai ži-
noma, kad svarstant Seime 
įstatymų projektus įmanoma 
iš esmės juos pakeisti. Vakar 
taip ir įvyko - būtent Sauliaus 
Skvernelio ir socialdemokratų 
pataisa iš esmės pakeitė kari-
nės jėgos naudojimo įstatymų 
paketą, žmonėms aiškiai iško-
munikuota, kad tie įstatymai 
jokiu būdu nebus naudojami 
pandemijos padariniams val-
dyti ir kad be Seimo leidimo 
kariuomenės niekas nenaudos. 
Atrodė, kad patikėjo. Taip pat 
manau, kad iš dalies nugalėjau 
aplink stovėjusių ir klausinėju-
sių baimes dėl civilinės saugos 
įstatymo, kuris Vytauto Bako 
pataisų dėka tapo sąžiningesnis 
- visos savivaldybių ir asmenų 
patiriamos išlaidos, susijusios 
su migrantų krizės valdymu, 
bus kompensuotos. Taškas. Jo-
kių „gali būti“ žodelių neliko 
įstatyme ir tai pasiekta parla-
mentinio darbo pastangomis.

Tada kas Jūsų kortele 
balsavo?

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, Anykščių rajono 
bendruomenių sambūryje:

„Labai labai jūsų atsiprašau, 
ką vargina tas konfliktas, į kurį 
aš esu įveltas be mano kaltės.“ 

Nepopuliarios mintys 
baigiasi riaušėmis

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas, Anykščių rajono 
tarybos narys, apie idėją ap-
mokestinti automobilių stovė-
jimą Anykščių centre:

„Labai nepopuliari mintis, 
nes mūsų politikai žiūri į rinki-
mus.“

Kažkaip ne pagal laiko 
dvasią kalbate...

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio – Žukausko me-
morialinio muziejaus direk-
torius, apie idėją apmokes-
tinti automobilių stovėjimą 
Anykščių centre:

„Gal būtų gerai atvažiuojan-
tiems, bet būtų blogai anykštė-
nams.“

Laikas apie katastrofą 
kalbėti

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie riaušes prie Seimo:

„Galvoju, jog jeigu jau visi 
šie Lietuvos veikėjai šiandien 
susirinko prie Seimo, tai dar 
nieko baisaus, bet jeigu jų yra 
kelis kartus daugiau, tada tra-
gedija.“

Pagal valstybę ir riaušės

Tomas BARANAUSKAS, 
humanitarinių mokslų dak-
taras, istorikas, apie riaušes 
prie Seimo:

„Lietuvos mastu mes nematė-
me tikrų riaušių.“

Žmones? Neišsilavinusius, 
žemų pajamų ir iš provincijos?

Tomas BARANAUSKAS, 
humanitarinių mokslų dak-
taras, istorikas, apie riaušes 
prie Seimo:

„Kad vyksta tokie mitingai 
– grynai šios Vyriausybės nuo-
pelnas, ji sutelkia žmones prieš 
save.“

O Jūs daug pandemijų jau 
išgyvenote?

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja, 
apie nepanaudotus pinigus 
festivaliui rengti:

„Pirmą kartą istorijoje nepa-
naudotos lėšos grįžo.“ 

Seimo narys Tomas Tomili-
nas bandė atsakinėti į pro-
testuotojų klausimus.

Seimo narys Sergejus Jovaiša iš parlamento pastato sugebėjo 
išvykti tik antruoju bandymu.

luko BAlAnDŽiO/15min nuotr.
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išaušo kaip po pagirių - slogus, 
gluminantis, it pūlinys pritvin-
kęs nuostabos, kad taip gali 
nutikti mūsų šalyje.

spardomi, užlaužtomis ranko-
mis, pargriauti ant žemės, kru-
vini žmonė, užfiksuoti ne  Pietų 
Amerikoje, Maidane ar Minske, 
o prie lietuvos seimo. 

Retai kada pasaulyje protes-
to mitingai būna ramūs. Gal 
tik Baltijos šalių žmonės buvo 
įpratę matyti galingą, bet taikią 
minios, it milžiniško prieštva-
ninio gyvūno, kolektyvinę jėgą. 
koks gyvūnas judėjo rugpjūčio 
10-ąją? kas pažadino jo griau-
namąją energiją?

laukiantys mitingavusiųjų 
pasmerkimo geriau nuo šios 
vietos tegul liaujasi skaityti. 
Perjungia kitą kanalą, kaip 
sakydavome 1990- aisiais, kai 
aikštėse ir parkuose dešimta-
tūkstantinės minios nesidaužė 
akmenimis ir Trispalvių kotais. 
neketinu smerkti protestavusių 

žmonių ir dabar, nors žinau, kad 
viskas baigėsi akmenų mėtymu 
ir smūgiais įsakymą vykdžiu-
siems  pareigūnams - neatme-
tama, kad mitinge prie Seimo 
buvo ir provokatorių, veikė kitų 
valstybių agentai, o gal būta 
ir vienų, ir kitų. Bet dauguma 
mitingo dalyvių vis dėlto buvo 
mūsų šalies piliečiai, reiškę 
savo įsitikinimus. 

Pasmerkdama mitingą pa-
smerkčiau demokratijos idėją, 
nors nepritariu daugumai to mi-
tingo reikalavimų. kita vertus, 
aš pati, nors esu pasiskiepijusi, 
niekuomet nesidėčiau ir feisbu-
ke rėmelio ,,educated. Vacci-
nated”. Taip, aš savanoriškai 
sutikau vakcininuotis ir ,,vardan 
visuotinio imuniteto” (nelygi-
nant ,,vardan tos lietuvos”) su-
kūrimo dalyvauti medicininiame 
eksperimente, kurio galutinių 
rezultatų mokslas dar nežino. 
Renkuosi tikėti tais, kurie dau-
giau už mane išmano apie vak-
cinas. nors nežinau, ar ilgesnė-
je perspektyvoje mano sveikata 
dėl to, kad pasiskiepijau, bus 
geresnė. skiepijantys taip pat 
nežino. sakė, kad pakaks dviejų 
,,Pfizer” dozių, dabar kalba, 
kad reikės daugiau. ką tai 
rodo? kad mokslininkai nėra 
visiškai tikri -  jie dar kelyje ir 
nerado atsakymo kaip įveikti 
virusą. Vakcinas kuria geriausių 
universitetų mokslininkai - ne-
tikiu, kad jie sąmoningai siekia 
pakenkti žmoinėms, todėl, dėl 

visuotinio gėrio, sutinku leisti 
daryti eskperimentus su savo 
kūnu. 

Bet tikėjimas tuo ir skiriasi 
nuo mokslo, kad tikėjimui 
nebūtini įrodymai. O mokslui 
būtini. Be įrodymų mokslo 
nėra, kaip ir nįra tokio mokslo, 
kuris būtų statiškas. statiškos 
tik religijos. Dėl to suprantu 
tuos, kurie netiki vakcinomis 
ir nejaučia pareigos atiduoti 
savo kūną eksperimentams, 
tagul ir dėl bendrojo gėrio. 
Didžiausia vertybė žmogui yra 
jo sveikata ir gyvenimas, todėl 
nuspręsti už kitą žmogų, kaip 
jis turi elgtis su savo kūnu, 
niekas neturi teisės. Todėl 
su žmogumi reikia kalbėtis, 
įtikinti jį, o ne priversti. Dabar 
visi, kurių darbas kalbėtis ir 
susitarti, sėdi užsibarikadavę 
seime ir bijo žmonių. O jeigu 
išsižioja, tai arba bara kaip 
vaikus, arba sapalioja apie 
narkotikus ir aną galą. 

Paradoksas – COViD 19 pre-
vencijai ir agitacijai skiepytis 
skirti milžiniški pinigai, vakcinų 
pakanka, tačiau pasiskiepiju-
siųjų stulpelis grafikuose beveik 
nebeauga. Banalus, grubiai 
sukaltas šūkis ,,Petys už laisvę“ 
(nedidelio proto meškiukas jį 
bus sugalvojęs) įkvepia skiepytis 
lygiai taip pat, kaip numirėlį 
kvėpuoti motyvuoja žvakė. lie-
tuvoje neliko kūrybiškų žmonių? 
O gal informacinių kampanijų 
pinigai sukasi išsisėmusiųjų ko-

munikacijos specialistų rankose. 
Įtakingi lietuvos žmonės nenori 
įsitraukti į švietimo akcijas. O 
gal protingi iš tiesų bijo skiepų? 

kur diskusijos apie skiepų 
naudą per nacionalinį kanalą su 
medicinos ir biologijos moks-
lų profesoriais, suprantama 
kalba surašyti ir vienas kitam 
bei logikai neprieštaraujantys 
sveikatos ministerijos išaiški-
nimai ir tvarkos? Pavyzdžiui, 
kaip paaiškinti draudimą 
nevakcinuotiems užeiti į dideles 
parduotuves, bet leisti į mažas, 
kai žmonių skaičius ir vienose, 
ir kitose ribojamas priklauso-
mai nuo ploto? 

Kokios mintys, kai taip yra, 
gali sukastis beveik dvejus 
metus trunkančių valdžios 
draudimų išerzintų, nuolat 
niekinamų, kad yra tamsūs 
ir gaunantys mažas pajamas 
runkeliai, vatnikai, o dabar dar 
ir apšaukti antivalstybininkais, 
žmonių galvose? 

Riaušininkus prie seimo 
(filmuotos medžiagos pakanka – 
juk ne 1991- ųjų sausio 13- ta) 
teisėsauga nesunkiai nustatys. 
Už žmonių sambūrio provoka-
vimą smurtauti  ir smurtą Bau-
džiamasis kodeksas numato 5  
metų lasivės atėmimo bausmę.  
Provokatorių ir smurtautojų 
pavardės, tikiuosi, bus viešai 
paskelbtos, kad nekristų šešėlis 
taikiems mitingo dalyviams, 
kurie nesigriebė akmens. 

kažkaip taip ar panašiai 

taškai bus sudėti. Tačiau val-
džiai pademonstravus riaušes 
malšinti apmokytus pareigūnų 
būrius, ašarines dujas, van-
dens patrankas, bet nepakeitus 
bendravimo taktikos ir kalbos 
tono, neinant į viešą dialogą 
su opozicija, o toliau opoziciją 
slopinant ir iš jos tyčiojantis, 
tautos susikaldymas ir įtampa 
tik augs. Žmonės po specialiųjų 
priemonių panaudojimo pasijus 
dar labiau nesaugūs - užgniauš 
pyktį, slėps nepasitenkinimą, 
imsis savicenzūros. Bet kokios 
reakcijos vyksta, kai perpildytas 
kunkuliuojantis ir uždengtas in-
das toliau yra lėtai bet tolygiai 
kaitinamas, žinome iš mokykli-
nės fizikos.

Beje, ,,Šeimų marše“ nebuvo 
riaušių – sako, maršistai net 
šiukšlių po savęs nepaliko, 
tačiau prisiminkime, su kokiu 
pasimėgavimu apšviesti ir vak-
cinuoti niekino maršo dalyvius. 

Mitingai ne tik sukrečia - jie ir 
praturtina. Pavyzdžiui, sužino-
jau, kad lietuvoje yra ,,Celofa-
nas“. O pernai  išmokau naują 
frazę - ,,Fuck the police“. Ačiū 
dr. Tomui Baranauskui, kad pri-
minė, jog plakatą su šiuo įkve-
piančiu užrašu nešė mitinguoto-
jai, tarp kurių žygiavo Aušrinė 
Armonaitė - viena iš lietuvą 
valdančios partijos lyderių.

Dėl to prieš ieškant, kam 
pritaikyti Bk straipsnį dėl masių 
provokavimo, verta pirma pasi-
žiūrėti į veidrodį.

Jaunuolynai gali virsti pelningais miškais
Iki rugpjūčio pabaigos 

priimamos miškininkų 
paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) prie-
monės „Investicijos į miš-
ko plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ 
veiklos sritį „Investicijos, 
kuriomis didinamas miškų 
ekosistemų atsparumas ir 
aplinkosauginė vertė“. Tai 
pirmasis šiemet paraiškų 
priėmimo etapas, projek-
tams įgyvendinti skirta 3 
mln. 382 tūkst. 816 Eur. 

