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Vaižganto premija - rašytojui 
Arvydui Juozaičiui

Filosofas Arvydas Juozaitis tik per plauką netapo  Kovo -11-osios Akto signataru nuo mūsų krašto.  
Šią Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio jam numatytą apygardą jis, būdamas vienu iš Sąjūdžio lyderių, 
užleido anykštėnei mokytojai. 

 ,,Anykšta“ pasinaudojo 
proga pakalbinti moksli-
ninkę dr. Jolantą Zabulytę 
apie jos tyrinėjamą sritį - 
koplystulpius, stogastulpius 
ir paminklinius kryžius ka-
pinėse. 

Mokslininkė sako, kad 
reikia nenaikinti senųjų ka-
pinių kryžių, o atnaujinant 
kapavietę, juos tiesiog palik-
ti. „Aišku, įkalinti plytelėse 
senieji paminklai praranda 
natūralų santykį su aplin-
ka, tačiau tai geriau nei juos 
prarasti amžiams.“

Menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė: 
,,Visada buvau ir būsiu anykštėnė“

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Dr. J.Zabulytė svarsto, kad būtų verta pagalvoti ir apie Anykščiuose galintį atsirasti metalinių kryžių 
muziejų.

Šiandien, rugsėjo 18 dieną, 
13 valandą Vaižganto gim-
tuosiuose Malaišiuose filoso-
fui, prozininkui, dramatur-
gui Arvydui Juozaičiui bus 
įteikta 20-oji Vaižganto pre-
mija ir diplomas. A. Juozaitis 
,,Anykštai“ kalbėjo, kad jam 
bus malonu, nesvarbu, koks 
bus oras – giedra ar lietus, - 
vėl pamatyti tuos laukus ir 
dangų virš jų, kuriuos matė 
ir Vaižganto akys. 

Ir prabilo apie pranašiš-
kais tapusius kitos vaiž-
gantiško tipo asmenybės 
– monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko žodžius, užrašy-
tus jam kaip dedikacija ant 
Vaižganto raštų tomo.

Didelių užmojų 
„stabdis“ - 
paskola

Dūmų detektorių 
neįsigijusiems 
gyventojams 
pagelbės 
verslininkai

Dalykiškai apie 
dalykinį 
bendravimą

Į vieną didžiausių 
sparnuotųjų 
husarų pergalių 
kariuomenė 
pajudėjo iš 
Anykščių

Atlaidai. Rugsėjo 18 – 19 die-
nomis Anykščių Šv.Mato baž-
nyčioje vyks tituliniai Šv.Mato 
atlaidai. Atlaidai prasideda rug-
sėjo 18 d. Šv. Mišiomis 18 val. 
Po Šv. Mišių vyks Adoracija. 
Šv. Mišios 9, 11 ir 18 valan-
domis. Eucharistinė procesija 
prieš 11 val. Šv. Mišias (esant 
geram orui). 9 val. pamokslą 
sakys, o 11 val. Šv. Mišias au-
kos Biržų Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos kleb. dek. mgr. Jonas 
MORKVĖNAS, giedos Biržų 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
choras. Choro vadovė ir baž-
nyčios vargonininkė - Viktorija 
Morkūnienė.

Koronavirusas. Šalies moky-
klose šiuo metu yra 130 aktyvių 
koronaviruso protrūkių, izo-
liuojasi apie 3 tūkst. mokinių. 
Anykščių rajono mokyklose 
situacija kontroliuojama, tačiau 
vienai pedagogei nustatytas 
koronaviruso atvejis. Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas, 
Ekstremaliųjų situacijų komi-
sijos operacijų vadovas Dai-
nius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
kad koronaviruso atvejis rug-
sėjo pradžioje buvo nustatytas 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijoje dirbančiai mo-
kytojai.