Parama – ir jaunuolynams
ugdyti, ir pamiškėms tvarkyti
Iki rugpjūčio 3 d. pateikta 15 

paraiškų, kuriose prašoma 22 
tūkst. 648 Eur paramos. Para-
mos lėšas miškininkai gali pa-
naudoti ne tik jaunuolynams iki 
20 metų amžiaus ugdyti, bet ir 
pamiškėms formuoti, miškuose 
esančioms saugomoms natūra-
lioms buveinėms atkurti, būdin-
gai miško struktūrai palaikyti, 
vyraujančių nevietinių medžių 
rūšių medynams pakeisti vie-
tinių medžių rūšių medynais, 
taip pat vidinės miškotvarkos 
ir miško želdinimo bei žėlimo 
projektams kaip savarankiškai 
investicijai rengti. Priemonė 

finansuojama iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lie-
tuvos valstybės biudžeto. 

Jaunuolynų iki 20 metų am-
žiaus ugdymo veiklai parama 
skiriama mokant vienkartinę 
nustatyto dydžio kompensacinę 
išmoką už planuojamą išugdyti 
jaunuolyno hektarą. Taisyklėse 
patvirtinta  kompensacinė išmoka 
siekia 343 eurus už išugdyto jau-
nuolyno hektarą. Per KPP įgyven-
dinimo laikotarpį pretenduoti į 
jaunuolynų ugdymo paramą už tą 
patį plotą galima ne daugiau kaip 
2 kartus. Antrą kartą parama gali 
būti teikiama, jeigu paraiška pa-
kartotiniam jaunuolynų ugdymui 
pateikta praėjus ne mažiau kaip 3 
metams po ankstesnio jaunuolynų 
ugdymo. Trejų metų laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo pa-

reiškėjui išmokėtos galutinės pa-
ramos sumos iki naujos paraiškos 
pateikimo dienos pagal veiklą.

Paramos gali kreiptis privačių 
ir valstybinių miškų valdytojai, 
įgyvendinantys projektus kaimo 
vietovėse. Nekilnojamasis turtas, 
tai yra miškas, miško žemė ar 
statiniai, į kuriuos investuojama, 
pareiškėjui turi priklausyti nuo-
savybės, bendrosios dalinės arba 
jungtinės nuosavybės teise, būti 
valdomas panaudos arba kitais 
pagrindais ir (arba) nuomojamas 
nuo paramos paraiškos pateiki-
mo dienos ne trumpesniam kaip 
10 metų laikotarpiui. Didžiausias 
galimas paramos intensyvumas 
vienam projektui (išskyrus jau-
nuolyno ugdymo veiklą) – 90 
proc. visų tinkamų finansuoti iš-
laidų, išskyrus atvejus, kai prašo-

ma mažesnio intensyvumo. 
Tinkamomis finansuoti pripa-

žįstamos išlaidos, būtinos pro-
jektui vykdyti, realiai suplanuo-
tos, pagrįstos ir neviršijančios 
vidutinių rinkos kainų. Paraiš-
kos teikiamos užpildant ŽŪMIS 
elektroninę paraiškos formą, 
naudojantis ŽŪMIS portalo pri-
eiga adresu https://zumis.lt 

Kriterijai ir balai
Projektai vertinami balais pagal 

taisyklėse nustatytus kriterijus. 
Privalomas mažiausias atrankos 
balų skaičius – 30. Didžiausia 
galima balų suma – 100. Jeigu 
pareiškėjas yra privataus miško 
savininkas arba miško savininkų 
kooperatyvas, skiriami 25 balai. 
Jei projekte numatytas nevie-
tinių medžių rūšių pakeitimas 
vietinėmis ne mažesniame kaip 
0,5 ha plote – 10 balų. Kai pro-
jektas skirtas tik miškuose esan-
čioms saugomoms natūralioms 
buveinėms ar saugomų rūšių 
buveinėms atkurti arba būdingos 
miško struktūros palaikymo dar-
bams – 20 balų. Jeigu projekte 
numatyti ne tik miškuose esančių 
saugomų natūralių buveinių ar 
saugomų rūšių buveinių atkūri-

mo arba būdingos miško struk-
tūros palaikymo darbai – 10 
balų. Jeigu projektas skirtas tik 
jaunuolynams ugdyti – 20 balų, 
jei numatytas ne tik jaunuolynų 
ugdymas – 10 balų. Kai prašo-
ma mažesnio paramos intensy-
vumo, negu nustatytas galimas 
didžiausias, išskyrus jaunuoly-
nų ugdymą, skiriamas 1 balas už 
kiekvieną sumažintą procentinį 
punktą, bet ne daugiau kaip 15 
balų. Pranašumų turi miško sa-
vininkų asociacijos arba miško 
savininkų kooperatyvo nariai – 
jiems skiriami 5 balai. Tiek pat 
balų suteikiama, jeigu miškas, į 
kurį investuojama, sertifikuotas 
pagal tarptautiniu mastu pripa-
žintą miškų sertifikavimo sis-
temą. Jeigu paraiškoms skirtas 
vienodas balų skaičius, bet joms 
finansuoti neužtenka skirtos 
paramos sumos, atliekamas pa-
pildomas šių paraiškų atrankos 
vertinimas, reitinguojant pareiš-
kėjus, atsižvelgiant į tai, ar nėra 
gavę Europos Sąjungos inves-
ticinės paramos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų 
programą, taip pat – pagal ma-
žiausią prašomą paramos sumą.

užsak. nr.790

Paramos jaunuolynams ugdyti ir miškų aplinkai gerinti gali 
kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys 
projektus kaimo vietovėse.              Ritos nAGienĖs nuotr.
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Knygų leidėjams ir kultūros veiklų 
organizatoriams išdalyti biudžeto pinigai

Knygą skirs draugijos 
Lietuvai pagražinti
jubiliejui

Asociacijai Vaižgantiečių klu-
bas „Pragiedrulys“ knygos „Aš 
mylėjau Lietuvą...“ išleidimui 
skirti 850 Eur.(buvo prašoma 
skirti 2 tūkst.500 Eur.) Už šiuos 
pinigus knygą 1 tūkst. egzem-
pliorių tiražu planuoja išleisti 
žurnalistas Vytautas Bagdonas. 
Tai bus knyga, skirta  lietuvių 
literatūros klasiko Juozo Tumo 
- Vaižganto įkurtos Lietuvai pa-
gražinti draugijos 100-mečiui. 
50-60 puslapių knygą autorius 
žada praturinti meninėmis nuo-
traukomis, pasakojančiomis apie 
Svėdasų krašte išlikusius istori-
nio ir kultūrinio paveldo objek-
tus, gamtovaizdžius, menančius 
Vaižganto pėdsakus. Teigiama, 
kad ši knyga reprezentuos ne tik 
Svėdasų kraštą, bet  visą Anykš-
čių rajoną. 

Pasirinko kišeninį knygos
formatą

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio-Žukausko 
memorialiniam muziejui knygos 
„Anykščių dantiraštis“ leidimui 
skirti 2 tūkst.800 Eur (buvo pra-
šoma skirti 3 tūkst.Eur). Doku-
mentinės poemos, kuri 600 eg-
zempliorių tiražu dienos šviesą 
turėtų išvysti šį mėnesį, pasako-
jančios apie Anykščių žydų ben-
druomenę, autorius yra  rašyto-
jas Rimantas Povilas Vanagas. 
Šioje knygoje neįprasta forma 
bus publikuojami tikrais faktais 
ir vardais pagrįsti Holokaus-
to tragedijos epizodai. Knygos 
tekstai bus pateikti trimis kal-
bomis – lietuvių, anglų ir rusų. 
Knygą numatoma išleisti mažu 
kišeniniu formatu, apipavidalin-
tą charakteringais žydų kultūros 

ženklais. Prie knygos išleidimo 
finansiškai prisidės muziejus ir 
Anykščių rajono tarybos nario, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovo vadovaujama 
UAB „Anykščių ratas“.

Lietuvos kultūros tarybos
atmestai paraiškai – 
savivaldybės pinigai

1 tūkst.350 Eur skirti asociaci-
jai „Aukštaitijos komunikacijos 
projektai“, kurios vadovas yra 
„Šilelio“ ir „Nykščių“ redakto-
rius Linas Bitvinskas (buvo pra-
šoma skirti 2 tūkst.630 Eur).

L.Bitvinskas ruošiasi išleisti 
knygą vaikams darbiniu pava-
dinimu „Surišta pilis“, kurioje 
eiliuotai būtų pasakojama apie 
Anykščių praeitį.

„Anykščiai nepakankamai iš-
naudoja istoriją, būtent tai, kad 
čia stovėjo pirmojo karaliaus 
Mindaugo pilis ir dvaras, kad tai 
buvo Sėlos riba ir kartu  kovų 
su kalavijuočiais priešakinė li-
nija. L.Bitvinsko knyga „Suriša 
pilis“ nukels į Mindaugo laikų 
Lietuvą, kai į kraštą ėmė veržtis 
kalavijuočiai“,- savo projektą 
pristato L.Bitvinskas.

Anot autoriaus, žymiojoje „Li-
vonijos kronikoje“ minima kele-
tas detalių apie Anykščių kraštą, 
tad eiliuota  legenda įgaus naują 
formą ir leis naujai pažvelgti į 
Anykščių istoriją.

Knygą, kurią planuojama iš-
leisti 600 egzempliorių tiražu, 
iliustruotų mokytoja Dalia Gi-
lienė ir Audronė Uzielaitė.

Beje, knygos „Surišta pilis“ 
finansavimui L.Bitvinskas lėšų 
prašė ir iš Lietuvos kultūros ta-
rybos, tačiau autoriaus kūrybi-
niai sumanymai Tarybos neįtiki-
no ir paraiška buvo atmesta.

Neįtikino Lietuvos rašytojų 
sąjungos narės sumanymai

Tačiau Kultūros tarybos na-

riai rekomendavo nefinansuoti 
UAB „Kamonada“ paraiškos. 
Ši bendrovė prašė 2 tūkst.750 
Eur anykštėnės, humanitarinių 
mokslų daktarės, Lietuvos rašy-
tojų sąjungos narės Jurgos Žąsi-
naitės novelių rinkiniui „Pertako 
piemuo“ išleisti. 

Beje, per pastaruosius dvejus 
metus rašytoja J.Žąsinaitė tapo 
Jonavos rajono savivaldybės Gri-
gorijaus Kanovičiaus literatūrinės 
premijos ir Vasario 16-osios akto 
signataro Donato Malinausko kul-
tūros premijos laureate.  Dvylikos 
novelių rinktinėje rašytoja naujo-
mis spalvomis piešia Anykščių 
kraštą, Rubikių ežerą, jo paslap-
tingas salas. Ji savitai perpasakoja 
rašytojo Antano Vienuolio-Žu-
kausko legendas, primindama iš-
nykusių kaimų ir juose gyvenusių 
žmonių istorijas.

Kultūros tarybos narė Jolanta 
Pupkienė stebėjosi, kad rašytoja 
J.Žąsinaitė legendas nori perdary-
ti. „Gal kitiems ir aišku, bet aš net 
nesupratau, ką norima padaryti. 
Perrašyti senas Anykščių legen-
das? Man neaiški autorės idėja“, 
- sakė ji.

„Koją pakišo“ fotografo
darbovietė 

Kultūros tarybos narių nuo-
monės išsiskyrė dėl VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
paraiškos. Anykščių rajono 
savivaldybės buvo prašoma 2 
tūkst.660 Eur atvirlaiškių ir at-
virukų „Šimtametis siaurukas“ 
rinkiniui  išleisti. Šio rinkinio 
atvirlaiškius ir atvirukus planuo-
ta papuošti anykštėno fotografo 
Vaido Pupelio darytomis foto-
grafijomis, kuriose  užfiksuotos 
akimirkos, susijusios su Siau-
ruku Anykščiuose, Anykščių 
krašto gamtovaizdžiai, įvairios 
šventės. Anot projekto autorių, 
atvirlaiškių ir atvirukų rinkinys 
padėtų populiarinti siaurąjį ge-
ležinkelį, rinkinys būtų dovano-

jamas edukacinėse programose 
dalyvaujantiems moksleiviams.

Kultūros tarybos nariui Kęs-
tučiui Indriūnui kilo abejonių, 
ar atvirlaiškių ir atvirukų rinki-
nio už savo lėšas neturėtų leisti 
pati VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“, nes rinkinyje no-
rima naudoti šioje įstaigoje dir-
bančio V.Pupelio fotografijas. 
Be to, kaip jis pastebėjo, pateik-
toje paraiškoje už fotografijas 
V.Pupeliui nebuvo numatytas 
atlygis.

„Jeigu aš, Anykščių rajono ta-
rybos narys, sugalvočiau išleisti 
albumą ir pateikčiau paraišką, 
tai turbūt irgi būtų blogai?“ - 
svarstė K.Indriūnas.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ paraiškos finansa-
vimui Kultūros taryba nepritarė.

Prašė pinigų vinilinei 
plokštelei

Kultūros tarybos palaikymo 
nesulaukė ir VšĮ „Prasmingas 
garsas“ paraiška. Savivaldy-
bės buvo prašoma 3 tūkst. Eur 
anykštėno kompozitoriaus Ju-
liaus Aglinsko vinilinei plokšte-
lei „Blue Dusk (Mėlyna tamsa)“ 
išleisti. Kūrinį J.Aglinskas para-
šė BBC kompanijos užsakymu, 
o jo premjera įvyko 2020 metais 
BBC transliuojamoje laidoje. 

Konstatuota, kad VšĮ „Pras-
mingas garsas“ paraiška neati-
tinka bendrųjų finansavimo rei-
kalavimų. 

Kultūros tarybos nariai kal-
bėjo, kad šis projektas yra labai 
įdomus, todėl jo rengėjai turėtų 
ieškoti kitų finansavimo šaltinių.

Parodas eksponuos 
languose

Anykščių menininkų asociaci-
jos projektui „Galerija 21“ skirti 
950 Eur (buvo prašoma skirti 
1 tūkst.900 Eur). Šiam projek-
tui 2 tūkst. 900 Eur jau skyrė 
Lietuvos kultūros taryba. Kaip 
teigia šio projekto autorius Žil-
vinas Pranas Smalskas, projekto 
esmė - vitrinoje Anykščiuose, 
šalia Vyskupo skvero, surengti 
anykštėnų menininkų parodas. 
Anykščių rajono savivaldy-
bės finansavimo buvo prašoma 
Anykščių menininkų parodoms 
Anykščių rajono kaimuose bei 
miesteliuose, kurias numatyta 
surengti Anykščių kultūros cen-
tro skyrių languose.

Kurs tinklalaides

Asociacijos „Anykščių jau-
nimo klubas“ projektui „Jaunas 
žmogus klausosi meno žmo-
gaus“ skirti 660 Eur ( buvo 

prašoma skirti  3 tūkst. Eur). 
Šio projekto metu numatyta 
jaunimui surengti tinklalaidžių 
dirbtuves, supažindinti juos su 
žurnalistikos pagrindais ir tech-
niniais darbo su garso įrašais 
aspektais. 

Pasibaigus dirbtuvėms, su 
Anykščių menininkais  bus įra-
šytos tinklaidės. 

Tinklalaidės  yra įkeltos į in-
ternetą,  prenumeruojamos jų 
garso arba vaizdo rinkmenos, 
o jas surasti ir pasiklausyti taip 
pat galima ir naujienų portale 
anyksta.lt 

Videoperfomansą rodys 
sinagogoje

VšĮ „Lelos filmai“ videoper-
formansui „Elegija Rudolfui 
Baranikui“ skirti 1 tūkst.500 
Eur.(buvo prašoma 3 tūkst. 
Eur). Bendradarbiaudami  su 
avangardinio teatro menininku 
Benu Šarka, projekto autoriai 
žada sukurti videoperformansą 
pagal pasaulinio garso dalininko 
R.Baraniko tapybos darbų ciklą 
ir jį per Anykščių miesto šventę 
parodyti Anykščių sinagogoje. 
Videoperformanso režisierius – 
Lietuvoje ir pasaulyje pripažin-
tas dokumentinio kino kūrėjas 
Linas Mikuta.Taip pat numa-
tytos dailininko parodos ne tik 
Anykščiuose, bet ir kituose Lie-
tuvos miestuose. Anot projek-
to rengėjų, šio projekto tikslas 
- dailininką R.Baraniką sugrą-
žinti į Anykščius, supažindinti 
su juo Lietuvos meno mylėtoją, 
kad atvykdamas į Anykščius jis 
žinotų, jog atvyksta ne tik į lite-
ratūros klasikų miestą.

Kas bus rudenį, 
siūlė nesvarstyti

Respublikiniam vaikų ir jau-
nimo festivaliui „Dvi paukštės“, 
skirtam režisieriams Galinai ir 
Vytautui Germanavičiams at-
minti,  rengiamam Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazi-
jos, skirti 1 tūkst.40 Eur ( buvo 
prašoma skirti 2 tūkst.940 Eur). 
Tai jau penktą kartą vyksiantis 
festivalis, kuris pernai dėl pan-
demijos neįvyko. Projekto ren-
gėjai teigia, kad Kultūros tarybos 
bus prašoma šį festivalį įtraukti į 
Anykščių tradicinius renginius, 
nes tai išskirtinis Anykščių kraš-
to kultūrinis – teatrinis reiškinys, 
teatro renginių nišoje užpildan-
tis jaunimui skirtą vietą. Projek-
to autoriai taip pat prisipažino, 
kad dėl pandemijos jiems yra 
sudėtinga sudėlioti šių metų fes-
tivalio repertuarą, tačiau tai žada 
padaryti iki rugpjūčio mėnesio.

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pup-
kienė stebėjosi, kad rašytoja 
Jurga Žąsinaitė nori perra-
šyti senas Anykščių krašto 
legendas.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Indriūnas stebė-
josi, kodėl fotografui Vaidui 
Pupeliui VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ nėra 
numatęs sumokėti už jo nuo-
traukas, kurias planuota pa-
naudoti atvirukų ir atvirlaiš-
kių rinkiniui išleisti

Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė mano, 
kad dėl karantino Vaikų ir 
jaunimo teatrų festivalyje 
kolektyvai neturėtų ką žiūro-
vams parodyti.
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Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė Kultūros 
tarybos nariams priminė, kad 
festivalio „Dvi paukštės“ orga-
nizatoriams pernai buvo skirti 
1 tūkst.300 Eur, tačiau jie buvo 
nepanaudoti dėl šalyje įvesto 
karantino.

„Pirmą kartą istorijoje ne-
panduotos lėšos grįžo“, - sakė 
ji.

Kultūros tarybos narė 
J.Pupkienė sakė abejojanti, 
kad teatrų kolektyvai dėl pan-
demijos turės naujai pastatytų 
spektaklių.

„Festivalis labai reikalingas. 
Sudėtinga kažką pasakyti, gal 
kolektyvai spektaklius galės 
rodyti lapkritį?“, - neapibrėžta 
situacija dėl pandemijos abejo-
jo J.Pupkienė.

Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė buvo įsitikinusi, 
kad teatrų kolektyvai produkto 
per tokį laikotarpį  nesukurs, 
tad neturės ką demonstruoti.

„Nekuria mokyklos dabar 
jokių produktų“, - dėstė ji.

Kiek kitokios nuomonės šia 
tema buvo Kultūros tarybos 
narė, „Anykštos“  vyriausioji 
redaktorė Gražina Šmigelskie-
nė. „Jeigu mes nežinome, kas 
bus rudenį, tuomet didžiosios 
dalies projektų nereikėtų svars-
tyti. Vienaip ar kitaip, visuose 
projektuose yra numatytos 
kontaktinės veiklos. Siūlyčiau 
nesvarstyti, kas bus rudenį“, - 
sakė ji.

Festivalis vyks 
eksperimentine forma

„Miško festivaliui“, kurį or-
ganizuoja Anykščių miesto 
Jurzdiko bendruomenė, skirti 1 
tūkst.500 Eur.

Šis festivalis gyvuoja jau 
ketverius metus, o pernai dėl 
pandemijos jis vyko kaip ats-
kirų renginių ciklas. „Miško 
festivalis 2021: panirimai“ šie-
met, anot organizatorių, vyks 
nauju eksperimentiniu formatu. 
Planuojama išbandyti dvi paty-
riminių stovyklų koncepcijas, 
pritaikytas skirtingoms tiksli-
nėms auditorijoms, ir užbaigti 
stovyklų ciklą jungtiniu rengi-
niu – kūrybos ir patirčių  prista-
tymu.

Pirmoji patyriminė stovykla, 
kuri vyks Šimonių girioje, bus 
skirta Lietuvos ir užsienio me-
nininkams, kita – jauniesiems 
kino kūrėjams. Antroji patyri-
minė stovykla bus orientuota 

į patirtis gamtoje, pavyzdžiui, 
bus ruošiamas laukinis maistas.

Baigiamasis „Miško festi-
valio“ renginys bus rengiamas 
talkos ir partnerystės principu.

Šviesos muzika pasklis 
po kaimus

Troškūnų bendruomenės pro-
fesionaliosios muzikos renginių 
ciklui „Šviesos muzika“ skirti 
1 tūkst.850 Eur. (buvo prašo-
ma skirti 3 tūkst. Eur). Šiam 
projektui taip pat yra skirtas 7 
tūkst.100 Eur Lietuvos kultūros 
tarybos finansavimas.

Šiemet šis projektas, kuris 
vyksta jau ketvirtus metus, anot 
organizatorių, yra plečiamas ir 
profesionali muzika skambės 
ne tik Troškūnų, bet ir Kavars-
ko bei Raguvėlės bažnyčiose. 
Koncertinėse programose pasi-
rodys akordeonistas Martynas 
Levickis, atlikėjai Karina Krys-
ko, Jeronimas Milius, Merūnas 
Vitulskis ir kiti. Muzikos ke-
liamiems pojūčiams sustiprinti 
bus kuriamos šviesos instalia-
cijos.

Anykščiai aidės...

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
projektui „Anykščiai aidi“ skir-
tas 1 tūkst. Eur (buvo prašoma 
skirti 2 tūkst. Eur).

Projekto organizatoriai pla-
nuoja šalia Laimės žiburio su-
rengti slemo (poezijos varžytu-
vių, kurių metu autoriai atlieka 
savo parašytus kūrinius prieš 
gyvą auditoriją ir teisėjus) ir 
Jono Biliūno kūrybos skaity-
mus.

Taip pat numatyta surengti 
ekskursiją po architektūrinius 
objektus, kuriuose matyti se-
nosios ir moderniosios archi-
tektūros samplaika. Tarp tokių 
objektų yra buvusioji Anykščių 
sinagoga, Anykščių koplyčia, 
Anykščių menų inkubatorius, 
Tilto gatvės statiniai, Anykščių 
biblioteka. Gide šioje ekskur-
sijoje  pakviesta būti Anykščių 
rajono savivaldybės vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė.

Dar viena Pasaulio anykštė-
nų bendrijos rengiama ekskur-
sija  skirta pažinčiai su Anykš-
čiuose kuriančiais bei kūrusiais 
skulptoriais. Ekskursijos gide 
pakviesta būti  menotyrininkė 
dr. Jolanta Zabulytė.

Pasaulio anykštėnų bendri-
ja projekto „Anykščiai aidi“ 
metu taip pat yra numačiusi su-
rengti diskusiją tarp klasikinės 
ir šiuolaikinės dailės atstovų 
tema „Grafitis ir klaskinis me-
nas: dialogas ar konfliktas?“, 
organizuoti fotografo Izido-

riaus Girčio vardo fotokon-
kursą, pakviesti į režisieriaus 
L.Mikutos filmo peržiūrą, su-
rengti kamerinį koncertą, skir-
tą  liaudies ar literatūros klasi-
kos palikimui.

Kiną demonstruoja po 
atviru dangumi

Projektui „Kinas po lietu-
viškais sodais“, kurio rengėjas 
taip pat yra Pasaulio anykštėnų 
bendrija,  skirta 600 Eur (buvo 
prašoma skirti 3 tūkst. Eur).

Kas antrą vasaros savaitgalį 
šalia Anykščių koplyčios po 
atviru dangumi pradėta de-
monstruoti lietuvišką kiną.

Kinas bus rodomas po meni-
ninės Mortos Tursės sukurtais 
sodais, todėl, anot organizato-
rių, taip ir gimė šio projekto 
pavadinimas.

Istorijų dvarelyje – 
kūrybinės dirbtuvės

VšĮ „Mokyklų tobulinimo 
centro“ kūrybiniam vaikų ir 
paauglių literatūros autorių 
vasaros seminarui „Įvairovė 
vaikų literatūroje“ skirti 900 
Eur (buvo prašoma skirti 3 
tūkst.681 Eur).

Istorijų dvarelyje numatyta 
surengti kūrybines dirbtuves, 
kuriose dalyvautų 15 rašytojų ir 
iliustruotojų iš Lietuvos ir už-
sienio šalių.

Jų  dalyviai įgytas dirbtuvėse 
patirtis bei rezultatus  pristatys 
Anykščiuose vyksiančiame vai-
kų ir paauglių literatūros festi-
valyje „Nuotykiai tęsiasi“.