Kelionė. Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazijos mokytojai 
rugpjūčio 22 – 25 dienomis da-
lyvavo mokymuose Turkijoje, 
skelbia gimnazija. Juose daly-
vavo gimnazijos mokytojos V. 
Malažinskienė, R. Gaidienė ir L. 
Juškienė. Gimnazijos interneto 
svetainėje rašoma, kad mokymų 
metu mokytojos įgijo žinių apie 
fotografavimą įvairiose erdvėse, 
išmoko, kaip fotografuoti, kad 
pagrindiniai objektai (paukščiai) 
išeitų ryškūs, ir kaip juos kom-
ponuoti nuotraukose.



  
KONKREČIAI 2021 m. rugsėjo 18 d.

spektras

Efektyvus šilumos energijos naudojimas
Kodėl tiek daug reikia mokėti už buto šildymą? Kaip 

būtų galima sumažinti sąskaitas už šilumą? Tokie ir pana-
šūs klausimai dažniausiai kyla daugiabučių namų gyvento-
jams. Sąskaitos už buto šildymą dydį nulemia du faktoriai 
– suvartotos šilumos kiekis ir jos kaina, todėl labai svarbu 
šilumą taupyti. Norint tai atlikti, pirmiausia turime:

• sumažinti šilumos nuos-
tolius per išorines pastato ati-
tvaras (stogas, sienos, pirmo 
aukšto grindys), kitaip sakant 
renovuoti namus.

• buto langus keisti į efek-
tyvesnius (trijų stiklų langus), 
taip didėja langų šiluminė var-

ža, įstiklinti balkonus.
• kartu su namo renovacija 

renovuoti ir šildymo sistemas, 
bei punktus.

Žinoma, pirmieji trys būdai 
yra patys efektyviausi ener-
gijos taupymo atžvilgiu, bet 
reikalauja didelių investicijų, 

todėl primename ir pačius pa-
prasčiausius būdus, kurie leis 
prisidėti taupant energiją:

• sureguliuokite senus plas-
tikinius langus ir pakeiskite 
senas tarpines naujomis, taip 
pagerės langų sandarumas.

• neuždenkite radiatorių 
užuolaidomis, taip šilto oro 
srautas pateks į kambarį, o ne 
cirkuliuos šaltu lango paviršiu-
mi.

• nerekomenduojame radi-
atorių užstatyti baldais, dide-
lius, masyvius baldus statykite 

prie išorinių buto atitvarų.
• už radiatoriaus esantį sienos 

plotą uždengę folija, pagerinsi-
te šilumos sklidimą į patalpas 
ir sumažinsite nuostolius per 
sieną į aplinką.

• patalpas vėdinkite dažniau, 
bet trumpai, tai efektyvesnis 
būdas, nei ilgą laiką laikyti 
pravertą langą.

Keisti aplinką ir ją tausoti tu-
rime pradėti nuo savęs. 

UAB „Anykščių šiluma“ 
informacija

Užsak. Nr 896.

Dūmų detektorių neįsigijusiems gyventojams 
pagelbės verslininkai

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 16 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono savi-
valdybėje surengtas dar vienas pasitarimas dėl gaisrų pre-
vencijos Anykščių rajone. Pasitarimo dalyviai informuoti, 
kad daugiau nei pusė tūkstančio rajono gyventojų savo būs-
tuose neturi įsirengę dūmų detektorių.

Pasitarime dalyvavo Anykš-
čių rajono savivaldybės vado-
vai, taip pat ugniagesių atsto-
vai.

Tokių pasitarimų iniciatorius, 
Anykščių rajono tarybos narys 
Vygantas Šližys „Anykštai“ pa-
sakojo, kad savivaldybės admi-
nistracija jau surinko visą infor-
maciją apie rajono gyventojus, 
kurių būstuose yra didesnė 
gaisrų rizika. Šiuos gyventojus 
artimiausiu metu turėtų aplan-
kyti seniūnai. Gyventojų bus 
prašoma užpildyti specialiai 
parengtą formą apie jų būstų 
priešgaisrinę būklę.

Pasak V.Šližio, savivaldybės 
administracija taip pat išsiaiš-

kino, kiek gyventojų Anykščių 
rajone dar yra neįsirengę dūmų 
detektorių.