Tradiciniam renginiui 
neskirta nė cento

Nors Kultūros tarybos nariai 
vienbalsiai pasisakė už projek-
to finansavimą, Vaižgantiečių 
klubui „Pragiedrulys“ tradici-
niam respublikiniam renginiui 
„Vaižgantinės“ finansavimas 
neskirtas. Šiam renginiui buvo 
prašoma skirti 2 tūkst. Eur. Šio 
renginio metu kasmet rugsėjį 
gimtadienio proga pagerbiamas 
rašytojo J.Tumo – Vaižganto 
atminimas, įteikiama Vaižganto 
premija. 

Šiemet Vaižgantinės vyks 13-
ąjį kartą, Vaižganto premija bus 
įteikta 20-ąjį kartą.

Domėjosi projekto autorės
asmenybe

Finansavimas neskirtas VšĮ 
„Darbi socialinė raida“ projek-
tui „Kūrybinė kino rezidenci-
ja – dienoraščio eilutė“. Šiam 
projektui buvo prašoma  skirti 

2 tūkst.881 Eur. Projekto metu 
buvo planuojama suburti jau 
dešimtmetį Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijoje veikiančio 
„Kino klubo“ narius – gimna-
zistus ir jau pradėjusius profe-
sionalų kūrybos kelią anykštė-
nus. Gavus finansavimą buvo 
žadama surengti kūrybinę 
rezidenciją, kurios metu jos 
dalyviai būtų fiksavę bendruo-
menei svarbias vietas, vaizdus 
ir nutikimus.

Tiesa, kai kuriems Kultūros 
tarybos nariams labiau knie-
tėjo sužinoti, kas yra projekto 
vadovė Elena Ruikytė. Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
aiškino, kad E.Ruikytė yra bu-
vusios Anykščių rajono savi-
valdybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Jūratės Gri-
ciūtės dukra.

Vyriškas  požiūris 
neįtikino...

Finansavimas neskirtas VšĮ 
„Prasmingas garsas“ projektui 
„Vyriškas požiūris“. Projektui 
buvo prašoma 960 Eur. Šis pro-
jektas – tai prieš dvejus metus 
startavusi poezijos ir autorinių 
dainų programa, kuri sukurta 
pagal Žilvino Prano Smalsko 
poeziją, o dainoms muziką rašo 
Petras Garšva,Gintautas Eima-
navičius, Robertas Raišelis, 
Stanislovas Aglinskas, Saulius 
Šimelis, Kęstutis Grigaliūnas. 

Ši komanda ruošėsi žiūrovų 
teismui pateikti naują progra-
mą.

Surdegyje norima įrengti 
„Basų kojų taką“

VšĮ „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ prašė skirti 3 
tūkst. Eur Surdegio geležinke-
lio stotelei ir Surdegio krašto 
kultūrinėms tradicijoms sau-
goti ir puoselėti. Projekto metu 
Surdegio geležinkelio stotelėje 
planuota įrengti stacionarius 
stalus, suolus bei lauko estra-
dą, poilsio zoną „Basų kojų ta-
kas“,  kuris gaivintų Siaurukui 
ir Surdegio kraštui būdingus 
pojūčius, taip pat būtų parengta 
edukacinė programa.

„Balvonams“ pinigų 
nedavė

Anykščių menininkų aso-
ciacija prašė 1 tūkst.700 Eur 
projektui „Jurgeli meistreli“. 
Šio projekto metu planuota 
Anykščių rajone pastatyti ke-
lias skulptūras ir jas įveiklinti. 
Buvo numatyta sukurti skulp-
tūrą „Smakas“, Apeiginį ožį bei 

dar vieną skulptūrą pastatyti 
Viešintose.

Medines skulptūras kuria me-
nininkas Ž.P.Smalskas, jas jis 
vadina „balvonais“.  Autoriaus 
sukurtų „balvonų“ galima pa-
matyti įvairiose Anykščių kraš-
to vietose.

Projektas padėjo 
atrasti naujų  veidų

UAB „Tykas“ projektui 
„Koncertų ciklas vaikams 
„Muzikinės išdaigos““ prašė 3 
tūkst. Eur. Utenos regiono švie-
timo įstaigose planuota surengti 
15 koncertų, kuriuose dalyvau-
tų styginių kvartetas ir aktorius 
Tomas Dapšauskas. Koncertų 
programoje buvo numatyta at-
likti klasikinę muziką.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
projektui „Menininkų sugrįži-
mai“ taip pat neskirtas finan-
savimas. Jam buvo prašoma 2 
tūkst. Eur. Tai tęstinis projek-
tas, kuris suburia po pasaulį 
išsibarsčiusius su Anykščių 
kraštu susijusius menininkus. 
Pasaulio anykštėnų bendrija 
džiaugėsi, kad šis projektas pa-
dėjo atrasti ir naujų vardų. Vie-
nas iš jų – Anykščiuose gimęs 
dailininkas-mistikas Vytautas 
Pečiukonis. Be minėto meni-
ninko, šiemet planuota surengti 
tekstilininkės-kaligrafės prof. 
Zitos Inčirauskienės, tapytojo 
Kazimiero Tutkaus, fotožurna-
listo Algimanto Žižiūno, dai-
lininko Algirdo Lukšto darbų 
parodas.

Finansavimas neskirtas tauti-
nių šokių kolektyvui „Gojus“, 
kuris planavo surengti lietuvių 
liaudies šokių seminarą-stovy-
klą. Šiam projektui buvo prašo-
ma 2 tūkst.750 Eur.

Projekto metu planuota į 
Anykščius pasikviesti senjorus 
iš Vokietijos, surengti kūrybines 
teatro ir scenos laboratorijas.

Vertino ekspertų komisija

Šiuos projektus vertino 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
įsakymu paskirta komisija. Jos 
nariai buvo Anykščių rajono 
mero patarėja Vaida Jucienė, 
Anykščių Teresės Mikeliūnai-
tės kraštotyros draugijos pir-
mininkas Tautvydas Kontrima-
vičius, A.Vienuolio draugijos 
pirmininkė Dangira Nefienė, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja Audronė 
Pajarskienė, Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininko pavaduotoja Irma 
Smalskienė.

Knygų leidėjams ir kultūros veiklų 
organizatoriams išdalyti biudžeto pinigai
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Traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros 2021 metams
GRAFIKAS

Vietovės ar įmonės pavadinimas Data Laikas, val. Vietovės ar įmonės pavadinimas Data Laikas, val.
Andrioniškio k. 2021-08-23 11 UAB „Sakas“ 2021-09-16 14
UAB „Licar“ 2021-08-23 12 ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ 2021-09-17 9

Papilių k. 2021-08-23 13
Surdegio k. 2021-08-23 14 AB „Ažuožerių sodai“ 2021-09-17 10
Žukauskų k. 2021-08-23 16

Burbiškio agroseviso kooperatyvas 2021-08-24 9 Pagirių k. 2021-09-17 12
Leliūnų k. 2021-09-20 13
Varkujų k. 2021-09-20 15

Rubikių k. 2021-08-24 11 Butėnų k. 2021-09-20 16
Bičionių k. 2021-08-24 13 Juostininkų k. 2021-09-21 10
Keblonių k. 2021-08-24 14 ŽŪB „Lanka“ 2021-09-21 12
Čekonių k. 2021-08-25 10 UAB „Anykščių 

Vosinta“
2021-09-22 11

Debeikių mstl. 2021-08-25 12
Aušros k. 2021-08-25 14 Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio 

rengimo centro Anykščių skyrius
2021-09-23 8

Šlavėnų k. 2021-08-26 8
Nausodės k. 2021-08-26 11

Budrių k. 2021-08-26 13 Kurklių mstl. 2021-09-23 10
Pumpučių k. 2021-08-26 15

Šerių k. 2021-08-26 16
Aulelių k. 2021-08-27 9

Daujočių k. 2021-08-27 11 Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazija

2021-09-23 14
Netikiškių k. 2021-08-27 13
Katlėrių k. 2021-08-30 11
Pašilių k. 2021-08-30 12 K. Janulio įmonė 2021-09-23 16

Skiemonių k. 2021-08-30 14 UAB „Anykščių
šiluma“

2021-09-24 9
Miškiniškių k. 2021-08-30 16

Latavėnų k. 2021-08-31 9 UAB „Autovelda“ 2021-09-24 10
Nemeirių k. 2021-08-31 10

UAB „Justeko“ 2021-08-31 11 UB „Anykščių melioracija“ 2021-09-24 13
Individuali įmonė Agniaus autoservisas 2021-08-31 12

Viešintų mstl. 2021-08-31 13
Dabužių k. 2021-09-01 9 K. Giriūno įmonė

„Pritinas“
2021-09-24 14

Janušavos k. 2021-09-01 11
Repšėnų k. 2021-09-01 13 UAB „Kagra“ 2021-09-24 15
Smėlynės k. 2021-09-01 14 AB „Anykščių 

kvarcas“
2021-09-27 13

Vaidlonių k. 2021-09-01 15
UAB „Karuba“ 2021-09-01 1530 MSK „Miško žemė“ 2021-09-28 9
Vašuokėnų k. 2021-09-01 17 Valstybės įmonė Valstybinė miškų 

urėdija
2021-09-28 10

Kunigiškių k. 2021-09-02 10
Vaitkūnų k. 2021-09-02 11

UAB „Kerokšlis“ 2021-09-02 12 UAB „Gobeva“ 2021-09-28 13
ŽŪB „Elma“ 2021-09-03 9 UAB „MV GROUP 

Asset Management“
2021-09-28 15

N. Elmininkų k. 2021-09-03 13
Levaniškių k. 2021-09-06 14 UAB „Anykščių

vandenys“
2021-09-28 16

Traupio mstl. 2021-09-06 16
AB „Kelių priežiūra“ 2021-09-07 8 UAB „Kurklių karjeras“ 2021-09-29 9

UAB Anykščių 
komunalinis ūkis

2021-09-29 14UAB „Sigmedis“ 2021-09-08 9

UAB „Vėjurta“ 2021-09-08 10 R. Juodelio įmonė
„Rudilė“

2021-09-30 9
UAB „Vikonas“ 2021-09-08 11
UAB „Poraistė“ 2021-09-08 13 UAB „RTR Kasyla“ 2021-09-30 10

Sporto klubas  „Vilartas“ 2021-09-09 10 UAB „VIA  FORTIS“ 2021-09-30 13
UAB „Kasandros grupė“ 2021-09-09 11 UAB „Arvedita“ 2021-09-30 15

UAB „Anykščių energetinė statyba“ 2021-10-05 9
Mačionių k. 2021-09-10 9 M. Balucko įmonė „Varžos matas“ 2021-10-05 13
Gečionių k. 2021-09-10 11
Svirnų II k. 2021-09-14 9 G. Tuskos įmonė 2021-10-06 10

ŽŪB „Sodžius“ 2021-09-14 11 UAB „Penki arai“ 2021-10-06 11
Kurklių II k. 2021-09-14 13 Individuali įmonė „Aušrema“ 2021-10-06 13

Staškūniškio k. 2021-09-14 15 Aknystos socialinės
globos namai

2021-10-07 10
Karališkio k. 2021-09-14 16

ŽŪB „Naujonys“ 2021-09-15 11 UAB „Vėjo birža“ 2021-10-07 13
Piktagalio k. 2021-09-15 12 UAB „Dulugis“ 2021-10-07 15
Grikiapelių k. 2021-09-16 10 Kitos įmonės Nuo 2021-10-11 iki  

2021-10-22Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo -
Vaižganto gimnazija

2021-09-16 12

Valstybinė rinkliava:
Už techninę apžiūrą: traktoriui – 6,80 Eur, priekabai – 5,50 Eur.
Mokėti: į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 53034.
Kontaktinis asmuo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Aloyzas Savickas, tel. (8 381) 59 379, (8 687) 83 501.
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SITUACIJA

Mitingą vainikavo riaušės

(Atkelta iš 3 psl.)

Žmonių taikus protestas, Sei-
mo narių darbas, konstitucinė 
opozicijos ir pozicijos prieš-
prieša demokratinėjė šalyje daro 
poveikį ir būtent tai 18 valandą 
veikė kaip stipriausias, labiau-
siai raminantis argumentas.

Man nebaisu buvo pasakyti 
protestuotojams tiesiai į akis, 
kad smerkiu Holokausto sim-
bolių naudojimą akcijoje, tai 
žemina mane, mano šalį, mano 
šalies istoriją ir joje gyvenan-
čias tikro genocido aukas ir jų 
šeimas.

Diskutavome su žmonėmis, 
ar aš esu „globalistas“, ir viena 
moteris pažadėjo man atsiųsti 
Jungtinių Tautų oficialų doku-
mentą, kuriame pasaulio galin-
gieji sutarė sumažinti pasaulio 
populiaciją iki 2 milijardų žmo-
nių. Pažadėjau perskaityti. Ga-
vau iš jos pažadą, kad ji taip pat 
perskaitys mano laišką ir paaiš-
kinimus, kad tai tėra sąmokslo 
teorija. Laiškus jau gavau, pasi-
dalinsiu. Dar jai pažadėjau, kad 
galvosiu, priimdamas sprendi-
mus dėl skiepų, apie jos ir jos 
vaikų teises.

Didžiulė pagarba policijos ir 
kitų tarnybų pareigūnams, ku-
rie dirbo profesionaliai pagal 
turėtus resursus. Esame maža 
šalis, kurią ištiko dvi krizės vie-
nu metu, ir todėl turiu šiokį tokį 
priekaištą ne policijai, o pre-
vencinį darbą dirbančioms tar-
nyboms. Jos pačios žino savo 
pavadinimus.

Lietuvos visuomenę apgaubė 
net trys rimtos bangos - migra-
cija, kultūriniai karai ir nesibai-
gianti pandemija. Visais laikais 
sunkiais momentais buvo žmo-
nių, kurie prie esamos baimės, 
nesaugumo jausmo prideda 
savo pasakojimus, savo naraty-
vus ir pasinaudoja žmonėmis. 
Riaušės prie Seimo yra nepatei-
sinamas įstatymo pažeidimas, 
už kurį įstatymo tvarka turi 
atsakyti organizatoriai. LVŽS 
frakcija ir visos kitos opozici-
nės frakcijos privalo nedvipras-
miškai pasmerkti smurto nau-
dojimą prieš pareigūnus, Seimo 
narius, atsiriboti nuo visų vei-
kėjų, kurie siekia destabilizuoti 
situaciją šalyje. Vien kritikos 
blogiems valdantiesiems šį kar-
tą nepakaks.

Taikus protestas, noras kal-

Galimybių pasas yra tik pra-
džia laisvės atėmimo. Žmonės 
į mitingų ciklą kyla už laisvę, 
kaip prieš 30 metų. Aišku, buvo 
provokatoriai. Bet manau, kad 
čia net gali būti pačios mūsų 
valdžios inspiruota. Mąstykime 
logiškai. Kam tai yra naudinga? 
Tam, kad sisteminė žiniasklai-
da galėtų nerodyti paties mitin-
go, kuriame dalyvavo 5 tūkst. 
taikių demonstrantų ir pateikė 
reikalavimus neatitiminėti iš 
jų laisvės. O žiniasklaida, LRT, 
rodo tik tuos akmenų mėtyto-
jus. Jie gal tik kokius 5 proc. 
sudarė visų demonstrantų. Ci-
tavau Šiaulių merą, kuris sakė, 
kad tai yra tik dėmesio nutrau-
kimas“, - „Anykštai“ kalbėjo L. 
Fergizas. 

Standartai pasirodė 
veidmainiški

Vilniuje gyvenantis humani-
tarinių mokslų daktaras, isto-
rikas, visuomenininkas Tomas 
Baranauskas „Anykštai“ pa-
sakojo, kad jam pasirodė, jog  
įvykiai prie Seimo buvo spon-
taniški.

Istorikas pasakojo dieną lan-
kęsis mitinge prie Seimo ir 
nepastebėjęs neramumus pra-
našaujančių ženklų. Renginio 
vedėja ne kartą drausmino da-
lyvius net stabdydama mitin-
gą, kad nesiartintų prie Seimo 
rūmų, nes policija to nenori. 
Pabuvęs mitinge, anykštėnas 
istorikas pasakojo grįžęs namo, 
bet išgirdęs, kad prie Seimo 
vyksta kažkokie neramumai, 
grįžęs pasižiūrėti, tačiau buvęs 
ten neilgai. 

„Mitingo metu mačiau, kad 
kai kurie žmonės organizavo-
si laukti iki rytdienos, kadangi 
kitą dieną turėjo būti priimamas 

sprendimas, kuris šiandien ir 
priimtas (dėl taikomų ribojimų 
neskiepytiems ir nepersirgu-
siems COVID-19 liga, - red. 
pastaba). Tie, kurie atvažiavo 
iš toliau, organizavosi kažkokią 
grupę, kad pasiliktų išlaukti ryt-
dienos. Manau, kad tokia grupė 
ir susidarė, nesekiau, kaip ji 
formavosi. Manau, kad ten pa-
siliko tokie radikalesni žmonės, 
bet, kaip mačiau, daugelis liku-
sių buvo pakankamai taikūs“, 
- spėjimą, kodėl žmonės liko 
prie Seimo pasibaigus sankci-
onuotam mitingui, pasakojo T. 
Baranauskas.   

Istorikas pasakojo, kad prie 
Seimo yra automobilių stovėji-
mo aikštelė, kuri užpilta skalda, 
ir todėl joje nesunku buvo rasti 
akmenų, kurie ir skriejo į poli-
cijos pusę.

„Tai, kas vyko vakare, ma-
nau, buvo stichiškas susibū-
rimas. Kai kas sako, kad ten 
provokatoriai, bet tai interpre-
tacijos, nesiimu spręsti tokių 
dalykų. Mano supratimu, tokie 
įvykiai įvyksta labai lengvai 
ir stichiškai. Jei žmogus buvo 
linkęs kažką spręsti tokiomis 
drastiškomis priemonėmis, jam 
tie akmenys jau buvo po kojo-
mis“, - pastebėjo humanitarinių 
mokslų daktaras.

Paklaustas, ar po riaušių gali 
pasikeisti valstybės gyvenimas, 
T. Baranauskas sakė: „Lietu-
vos mastu mes nematėme tikrų 
riaušių. Atsimenu pernai metų 
Aušrinės Armonaitės solidaru-
mą su riaušininkais, tais, kurie 
rengė tikras riaušes, degino 
automobilius, pastatus ir visa 
kita. Su tais riaušininkais vie-
na iš dabartinės valdančiosios 
koalicijos lyderių rengė soli-
darumo mitingą ir ėjo su pla-
katu „Fuck the police“, vedėsi 
vaikus į šį mitingą. Tai net ne 
tai, kad dvigubi standartai, tai 
yra visiška veidmainystė, kai 
iš vienos pusės remi tikrai jau 
stipraus smurto pasireiškimus, 
o kažkokius smulkius akmenu-
kų pamėtymus vadini baisiomis 
riaušėmis. Žinoma, jos nepri-
imtinos, bet su istorinio masto 
įvykiais negali būti net lygina-
mos“, - svarstė istorikas. 

bėtis su Seimo nariais nenau-
dojant prievartos, pasipiktini-
mas Seimo nariais - absoliuti 
kiekvieno piliečio teisė, tačiau 
vakar buvo ne tai“, - rašė mūsų 
rinkiminėje apygardoje išrink-
tas Seimo narys.

Žurnalistas: „Kam 
naudingos riaušės?“

Savo „Facebook“-o profilyje 
filmuota mitingo medžiaga da-
lijosi Vilniuje gyvenantis anykš-
tėnas, žurnalistas Laimas Fergi-
zas. Tiesa, p. Laimas „Anykštai“ 
sakė,  kad mitinge dalyvavo tik 
nuotoliniu būdu, o filmukai, ku-
riais dalijosi, yra jo draugo. 

„Bet nuomonę turiu. Žmogus 
turi turėti pasirinkimo laisvę. 

Istorikas dr. Tomas Bara-
nauskas sako, kad dieną 
mitinge jis nepastebėjo nera-
mumų ženklų.

Minia, likusi už Seimo rūmų tvoros, buvo sunkiai sukalbama.
luko BAlAnDŽiO/15min nuotr.

Regis, protestuotojai varžėsi, kas sukurs išmoningesnį plakatą.
nuotrauka iš Tomo BARAnAUskO „Facebook“-o..

Skirtingų šaltinių duomenimis, mitinge dalyvavo nuo 4 iki 20 tūkst. žmonių.
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SITUACIJA

Mitingą vainikavo riaušės

Paklaustas, ar riaušės nepa-
kenks demokratijos padėčiai 
Lietuvoje, T. Baranauskas kal-
bėjo: „Demokratijos padėtis 
Lietuvoje iki šio protesto jau 
buvo itin prasta, tai rodo diskri-
minacinis Vyriausybės nutari-
mas. Tas nutarimas, kuris buvo 
projekte, buvo tarsi nurašytas 
nuo nacių potvarkių žydams 
(sako, su holokaustu nelygin-
kit, bet potvarkiai buvo dar iki 
holokausto). Buvo numatyta 
uždrausti naudotis viešuoju 
transportu, o žydams buvo toks 
pat draudimas. Niekada neigia-
mi procesai neprasideda nuo vi-
siškos savivalės. Žmonės prati-
nami pamažu, kad galima elgtis 
bet kaip su tam tikra grupe, o 
paskui ten „stabdžių“ nebelie-
ka. Toks pavojus yra ir dabar. 
Gal ne iki tiek nueis, bet yra 
pavojus, kad su tam tikra dali-
mi Lietuvos visuomenės gali-
ma elgtis bet kaip, bet kokius 
ribojimus daryti – neleist dirbt, 
neleist sirgt, neleist sveikt, ne-
leist važinėti transportu. Tu 
neturi jokių teisių. Jei tokia 
nuostata įsivyrauja, tai gali būti 
neprognozuojama. Apie demo-
kratiją kalbėti šioje situacijoje 
visiškai nėra jokios prasmės. 
Kas gali būti toliau? Vilniaus 
savivaldybė jau paskelbė – at-

šaukiami visi suderinti leidimai 
mitingams. Faktiškai Vilniaus 
savivaldybės sprendimu naiki-
namas 36 Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos straipsnis. 
Žinoma, kad tai antikonstitu-
ciška, bet o ką? Ką gali padary-
ti?“ - apie demokratiją kalbėjo 
anykštėnas istorikas. 

„Ši Vyriausybė savo veikla 
jau sugebėjo sutelkti du dide-
lius mitingus. Šeimų maršą ir 
šį. Kiek esu dalyvavęs mitingų 
Lietuvoje per keliolika metų, 
visi jie buvo labai menki. Mak-
simum tūkstantis ar du tūks-
tančiai žmonių. Visa tai buvo 
gana menki procesai, o dabar 
prasidėjo didesni mitingai. Kad 
vyksta tokie mitingai – grynai 
šios Vyriausybės nuopelnas, ji 
sutelkia žmones prieš save“, - 
kritiškai Vyriausybės vykdomą 
politiką vertino humanitarinių 
mokslų daktaras T. Baranaus-
kas.  

Ant kojų buvo sukelti 
ir Anykščių policininkai

Naktį iš antradienio į trečia-
dienį Vilniuje, prie Seimo, kilus 
riaušėms, ant kojų buvo sukelti 
ir visi Anykščių rajono policijos 
pareigūnai. Naktį į komisariatą 
atlėkė ir Visagine gyvenantis 
Anykščių rajono policijos vir-
šininkas Jonas Cicėnas. Tiesa, 

skaičiuoti, kokios pasekmės 
bus sveikatos sistemai“.

Vyriausybės trečiadienį pri-
imtu nutarimu nuo rugsėjo 13 
dienos neturint galimybių paso 
ar neigiamo PGR testo bus ap-
ribota dauguma kontaktinių 
paslaugų.

Taip pat nustatyta, kad vers-
las galimybių pasą galės taikyti 
ir prieš įsigaliojant naujiems ri-
bojimams – nuo pirmadienio.

Nuo rugsėjo 13-osios gali-
mybių pasui reikalingų kriterijų 
neatitinkantys žmonės galės ap-
sipirkti tik parduotuvėse, kurių 
pagrindinė veikla yra maisto, 
veterinarijos, vaistinių, optikos 
prekių pardavimas, turinčiose 
atskirą įėjimą iš lauko, ir jų pre-
kybos plotas turės būti mažes-
nis nei 1500 kv. metrų.

Imuniteto neturintys žmonės 
taip pat negalės lankytis gro-
žio salonuose, viešojo maitini-
mo įstaigose, pramogų vietose, 
renginiuose, išskyrus atvirose 
erdvėse vykstančius renginius, 
kuriuose dalyvauja ne daugiau 
kaip 500 žmonių.

Be galimybių paso trumpėja 
leidžiamų veiklų sąrašas: lieka 
tik smulkaus remonto paslaugų 
užsakymas, kai kontaktas trun-
ka ne ilgiau nei 15 minučių, 
veterinarijos paslaugos, muzie-
jų ekspozicijų ir parodų lanky-
mas, bibliotekose būtų galima 
lankytis tik knygų atsiėmimo-
grąžinimo tikslais.