„Rajone dar reikėtų gyventojų 
būstuose įrengti apie 700 dūmų 
detektorių“, - sakė jis.

Išsiaiškinta, kad mažiausiai 
dūmų detektorių yra įsirengę 
Kavarsko seniūnijos gyventojai.

„Maždaug 100 dūmų detek-
torių pažadėjo parūpinti ugnia-
gesiai. O mes apie tai kalbėsi-
mės su Anykščių vadovų bei 
Anykščių Rotary klubais, tiki-
mės, kad prie dūmų detektorių 
nupirkimo gyventojams, kurių 
būstuose yra didesnė gaisrų 
rizika, prisidės vietos vers-
lo atstovai“, - vylėsi Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovas Anykščių rajono tary-
boje V. Šližys.

Su pasitarimo dalyviais 
V.Šližys taip pat pasidalijo 
vienos įmonės, kuri užsiima 
dūmtraukių bei krosnių valy-
mu, kontaktais. Rajono tarybos 
narys sakė, kad ši įmonė, su-
laukusi tam tikros savivaldybės 
pagalbos, sutiktų Anykščiuose 
atidaryti savo skyrių ir gyven-
tojams teikti profesionalią pa-
galbą prieš prasidėsiantį šildy-
mo sezoną.

„Jeigu vietiniai verslininkai 
nesugeba rajono gyventojams 
suteikti dūmtraukių bei kros-
nių valymo paslaugos, tada 
reikia tokios paslaugos teikė-
jus į rajoną pritraukti. Manau, 
kad jie samdytų bei apmokytų 
mūsų rajono žmones ir mums 
tai būtų tik į naudą “, - kalbėjo 
V.Šližys.

Į dar vieną pasitarimą apie 

gaisrų prevenciją planuojama 
rinktis kitą mėnesį.

Priminsime, kad gaisrų pre-
vencija Anykščių rajone susi-
rūpinta po tragiškos nelaimės 
Kavarsko seniūnijos Budrių 
kaime, kai per gaisrą, kilusį 
balandžio mėnesį, socialinia-
me būste žuvo keturi žmonės - 
trys mažamečiai vaikai ir jauna 
mergina.

Anykščių rajono tarybos 
narys Vygantas Šližys sakė, 
kad mažiausiai dūmų detek-
torių rajone yra įsirengę ka-
varskiečiai.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.ltSvėdasuose bus įrengta valčių nuleidimo vieta

Svėdaso, arba dar kitaip vadinamo Beragio, ežere bus 
įrengta  vandens transporto priemonių nuleidimo vieta. 
Aplinkos ministerija iš Aplinkos apsaugos rėmimo progra-
mos skyrė finansavimą Anykščių rajono savivaldybei.

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas „Anykštai“ 
sakė, kad į žinią apie gautą fi-
nansavimą vandens transporto 
priemonių nuleidimo vietai su-

reagavo darbingai.
„Seniūnija taip apsidžiaugė, 

kad gavo lėšų vandens tranporto 
priemonių nuleidimo vietai, kad 
net krūmus prie keliuko į būsimą-

ją prieplauką iškapojo“, - sakė jis.
Skaičiuojama, kad tokios vie-

tos įrengimas kainuos apie 24 
tūkst. 820 Eur, iš kurių 17 tūkst. 
374 Eur sudarys Aplinkos mi-
nisterijos dotacija. Likusi dalis 
bus finansuojama iš savivaldy-
bės Aplinkos apsaugos specia-
liosios programos lėšų.

Aplinkos ministerija skelbia, 
kad, sudarius sąlygas į vandens 

telkinį tinkamai nuleisti valtis, 
nebebus daroma žala gamtai: 
poilsiautojai ir žvejai mėgėjai 
nenaikins pakrančių žolinės au-
gmenijos ir neardys krantų, pa-
ežerėje  sumažės neoficialių au-
tomobilių stovėjimo aikštelių.

Aplinkos ministerija savo 
pranešime akcentuoja, kad val-
čių nuleidimo vieta bus nemo-
kama.