Tačiau Vyriausybė atsitraukė 
nuo ankstesnių planų neturin-
tiems imuniteto arba neigiamo 

į Vilnių Anykščių pareigūnai 
taip ir neišvažiavo: jų pagalbos 
malšinant riaušes neprireikė.

Pasak J. Cicėno, ir ketvirta-
dienį policininkams galioja nu-
rodymas išlaikyti aukščiausią 
parengtį ir būti pasiruošus bet 
kada išvykti į kitus miestus.

Vieną arba du kartus per sa-
vaitę Anykščių rajono policijos 
komisariatas privalo siųsti savo 
ekipažus į Lietuvos pasienio 
su Baltarusija ruožą. Nurodytą 
parą pasienyje dirba du anykštė-
nų pareigūnų ekipažai - vienam 
ekipažui atidirbus 12 valandų, 
jį keičia kitas mūsų policininkų 
ekipažas.  

Nauji ribojimai - 
nuo rugsėjo 13-osios

Vyriausybė nuo rugsėjo 13-
osios įveda naujų ribojimų nuo 
koronaviruso (COVID-19) ne-
pasiskiepijusiems žmonėms: 
jie galės apsipirkti tik nedide-
lėse parduotuvėse ir vaistinėse, 
trumpėja jiems leidžiamų pas-
laugų sąrašas.

Ribojimai nebus taikomi 
žmonėms, kurie yra pasiskie-
piję pilna skiepijimo schema 
ir įgiję imunitetą, persirgę ko-
ronavirusu, kai tai patvirtinta 
PGR, antigeno testais arba se-
rologiniu antikūnų tyrimu, turi 
neigiamą PGR testą, atliktą per 
pastarąsias 48 valandas, ir vai-
kams iki 16 metų.

Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys per Vyriausybės 
posėdį trečiadienį teigė, kad 
ribojimai nustatomi siekiant, 
jog augantis sergamumas CO-
VID-19 netrukdytų teikti kitas 
sveikatos paslaugas, taip pat 
apsaugoti skiepytis negalinčius 
gyventojus.

„Sergamumas auga, lovos 
pildosi. (...) Šiandien rytą mes 
jau pasitinkame su 334 kovido 
lovomis“, – sakė ministras.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
pažymėjo, kad „šitoje bangoje 
mums mažiau rūpi skaičiuo-
ti atvejų skaičių, o labiau rūpi 

Kryželiu prieš skydą...                                      scanpix (Žygimanto Gedvilos nuotr.)

COVID-19 testo žmonėms už-
drausti naudotis miesto ir prie-
miesčio viešuoju transportu ir 
teikti tik būtinąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
teigė, kad siūlymo riboti nau-
dojimąsi viešuoju transportu 
atsisakyta dėl sudėtingo admi-
nistravimo.

„Įvertintos administracinės 
viešojo transporto galimybės, ir 
mes čia kalbame apie miesto ir 
priemiestinį viešąjį transportą, 
nekalbame apie tolimojo susi-
siekimo, kur yra visos techninės 
galimybės patikrinti žmogaus 
bilietą ir galimybių pasą. Miesto 
transporte, ypač piko laikų metu, 
ypač vaikams grįžtant į moky-
klas, įgyvendinti tokį reikalavimą 
būtų administraciškai gana sudė-
tinga“, – per spaudos konferenci-
ją trečiadienį sakė premjerė.

Pagal nutarimą, asmens svei-
katos priežiūros paslaugos ir 
imuniteto neturintiems asme-
nims bus teikiamos pagal svei-
katos apsaugos ministro nusta-
tytus reikalavimus, įskaitant 
testavimą.

Taip pat imunitetą turintiems 
asmenims kaukės liktų reko-
mendacija, o teikiant paslaugas 
nepasiskiepijusiems jos ir toliau 
liktų privalomos.

Ministrų kabinetas anksčiau 
yra pritaręs, jog augant užim-
tų COVID-19 lovų ligoninėse 
skaičiui būtų įvedami kontak-
tinės veiklos ribojimai neturin-
tiems galimybių paso, išskyrus 
kai kurias išimtis.

Per riaušes sužeista 18 pareigūnų. 
scanpix (Žygimanto Gedvilos nuotr.)

Riaušės prie Seimo prasidėjo vakarėjant.        Vidmanto BAlkūnO/15 min. nuotr.

Mitingas dieną vyko taikiai.
nuotrauka iš Monikos PelDAViČiūTĖs „Facebook“-o.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 (Ne)emigrantai. (kart.)
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Spalvingas žirgelių gy-
venimas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
11:25 Kelionių atvirukai..
11:55 Pasaulio dokumentika.
13:40 Puaro. N-7. 
15:30 Žinios. Orai. (su vertimu 
į gestų k.)
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
17:30 Žinios. Sportas. Orai. (su 
vertimu į gestų k.)
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija. N-7. 
21:50 Pono Byno atostogos. 
N-7.
23:20 Pitas ir Tili. (kart.) N-14. 
01:00 Seržantas Bilkas. (kart.) 
N-7. 

06:25 Broliai meškinai. 
06:55 Bunikula.
07:25 Neramūs ir triukšmingi.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:10 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis.

10:15 Žvaigždžių dulkės N-7. 
12:45 Išsinuomokit vaiką! N-7. 
14:35 Medisono grafystės tiltai 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kamanė N-7. 
21:50 Sąjungininkai N14. 
00:15 Interviu su diktatoriumi S. 

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.  
09:30 Koko  N-7.
11:30 Laukinio Paryžiaus 
istorija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinio Paryžiaus 
istorija.
12:35 Guliverio kelionės N-7.
14:15 Druska brangesnė už 
auksą.
16:10 Briusas Visagalis N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Briusas Visagalis N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Dambis  N-7.
21:55 Kingsman. Slaptoji tar-
nyba  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kingsman. Slaptoji tar-
nyba N-14.
00:20 Mitas  N-14.

06:30 Pričiupom! (k).
07:30 Tarptautinis turnyras 

„Pasaulio taurė 2021“ (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas.
10:05 Kova už būvį.
11:10 Geriausi šuns draugai.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
14:00 Ekstrasensai tiria  N-7. 
16:10 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. 
17:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
18:25 Tie, kurie žudo  N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:50 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII N14. 
00:55 Lošėjas (k) N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 100 metų propagandos. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Šeimyninės melodra-
mos. (kart.)
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Madi Ečeban. N-14.
23:05 Pagirių žaidynės. S.
00:45 Arčiau. (kart.) N-14.
02:45 Vera. Drumsti vandenys. 
(kart.) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.)
07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias.
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis.
10:00 Po laukinę gamtą.
10:30 Skonio pasaka.
11:00 Stop juosta. Šiauliai.
11:30 7 Kauno dienos.
12:00 Mokslo sriuba.
12:30 Žolinės atlaidai. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 
Krekenavos.
14:15 Klausimėlis.
14:35 Luisas ir ateiviai. (kart.)
16:00 Muzikos talentų lyga.
17:30 Keramikas Vytautas 
Valiušis.
18:30 Laisvė šaukia.
19:30 Archyvų forumas.
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Algirdo Martinaičio jubi-
liejinis koncertas.
22:40 Fortepijono maratonas 
Beethovenui. 
22:50 Agata Kristi. Pelėkautai. 
(kart.) N-7. 
01:45 Pono Byno atostogos. 
(kart.) N-7. 

06:10 Nukalta ugnyje  (kart.) 
N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.

07:55 Atšiaurioji Aliaska.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Sandėlių karai  N-7.
10:30 Žmogus, gepardas, 
gamta  N-7.
11:40 Gelmėse slypinčios uni-
kalios istorijos N-7.
12:50 Žmogus, gepardas, 
gamta  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga N-14.
23:50 Bėdos kurorte  N-14 
(kart.).

07.00 Žiedas su rubinu. N-7.
08.00 Švarūs miestai. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.30 Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda.
11.00 Vyrų šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Triguba apsauga. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena.

18.00 Žinios. Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Triguba apsauga. N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Geltonas karutis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Orijaus kelionės.  
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Geltonas karutis.
12:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
13:00 Išlikę.
13:30 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Šv. Mišių transliacija.
16:00 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.  
20:45 Mano pramogos veidai.
21:30 Pokalbiai prie jūros.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 nežVAIRUOK.
00:30 Išlikę.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė ekspedicija. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė N-14. 
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai..
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Artemidė. Žudikų viešbutis 
N14. 
00:20 Strėlė  N-7. 
01:20 Sąjungininkai (k) N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Maisto kelias  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto”. 2020. 659 s.
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 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kova už garbę  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kova už garbę  N-14.
23:55 Bulis  N-14.
00:55 Havajai 5.0  N-7.
01:55 Rouzvudas  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 

Merginos  (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėglys N14.
22:45 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
23:45 Legendų biuras (k) N14. 
01:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VII 
(k) N14. 

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas (k) N-7. 
14:35 Baudžiauninkė  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Stažuotoja N-7. 
21:00 Lemtinga gintis N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Prancūziška žmogžudystė. 
Madi Ečeban (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas  
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos  
(kart.).
08:40 Po laukinę gamtą   (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:30 Krikščionio žodis (kart.).
12:45 Klausimėlis (kart.).
13:00 Kultūros diena (kart.).
13:55 Muzikos talentų lyga (kart.).
15:25 Ką veikti?! 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Čikagos policija   N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Išpažinimai (kart.).
19:30 Gandhis. Žmogus, tapęs 
simboliu.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vilius Karalius 1, 2 d.
00:25 DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:35 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Univeras  (kart.) N-7.
09:25 Sandėlių karai  N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.

15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Povandeninis horizontas 
N-14.
23:10 Pjūklas  S.
01:05 Naša Raša  N-14.
01:40 Univeras. Naujas bendrikas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Senjorų avilys.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 24/7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Baltijos kelias.  
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Lietuviškos atostogos.  
07:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene..
08:00 Yugo broliai.
08:30 Geltonas karutis.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Pokalbiai prie jūros.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Išpakuota.
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:15 Delfi diena. Dienos tema.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 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 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Kasdienybės herojai.  
22:15 Mano pramogos veidai.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Pokalbis su D. Žeimyte
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras  N-7.  
17:30 Žinios. Sportas.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Istorijos perimetrai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Nuostabioji draugė  N-14.  
23:00 Skyrybų vadovas draugėms  
N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka   N-7.   
(kart.).
00:30 Euromaxx  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7.  
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas   N-7. 

20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Turistas   N-7. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:35 Išpirka (k) N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  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 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Atkeršyti bet kokia kaina  
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Atkeršyti bet kokia kaina  
N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Atkeršyti bet kokia kaina  
N-14.
00:00 Bulis  N-14.
01:00 Havajai 5.0  N-7.
02:00 Rouzvudas  N-7.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).

08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. Merginos 
(k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas  N14. 
22:45 48 valandos (k) N14. 
00:45 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
01:45 FTB. Ieškomiausi (k) N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas (k) N-7. 
14:35 Baudžiauninkė  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Marija Vern  N-7. 
21:00 Stokholmo rekviem. Kraujo 
ryšys N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Stokholmo rekviem. 
Nelauktas vaikas (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.

06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas (kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos  (kart.).
08:40 Kūrybingumo mokykla  
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Menora (kart.).
12:30 Kelias į namus (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis (kart.).
13:55 Čia – kinas (kart.).
14:25 Veranda (kart.).
14:55 Keramikas, puodžių karalius 
Vytautas Valiušis. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  (kart.).
18:10 Čikagos policija   N-7.  
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Anykščių kraštas. Prima 
Bučytė-Petrylienė. (kart.).
19:30 Pokyčių karta.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Schindleris.
22:50 Kernavės archeologinė 
vietovė. .
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Išsaugota istorija (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Visagino Country 2015.  
01:30 Muzikinė pramoginė progra-
ma „Du balsai – viena širdis“  (kart.).

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.

07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Sumokėti vaiduokliui  N-14.
22:50 Skubi pagalba  N-14.
23:50 Naša Raša  N-14.
01:20 Univeras. Naujas bendrikas  
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 4 kampai.  
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 Baltijos kelias. 
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.
02.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Sveikatos receptas.  
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Pokalbiai prie jūros.
14:30 Retro automobilių dirbtuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Pokalbiai prie jūros.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Nuostabioji draugė  N-14.  
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Išpirka N-7. 
00:20 Strėlė  N-7. 
01:20 Artemidė. Žudikų viešbutis 
(k) N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Tunelis  (kart.) N-7 
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  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. s.
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 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Dredas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Dredas . N-14.
23:55 Bulis  N-14.
00:55 Havajai 5.0  N-7.
01:55 Rouzvudas  N-7.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 

Merginos (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7..
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7.
20:30 Pričiupom! 
21:00 48 valandos  N-7.
23:00 Bėglys (k) N14. 
00:45 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas (k) N-7. 
14:35 Baudžiauninkė  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Marija Vern  N-7. 
21:00 Stokholmo rekviem. 
Nelauktas vaikas N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Lemtinga gintis (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos 
(kart.).
08:40 Lietuvos mokslininkai 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:30 Kelias (kart.).
13:00 Legendos (kart.).
13:55 7 Kauno dienos (kart.).
14:25 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Gandhis. Žmogus, tapęs 
simboliu (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Čikagos policija N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
19:30 Tokijas – miestas feniksas..
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bloga mergaitė.  
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai.  
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Džiazo muzikos vakaras.  
01:35 Auksinis protas. Vasara. 
(kart.).