Šildymas. Centralizuotas šil-
dymas artėjantį sezoną Lietu-
voje gali brangti vidutiniškai iki 
30 proc., tuo metu Vilniuje, kur 
šilumos gamybai daugiausiai 
kūrenamos dujos, – net iki 60 
procentų. Valstybinė energeti-
kos reguliavimo taryba (VERT) 
pažymi, kad prognozės atlik-
tos atsižvelgiant į brangstančio 
kuro kainas – pastarosioms kin-
tant, keistųsi ir numatoma šilu-
mos kaina. 

Atidarymas. Kaišiadorių 
rajone, Žiežmariuose duris at-
veria restauruota medinė si-
nagoga.Kaišiarodorių rajono 
savivaldybė žada, jog atkur-
tame pastate vyks edukacinės 
programos, koncertai, filmų 
peržiūros, parodos, seminarai 
ir amatų dirbtuvėlės. Sinagoga 
atveriama didžiųjų žydų rudens 
švenčių laikotarpiu.

Padėka. Prezidentas Gita-
nas Nausėda padėkojo Maltos 
ordino didžiajam hospitaljerui 
Dominique’ui Prince’ui de La 
Rochefoucauldu-Montbelui už 
nepertraukiamą maltiečių vei-
klą Lietuvoje nuo nepriklauso-
mybės atkūrimo. Prezidentūroje 
su Maltos ordino didžiuoju hos-
pitaljeru susitikęs G. Nausėda 
pažymėjo, kad būtent prieš 30 
metų ordino pagalba ką tik ne-
priklausomybę atgavusiai Lie-
tuvai ir jos žmonėms buvo ypač 
svarbi, tokia išlieka ir dabar.

Atlyginimai. Gydymo įs-
taigoms valstybė už paslaugas 
mokės daugiau, šios lėšos bus 
nukreiptos didinti medikų darbo 
užmokesčiui. Ligonių kasų tei-
gimu, dėl to gydymo įstaigoms 
papildomai numatyta 26,2 mln. 
eurų – jie bus skirti medikų al-
goms didinti. Ministro Arūno 
Dulkio įsakymu pirminės ambu-
latorinės asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugų balo vertė padi-
dinta nuo 1,125 iki 1,179 euro, 
greitosios medicinos pagalbos 
paslaugų – nuo 1,122 iki 1,176 
euro, slaugos paslaugų bazinių 
kainų – nuo 1,12 iki 1,17 euro, 
ambulatorinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų bazinių kai-
nų – nuo 1,135 iki 1,192 euro.

Vizitas. Rugsėjo 22-23 die-
nomis Lietuvoje lankysis JAV 
karinių pajėgų Europoje ir Afri-
koje vadas generolas Christofe-
ris G. Cavolis  Jo vizito tikslas 
– patikinti Lietuvos visuomenę 
ir pademonstruoti tvirtą JAV 
įsipareigojimą ginti Lietuvą 
nuo bet kokios agresijos, teigia-
ma pranešime. Šio generolo pa-
valdume esantys padaliniai, ro-
taciniu principu, yra dislokuoti 
Lietuvos kariuomenės generolo 
Silvestro Žukausko poligone 
Pabradėje.

-BNS

temidės svarstyklės
Smurtas. Rugsėjo 17 dieną  

apie 02.30 val.Troškūnų seniūnijos 
Stukonių kaime neblaivus (nusta-
tytas 1,17 prom. girtumas) vyras 
(g. 1991 m.) smurtavo neblaivios 
(nustatytas 1,35 prom. girtumas) 
moters (g. 2002 m.) atžvilgiu.Vy-
ras sulaikytas. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Vagystė. Rugsėjo 16 dieną apie 
12.00 val. vyras (g. 1986 m.), at-
vykęs į jam priklausantį sklypą 

Anykščių seniūnijos Šeimyniškė-
lių kaime, pastebėjo, kad po nak-
ties dingo 123 kv.m pamatų klo-
jinių. Padaryta 2000 eurų turtinė 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Rugsėjo 15 dieną  
apie 2.00 val. Anykščių seniūnijos 
Kuniškių kaime vyras (g. 1983 m.) 
smurtavo  moters (g. 1993 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.Vyras sulaikytas.

Gaisras. Rugsėjo 14 dieną, 
antradienį, ugniagesiai gavo pra-
nešimą, kad Troškūnų seniūnijos 

Vidugirių kaimo laukuose dega 
ražienos. Atvykus ugniagesiams, 
ražienos jau buvo užgesintos. Lau-
ką traktoriumi aparė žemės savi-
ninkas. Išdegė 9 a ražienų plotas. 
Pranešama, kad gaisras kilo dėl 
neatsargaus žmogaus elgesio.

Skausmas. Rugsėjo 12 dieną  
apie 23.00 val. Troškūnų seniūni-
joje, namuose, vyras (g. 1967 m.) 
sukėlė fizinį skausmą moteriai (g. 
1970 m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Pagalba. Rugsėjo 13 dieną 

ugniagesiai padėjo medikams pa-
tekti į gyvenamąjį būstą. Anykščių 
seniūnijos Vėjeliškių kaime, ran-
kiniu inventoriumi buvo atidarytos 
namų durys. Pilietė buvo sąmonin-
ga, ji perduota medikams.

Laužas.Rugsėjo 13 dieną Troš-
kūnuose, K. Inčiūros g., darže 
besidarbuojanti moteris sulaukė 
ugniagesių dėmesio.Pranešama, 
kad moteris savo darže nesaugiu 
atstumu nuo pastatų lauže degino 
šiukšles. Gaisras užgesintas ranki-
niu inventoriumi.Įvykis tiriamas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosDidelių užmojų „stabdis“ - 
paskola
Nuo rugsėjo 1 dienos UAB 

„Anykščių šiluma“ turi nau-
ją direktorių. Bendrovei va-
dovauja konkursą laimėjęs 
34-erių Dainius Šiaučiulis.

Naująjį UAB „Anykščių 
šiluma“ vadovą kalbino por-
talo anyksta.lt redaktorius 
Robertas Aleksiejūnas.

- Gerbiamasis Dainiau, pa-
pasakokite skaitytojams apie 
save plačiau – iš kur esate ki-
lęs, kokius mokslus baigėte, 
kokia Jūsų darbinė patirtis?

- Šiuo metu gyvenu Ka-
varske. Su žmona Žydrūne 
auginame antroką sūnų Luką. 
2006 metais baigiau tuometinę 
Anykščių Antano Baranausko 
vidurinę mokyklą. Esu baigęs 
Kauno technologijos univer-
sitetą, kuriame įgijau statybos 
inžinerijos bakalauro laipsnį, o 
vėliau tame pačiame universi-
tete įgijau ir magistro laipsnį. 
Paskutinius devynerius metus 
dirbau Ukmergėje, UAB „Stan-
sefabrikken“ cecho vadovu.

- Kodėl nusprendėte daly-
vauti konkurse užimti UAB 
„Anykščių šiluma“ direkto-
riaus pareigas?

- Nusprendžiau priimti naujus 
gyvenimo iššūkius ir bandyti 
kilti į viršų. Konkurse dalyvavo 
iš viso trys kandidatai. 

- Dalyvaudamas konkurse 
turėjote pristatyti savo vei-
klos strategiją. Kokia ji?

- Pirmiausia orientuojuosi į 
UAB „Anykščių šiluma“ dar-
buotojus: man svarbi komanda, 
jos profesionalumo lygio išlai-
kymas,  komandos motyvavi-
mas. Toliau domina inovacijos, 
kiek jos įmanomos šilumos 
ūkyje. Ir, aišku, noras išlik-
ti pagrindiniu šilumos tiekėju 
Anykščiuose.

- Jau spėjote susipažinti 
su buvusio UAB „Anykščių 
šiluma“ direktoriaus Virgi-
lijaus Vaičiulio „palikimu“. 
Kas Jums bendrovėje atrodo 
keistina?