06:30 CSI kriminalistai  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.

09:25 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Galutinis vaizdas  N-14.
22:55 Skubi pagalba  N-14.
23:45 Naša Raša  N-14.
01:10 Univeras. Naujas bendrikas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 4 kampai.  
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 Baltijos kelias.  
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose .
08:00 Yugo broliai.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live.  
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.  
21:00 Yugo broliai.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. rugpjūčio 14 d.

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Istorijos perimetrai (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Gimę tą pačią dieną.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Nuostabioji draugė   N-14.  
24:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.   
(kart.).
00:40 Veranda  (kart.).
01:05 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 

22:30 Slaptasis agentas   N14.  
00:25 Strėlė  N-7.  
01:25 Turistas (k)  N-7.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  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 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Nesuvokiama grėsmė 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nesuvokiama grėsmė 
N-14.
00:00 Bulis  N-14.
00:55 Havajai 5.0  N-7.
01:55 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Mirties apsuptyje  N14.  
23:05 Universalus karys. 
Sugrįžimas (k)  N14.  
00:50 Greitojo reagavimo būrys   
N-7.  
01:50 FTB. Ieškomiausi  (k)  N-7.  

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas  (k) N-7. 
14:35 Baudžiauninkė  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Marija Vern  N-7. 
21:00 Vilkų žemė. Nepabėgsi   
N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Stokholmo rekviem. Kraujo 
ryšys (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Visagino Country 2015 
(kart.).
06:50 Dizaino dokumentika 
(kart.).

07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos 
(kart.).
08:40 Gamina vaikai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Trembita (kart.).
12:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
13:00 Keramikas, puodžių kara-
lius Vytautas Valiušis (kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. Daugailiai 
(kart.).
14:55 Pokyčių karta (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija. .
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:10 Čikagos policija   N-7.  
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Oro kelionių užkulisiai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Troškulys  N-14. .
23:00 Čia – kinas  (kart.).
23:30 Euromaxx.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Visagino Country 2015.  
01:40 Duokim garo!  (kart.).

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 

N-7.
10:25 Simpsonai . N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Deadpool  N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:05 Naša Raša  N-14.
01:30 Univeras. Naujas bendrikas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė.  
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
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 Baltijos kelias.  
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais. 
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba. 
21:00 Yugo broliai.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras  N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. Vasara.  
22:25 Greiti ir įsiutę 5   N-14.
00:35 Popžvaigždė: niekada 
nesustok   N-14.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Itališkas apiplėšimas  N-7. 
23:45 Matrica. Revoliucijos   N-7. 
02:20 Slaptasis agentas (k) N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  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 Ratai 3 .
21:45 Galaktikos sergėtojai. 2 dalis  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Galaktikos sergėtojai. 2 dalis 
00:30 Idealus pabėgimas  N-14.
02:25 Nesuvokiama grėsmė  N-14 
(kart.).

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.

14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Šaulys N14. 
23:45 Mirties apsuptyje (k) N14. 
01:50 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas (k) N-7. 
14:35 Baudžiauninkė  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Marija Vern  N-7. 
21:00 Keliautojas. Naktų vagis   
N14..
22:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir pašėlusi naktis  N14. 
00:50 Vilkų žemė. Nepabėgsi (k) 
N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Visagino Country 2015 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Archyvų forumas  (kart.).

08:40 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Rusų gatvė  (kart.).
12:30 Stop juosta  (kart.).
13:00 Stambiu planu  (kart.).
13:55 Išsaugota istorija (kart.).
14:25 Pasivaikščiojimai  (kart.).
14:55 Oro kelionių užkulisiai  
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Čikagos policija  N-7.  
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Stop juosta  (kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Johaneso Pesukės gyveni-
mo kronikos  N-7.
22:45 Sostinės dienos 2020.  
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.

18:00 Optibet A lygos rungtynės. 
Alytaus DFK „Dainava“ – „Kauno 
Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas . N-14.
23:55 Deadpool N-14 (kart.).
02:10 Povandeninis horizontas . 
N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda.  
07.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Pagaliau savaitgalis.  
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 Bušido ringas  N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
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 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pokalbiai prie jūros.
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Spausk gazą.
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Lietuviškos atostogos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Jūs rimtai? 
22:00 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Automobilis už 0 Eur.
00:30 Delfi diena.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neiš-

brauktų 
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 Kelionių atvirukai. 
07:45 Hakio Bakio miškas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Lokiai namuose.
12:50 Metų laikų kaita.
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. .
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Euromaxx. .
18:30 Vakaras su Edita. .
19:30 Stilius. .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina. .
22:25 Karalius Ralfas  N-7. .
24:00 Greiti ir įsiutę 5  N-14. 
(kart.).
02:10 Johaneso Pesukės gy-
venimo kronikos N-7. (kart.).

06:25 Broliai meškinai. 
06:55 Bunikula.
07:25 Neramūs ir triukšmingi.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Tomas ir Džeris Marse.
10:55 Svajoklis Budis.
12:40 Šaunusis penketukas.
14:35 Beverli Hilso nindzė  
N-7. 
16:25 Mamos eina į trasą   
N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų viešbutis.

21:20 Nebrendylos 2   N14. 
23:25 Rinas 911.  S.  
01:00 Itališkas apiplėšimas 
(k)  N-7.  

06:35 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Laukinė karalystė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė karalystė.
12:35 Kitame kūne  N-7.
14:25 Legendinis kovotojas  
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 Garfildas.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Garfildas.
21:15 Apgaulės meistrai  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Apgaulės meistrai  N-7.
23:35 Kelnėse dar ne senelis.
01:45 Galaktikos sergėtojai. 2 
dalis  N-14 (kart.).

06:30 Pričiupom! (k).
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Kova už būvį (k).

11:10 Geriausi šuns draugai.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
14:00 Ekstrasensai tiria  N-7. 
16:10 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
18:25 Tie, kurie žudo  N-7. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Bėgte visą naktį N14. 
00:15 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė N14. 
02:05 Šaulys (k) N14. 

06:00 Pasirinkę Lietuvą.  
06:30 100 metų propagandos.  
07:00 Akloji  (k).
08:30 Daktaras Ozas  N-7. 
09:30 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Kai norisi žalumos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji  (k) 
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Šešėliai danguje 
N14. 
22:55 Prisikėlimas   N-7. 
01:05 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir pašėlusi naktis (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. Vasara. 

07:00 Kelionių atvirukai.
07:15 Klausimėlis  (kart.).
07:30 Kelias į namus.  
08:00 Skonio pasaka.
08:30 Lietuvos mokslinin-
kai. Kalbininkė Danguolė 
Mikulienė. 
09:00 Kūrybingumo mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimyne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:00 Trembita.  
12:30 Rusų gatvė.  
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx. 
14:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:30 Erdvės menas..
17:00 Veranda. .
17:30 Legendos. .
18:30 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 2 d. 
19:30 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 3 d. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mini ir Moskovicas   
N-14.  
22:55 LRT OPUS ore. Grupė 
„Umiko“.  
23:55 Muzikinis intarpas.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Popžvaigždė: niekada 
nesustok  N-14. (kart.).
02:05 Čia – kinas  (kart.).

06:00 Nukalta ugnyje  (kart.) 
N-7.
06:55 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.

07:55 Atšiaurioji Aliaska.
08:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Aš – ralistas.
10:30 Žmogus, gepardas, 
gamta  (kart.) N-7.
11:35 Gelmėse slypinčios uni-
kalios istorijos N-7.
12:45 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Pašėlę vyrukai 2 N-14.
01:00 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  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 Grilio skanėstai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Triguba apsauga  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 

18.30 Švarūs miestai. 
19.00 Rondo. Gyvo garso 
koncertas. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Neatmenu tavo veido.
22.30 Žinios..Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Triguba apsauga  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją. 
07:00 Kasdienybės herojai.  
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Pokalbiai prie jūros.
09:00 Lietuviškos atostogos.
09:30 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live.  
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Kablys.
13:00 Šiandien kimba. 
14:00 Ugnikalnių takais.
14:30 Ugnikalnių takais.
15:00 Ugnikalnių takais.
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Yugo broliai.
17:00 Yugo broliai.
17:30 Yugo broliai.
18:00 Yugo broliai.
18:30 Yugo broliai.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Jūs rimtai? 
20:30 Orijaus kelionės.  
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
23:00 Delfi premjera.
00:00 Yugo broliai.
00:30 Yugo broliai.
01:00 Yugo broliai.

Purūs morkų ir varškės blyneliai
Labai skanūs blynukai, tikrai, kad verta kepti. Tiems kas 

nevalgo varškės tai puikus būdas jos įsiūlyti, nes valgys bly-
nukus net ausys links!  

INGREDIENTAI:

200 gramų varškės;
150 gramų morkų 
(smulkiai tarkuotų);
150 gramų miltų;
2 vienetai kiaušinių;
100 mililitrų pieno;
2 šaukštai cukraus 
(arba medaus);
2 šaukštai aliejaus;
1 šaukštelis kepimo miltelių;
0.5 šaukštelio cinamono;
1 žiupsnelis druskos;
šiek tiek aliejaus (kepimui).

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Tarkuotas morkas užpilti ~3 
v.š. vandens, dėti į mikrobangų 
krosnelę ir pakaitinti ~2-3 mi-
nutes arba pakaitinti keptuvėje, 
kol šiek tiek suminkštės. Palikti 
pravėsti.

2. Į didesnį dubenį suberti mil-
tus, kepimo miltelius, cinamoną, 
druską ir viską permaišyti.

3. Į kitą dubenį krėsti per sie-
telį pertrintą varškę, mušti kiau-
šinius, berti cukrų, pilti pieną 
ir aliejų, gerai išmaišyti. Tada 
sukrėsti morkas, išmaišyti. Ga-
liausiai suberti miltų mišinį ir 
dar kart viską gerai išmaišyti 
(jei manote, kad miltų mažoka, 
drąsiai galima pridėti dar apie 
pora šaukštų, na, bet man ne-
prireikė).

4. Į keptuvę pilti ~2 v.š. alie-
jaus, įkaitinti ir ant nedidelės 
kaitros kepti nedidelius bly-
nukus (po 1 nekaupiną v.š.). 
Vartyti atsargiai, nes begalo 
minkštučiai (man apversti ge-
riausiai pavyksta su dvejomis 
šakutėmis). 

SKANAUS!
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įvairūs

MOZAIKA

parduoda

MINI 
EKSKAVATORIAUS 

PASLAUGOS
Žemės kasimo, 
lyginimo darbai.
Polių gręžimas.

Tel. (8-698)37042.

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.

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.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Šių metų rugpjūčio 20 d. (penktadienį) 14.00 Svėdasuose (turguje), 

14.30 Leliūnuose, 14.50 Debeikiuose, 15.10 - 15.40 Anykščiuose (prie įvažiavimo 
į turgų), 16.00 Ažuožeriuose, 16.15 Kavarske (turguje),16.40 Dabužiuose, 17.00 
Troškūnuose (turguje), 17.30 Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (60 Eur), dvigules (68 Eur), vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių matmenų 
vilnonius čiužinius (paklotus) (50-68 Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės 
komplektus (29-33 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

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

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

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Parduoda 3 kambarių butą 
miesto centre (bendras plotas 
57 kv. m). Ieško auklės vai-
kams.

Tel. (8-699) 65526.

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

Duonos, tortų, pyragaičių ga-
myba. Priima užsakymus. Vida 
Mažylienė.

Tel. (8-615) 65526. 

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone 
(pirmadieniais-sekmadieniais 
7-22 val.). Senjorams taiko-
mos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Pildo kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Spaudžia sultis.
Tel.: (8-648) 25306, 
(8-381) 5-17-46.

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.

Kokybiškai ir nebrangiai kasa, 
valo, lygina tvankinius.

Tel. (8-619) 62254.