- Susipažinęs su kolekty-
vu, galiu pasakyti, kad UAB 
„Anykščių šiluma“ darbuotojų 
komanda yra profesionali, ži-
nanti, ką daro. ūkis iš principo 
irgi tvarkingas. Apsilankėme 
visose katilinėse miesteliuose ir 
kaimuose – visų jų būklė tikrai 
yra gera. Galima tik džiaugtis, 
kad viskas palikta tvarkingai. 
Aišku, visokių įžvalgų, ką bū-
tina taisyti, pradedant nuo val-
dymo procesų ir to paties ūkio, 

yra, bet jų tikrai dar nedetali-
zuosiu, nes direktoriaus parei-
gas užimu dar tik kelias dienas.

- Tikėtina, kad didelių už-
mojų tikėtis iš Jūsų nereikėtų, 
juk UAB „Anykščių šiluma“ 
slegia vis dar iki galo negrąžin-
ta paskola už dujines katilines 
( dar liko grąžinti 2 mln.840 
tūkst. Eur, - red.pastaba)?

- Taip,  užmojai gali būti la-
bai dideli, bet paskola yra mūsų 
„stabdis“. Šiuo metu vyksta pro-
cesų, ūkio analizė ir tada, dėlio-
dami ateinančių penkerių metų 
bendrovės strategiją, žiūrėsime, 
kur galime „pasispausti“.

- Paskutiniais duomenimis, 
UAB „Anykščių šiluma“ dir-
ba nuostolingai. Ar matote 
kelių, kaip padaryti bendro-
vės veiklą pelningą?

- Kol kas to nekomentuosiu.

- Ar UAB „Anykščių šilu-
ma“ jau pasiruošusi naujam 
šildymo sezonui?

- Galima sakyti, kad šildy-
mo sezonui esame pasiruošę ir 
problemų dėl to nekils.Liko tik 
smulkūs darbeliai.

- Kokia Jūsų prognozė dėl 
naujojo šildymo sezono? Ar 
gyventojams labai didės sąs-
kaitos už šildymą?

- Šildymo kaina jau dabar 
yra kylanti. Prognozė – 15 – 20 
proc. kilimas. Tai lemia žaliavi-
nio kuro kainos rinkose.

- O tiek buvo kalbų, kad 
Anykščiuose šildymo kainos 
mažės įrengus biokuro kati-
linę...

- Šildymo kainos mažėjimas 
buvo 2016 metais, pastačius 
biokiuro katilinę. Bet mes juk 

dujinių katilinių nesustabdėme.
Dalies miesto būstų apšildy-
mui naudojamos dujos, o esant 
didesniems šalčiams, dujomis 
apšildomi viso miesto gyvento-
jų būstai. Bet kokiu atveju, šil-
dymo kainoms daro įtaką dujų 
kaina, o biokuras irgi brangsta. 
Šioje vietoje nieko labai pa-
veikti negalime.

- Žvelgiant į aplinkinių 
miestų šilumos įmones maty-
ti, kad jos aktyviai naudojasi 
Europos Sąjungos finansine 
parama, rengia projektus. 
Gal Jums pradėjus vadovauti 
UAB „Anykščių šiluma“ šie 
procesai taip pat suaktyvės ir 
mūsų mieste?

- Vizija viena, faktas, kad atsi-
radus galimybėms, naudosimės 
Europos Sąjungos finansine 
parama. Tik vėlgi reikia nepa-
miršti, kad bendrovė turi turėti 
savo lėšų, norėdama gauti Eu-
ropos Sąjungos paramą. Šitoje 
vietoje irgi reikia padirbėti, kad 
paramą gautume.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis bendro-
vei vadovauja nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

užjaučia

Mirus seseriai Angelei, 
nuoširdžiai užjaučiame 
Joną MIKOLIŪNĄ.