Nuotekų išvežimas iki 11 m3, 
bei valymo įrenginių aptarnavi-
mas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

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

Tel. (8-617) 00616.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Kaminų valymas ir skardini-
mas, kiti darbai.

Tel. (8-648) 76227.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 
2021 m. rugpjūčio 17-20 d.  

Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-

siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 
Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

NUO RUGPJŪČIO 21 DIENOS
sulčių spaudimas į plastiki-
nes pakuotes su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią sulčių, 

Jūsų sultims pagardinti, pasirinkimą.
Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. Ažuožeriu k. 

(sename vaismedžių sandėlyje).
Dirbame nuo 8 val. iki 20 val. 
visomis savaitės dienomis.

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867. 

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Medžio pjuvenų briketus, ber-
žas, ąžuolas, lapuočiai, 6 pale-
čių atvežimas nemokamas. 

Tel. (8-698) 78024.

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

Tel. (8-683) 08828.

siūlo darbą

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

IEšKO:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Reikalingi miško pjovėjai. 
Tel. (8-698) 82555.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuo-
sius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 

20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-381) 5-98-54.

Bajorų žuvis
Mes jau 

DIRBAME, 
kviečiame užsukti.

J. Biliūno g. 38, 
Anykščiai

Mažosios Lietuvos muziejus
sulaukė dovanos – 
karalienės Luizos suknelės
skiaučių 

Berbomų ir Ankerių giminės 
palikuonis vokietis Tilmanas 
Kroekeris Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejui padovanojo 
išskirtinių eksponatų – Prūsi-
jos karalienės Luizės suknelės 
skiautes ir lagaminą istorinių 
dokumentų.

Karalienės Luizės suknelės 
skiautes T. Kroekeris į muziejų 
atgabeno specialioje stiklinė-
je dėžėje, tarp audinio ir kitų 
medžiagų. Pasak muziejininkų, 
auksu žvilganti suknelė grei-
čiausiai buvo pasiūta iš tiulio, 

medžiaga puikiai išlaikyta.
Lagamine tarp dokumentų, 

kuriuos T. Kroekeris padovano-
jo muziejui, yra genealoginis jo 
šeimos ir tolimų giminių medis, 
močiutės, promočiutės ir toli-
mesnės giminės dienoraščiai, 
nuotraukų albumai, Ankerių ir 
Berbomų giminių kasdieniai 
užrašai, vokiškai užrašytos lie-
tuviškos dainos, autentiški to 
meto spaudos leidiniai ir kiti 
dokumentai. Taip pat išsaugoti 
ir šeimų asmeniniai antspaudai 
iš vaško.

Pasak muziejininkės ir ko-
lekcijų, rinkinių saugotojos Ire-
nos Budginienės, T. Kroekerio 
atiduotus eksponatus muziejui 
peržiūrės speciali komisija, o 

vėliau jie bus nukreipti į pagrin-
dinį fondą ir įtraukti į gaunamų 
eksponatų knygą.

Italijoje užfiksuotas 
potencialus Europos 
karščio rekordas 

Sicilijos tarnybos trečiadienį 
užfiksavo 48,8 Celsijaus laips-
nių temperatūrą, anticiklonui 
„Lucifer“ į Italiją atnešus di-
delių karščių bangą. Jeigu ši 
temperatūra, išmatuota neto-
li Sirakūzų, bus patvirtinta, ji 
taps nauju Italijos ir Europos 
karščio rekordu. Ankstesnis 
rekordinis karštis – 48,5 laips-
nio – buvo užfiksuotas Sicilijo-
je 1999 metais, o 1977 metais 
Atėnų priemiestyje Elefsinoje 
fiksuota 48 laipsnių kaitra. Ita-
lijos nacionalinės meteorologi-
jos tarnybos atstovas sakė, kad 
šis rezultatas dar tikrinamas, o 

Pasaulio meteorologijos orga-
nizacija, tebelaikanti Europos 
kaitros rekordu Graikijoje iš-
matuotą temperatūrą, į prašymą 
pakomentuoti neatsakė. 

Kitur pietų Italijoje progno-
zuojama, kad dėl anticiklono 
„Lucifer“ termometrų stulpe-
liai trečiadienį pakils iki 39–42 
laipsnių. Paskui „Lucifer“ turė-
tų nuslinkti į šiaurę ir atnešti 40 
laipsnių siekiančią temperatūrą 
į centrinius Toskanos ir Laci-
jaus regionus, įskaitant Romą.

Sicilijos sala ir Kalabrijos re-
gionas jau nuo vasaros pradžios 
grumiasi su gaisrais; dauguma 
kyla dėl padegimo, bet kaitra 
sunkina padėtį. Per pastarąsias 
12 valandų ugniagesiams teko 
reaguoti apie 300 kartų.

Netoli Sicilijos sostinės Pa-
lermo esantis Madonijės kalny-
nas jau kelias dienas apsiaustas 
liepsnų, sunaikinusių nemažai 

pasėlių, galvijų, namų ir pra-
moninių pastatų.

Kalabrijoje gaisrai sukėlė 
grėsmę Aspromontės kalnynui, 
kuri UNESCO priskiria tarp-
tautiniu mastu vertingoms geo-
loginėms teritorijoms.

Nevyriausybinės aplinkosau-
gos organizacijos WWF Italijos 
skyriaus vadovo pavaduotojas 
Dante Caserta (Dantė Kazerta) 
paragino išskirti daugiau ište-
klių, tokių kaip parama iš oro, 
siekiant suvaldyti liepsnas, kad 
nebūtų „per vėlu ir visam laikui 
prarastume mūsų neįkainojamą 
paveldą“.

Ugnies stichija taip pat siau-
bia Sardiniją, kur antradienį 
užfiksuota 13 gaisrų. Praėjusį 
mėnesį salos vakaruose per di-
džiausius pastarųjų dešimtme-
čių gaisrus buvo išdegintas di-
desnis nei 20 tūkst. ha plotas.

-Bns
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Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
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Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4020
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

perka

parduoda

Palankiomis 
kainomis perkame 

visų rūšių 
grūdus. Išsivežame! 

Atsiskaitome vietoje!
Tel. (8-680) 56748.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERšELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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.

Namą Anykščiuose arba ne-
toli jų. Tiktų ir sodas.

Tel. (8-688) 58255.

1-2 kambarių butą 
Anykščiuose. 

Tel. (8-607) 79556.   

Butą Anykščiuose, Ramybės 
mikrorajonas - privalumas.

Tel. (8-683) 57088.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITyMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

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

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

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.: (8-608) 33078.

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Perkame sodybą.
Tel. (8-684) 44444.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą, mūrinį namą 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-646) 36702 .

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

2-jų kambarių butą su baldais 
mediniame name, 1 a. Kavarske. 
Be nėra, privestos miestelio ko-
munikacijos, numatyta namo re-
novacija. Yra didelis sandėlis.

Tel. (8-679) 22158.

2-jų kambarių butą su bal-
dais mūriniame name 2 a., 
Kavarsko centre, be patogu-
mų . Didelė virtuvė, plastikiniai 
langai, rūsys ir sandėliukas.

Tel.( 8-671) 92942.

47,83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Zoviškių k. Anykščių r. 
Kaina 3100 Eur/1 ha. 

Tel. (8-605) 32452.

1,15 ha namų valdos sklypas 
Anykščių v. s., Burbiškio k.v., 
vos 2 km iki Anykščių. Kaina 
32000 Eur. derinama. 

Tel. (8-640) 32442.    

0,8815 ha sklypas ant 
Šventosios upės kranto. Yra 
leidimas statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Žemės ūkio paskirties skly-
pą - 6,84 ha Anykščių r.sav., 
Debeikių sen., Medinų k. Kaina 
- 3500 Eur/ha.

Tel. (8-687) 69900.

Automobiliai

MB A200 / 2004 m. su visais 
privalumais T.A. iki 2023 08 
mėn. dyzelis, kaina 2150 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 19 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: turgaus) 11:15, 
N. Elmininkuose 11:25, Elmininkuose 
11:30, Čekonyse 11:35, Kalveliuose 
11:40, Debeikiuose 11:45, Aknystose 
11:55, Varkujuose 12:00, Svėdasuose 
(prie turgelio) 12:10, Daujočiuose 
12:20, Auleliuose 12:30, Mačionyse 
14:00, Gečionyse 14:10, Rubikiuose 
14:15, Burbiškyje 14:25, Katlėriuose 
14:35, Pašiliuose 14:40, Skiemonyse 
14:50, Staškuniškyje 15:15, 
Kurkliuose 15:25, Šlavėnuose 15:35, 
Ažuožeriuose 15:50, Kavarske 16:00, 
Janušavoje 16:10, Pienionyse 16:15, 
Repšėnuose 16:20, Traupyje 16:30, 
Laukagaliuose 16:35, Troškūnuose 
16:45, Vašokėnuose 16:55, 
Surdegyje 17:05, Raguvėlėje 17:20, 
Levaniškiuose 17:40

Kita

Perka šiaudus ritiniais. 
Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708.

Elnio, briedžio ragus, mone-
tas, sendaikčius, gintarą, gin-
taro karolius. 

Tel. (8-623) 95335.

MB „Biržų miškai“ 
BRANGIAI PERKA 

ĮVAIRŲ MIŠKĄ 
SU ŽEME ARBA 

IŠSIKIRSTI.
Tel. (8-685) 09336.

dovanoja
Medinį namą nusigriauti.
Tel. (8-600) 83275.

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, padargus, prie-
kabas geromis kainomis.

Tel.: (8-682) 11626, 
(8-617) 24200.



Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

2021 m. rugpjūčio 14 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
rugpjūčio 14 d. - jaunatis,
rugpjūčio 15- 16 d.d. - priešpilnis. 

Visvilas, Vydenė, Napoleonas, 
Sigita, Napalys, Rugilė.

Euzebijus, Maksimilijonas, 
Grintautas, Guostė.

šiandien

rugpjūčio 15 d.

vardadieniai

oras

+16

+24

rugpjūčio 16 d.
Rokas, Butvydas, Alvita, 
Jokimas.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti  www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

 - ŽINOK DAUGIAU 
NEI KAIMYNAS!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 60

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse ar „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 46

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Iki rugsėjo 1-osios laikraštį 
,,Anykšta“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite 
kaip už 11 mėnesių prenume-
ratą, o mūsų leidinius gausite 
visus metus. 

Užsisakę „Anykštą“ visiems 
metams žurnalą „Aukštaitiškas 
formatas“ gausite nemokamai.

 Per vienerius metus išleidžiame 
100 ,,Anykštos“ numerių. tiek 
tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Nuvažiavo du draugeliai pa-
žvejoti. Prisilupo kaip reikiant 
ir užmigo. Ryte žiūri - tinklai 
pievoje stovi.

- Asile, kur tu kur tinklus 
pastatei???

- Pats tu asilas. Kur valtį ir-
klavai - ten ir stačiau!!!

***
Vaikinukas važiuoja autobu-

su ir jam ant kojos užlipa senu-
tė. Tas jai sako:

- Kur lipi?!
Senutė atsako:
- Aš tai prie turgaus, o tu?

***
Psichiatrijos ligoninė. Lau-

ke vaikšto du ligoniai, vienas 
sako:

– Lipam į medį.
– Gerai, – atsako kitas.
Tupi jie medyje, staiga vie-

nas iškrito. Kitas klausia:
– Kaip čia nukritai?
– Prinokau.

***
- Tėte, ar Adomas turėjo uoš-

vienę?
- Ne, Adomas gyveno roju-

je...

***
Uošvienė zulina žentą:
- Nieko neveiki, palaistyk 

gėles sode.
- Bet juk lyja!
- Na ir kas, skėtį turi.

***
Dantų gydytojo kabinete 

mama prašo Petriuko:
- Petriuk, būk gerutis, išsi-

žiok, kad dėdė galėtų ištraukti 
savo pirštą...

Amiliutė nusiteikusi dalyvauti visuose mitinguose ir 
ginti Anykščių interesą nusivylus Amiliutė

skaito laikrašty žinutę. 
Vilniuje, prie seimo rūmų,
Mušė būrį pareigūnų. 

liejosi jogurto balos
Ant sergejaus? Čia pravalas!
Žmonės bijosi skiepų
ir kažkokių ten pasų.

Šūkavo visur Gražulis - 
Gabrielius cielas nulis!
O ingrida kaip višta -
skundėsi tamsia tauta.

nepatenkinti visi -
ir seimūnai, ir prasti.
Riejosi nuo pačio ryto,
O paskui į purvą krito. 

kitą kartą netingėsiu,
Vilniun siauruku bildėsiu. 
Transparantą ant pečių - 
Aš už šviesą Anykščių!