Kaimynai Puodžiūnai, 
Bareikiai, Avižos, Latvė-
nai, Kavaliauskai

Ar Anykščiuose, 
Dainuvos 
slėnyje, reikia 
įrengti koncertų 
ir pramogų 
arenas?

Žygimantė TALUTYTĖ:

- Manau, kad reikia, galbūt 
pritrauksime daugiau geresnių 
atlikėjų į mūsų kraštą.

Tomas ZASAS:

- Nereikia, pasistato, kokias 
noripagal savo poreikį.

Mindaugas 
MALIŠAUSKAS:

- Kaip Vingio parke - tokią... 
Kad visus medžius apgaubtų.

Alfrydas SAVICKAS:

- Seniai buvo planuota, bet, 
deja, užstrigo. Reikia klausti D. 
Ž.

Gelbsti tik globalus 
atšilimas

Dainius ŠIAUČIULIS, 
UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius, apie šilumos kai-
ną: 

„Bet kokiu atveju, šildymo 
kainoms daro įtaką dujų kaina, 
o biokuras irgi brangsta.“

Bent išaugome iš 
„pampersų“...

Dainius RADZEVIČIUS, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas, apie tai, jog re-
klamai daugiausia lėšų skiria 
telekomunikacijos bendrovės 
ir prekybos tinklai: 

„Šis faktas atskleidžia, kas 
svarbiausia žmonėms. Pašarai 
ir pokalbiai. Pokalbiai ir paša-
rai...“

Kuo arčiau rinkimai - 
tuo daugiau baimės

Tomas BARANAUSKAS, 
istorijos mokslų daktaras, 
apie Vilniuje, Katedros aikš-
tėje, įvykusį mitingą:

 „Kai valdžia prisibijo žmo-
nių - nėra visada blogai.“

Pramogą turėtume...

Valdas ŽALA, verslinin-
kas, apie Galimybių pasą:

 „Mes galime pakeisti val-
džią. Tačiau kas iš to? Ar dėl 
to išaugs atlyginimai ir dings 
koronaviruso pandemija?“

Daugumai būdingas 
bruožas...

Simonas MATULEVI-
ČIUS, istorikas, apie karalių 
Žygimantą Vazą:

 „Turėjo būdo bruožą - jei 
pats negaliu, tai ir kitam ne-
duosiu.“

Prie parduotuvių paprastai 
minios nebūna...

Zita KARALIŪNIENĖ, 
Anykščių miesto Janydžių 
seniūnaitijos seniūnaitė, apie 
Galimybių pasą:

 „Manau, kad koronavirusu 
žmogus gali užsikrėsti ir prie 
parduotuvės?“  



  
IŠ ARTI 2021 m. rugsėjo 18 d.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Man penkiasdešimt metų. 
Ir net jei mesiu rūkyti, gerti 
nealkoholinį alų užsikąsda-
mas riebia karka, darysiu 
mankštą, nežiūrėsiu lietuviško 
futbolo, pradėsiu dirbti miš-
kininku ir t.t., vis tiek neturė-
čiau nugyventi dar tiek, kiek 
jau nugyvenau. Tačiau, jei 
vertinsime statistiškai, aš vis 
dar priskirtinas prie jaunes-
niųjų anykštėnų. Nesistebiu, 
kad per kiekvienus metus aš 
metais pasenstu, kiek keis-
čiau, kad ir Anykščių rajono 
gyventojų amžiaus mediana 
beveik kasmet metais padidė-
ja.Taip atrodo, lyg niekas pas 
mus nemirtų, niekas negim-
tų... Žinoma, man džiugu, 
kad tebesu jaunimas, kad 
vyresnių anykštėnų už mane 
yra daugiau nei jaunesnių. 
Tik neramu, kad kada nors 
nelikčiau ir pačiu jauniausiu, 
ir pačiu vyriausiu, ir media-
niniu anykštėnu... 

Šių metų liepos 1 dieną 
Anykščių rajone gyveno 22 
tūkst. 288 žmonės arba 569 
gyventojais mažiaus nei 2020 
m. liepos 1 dieną. Anykščių 
mieste liko vos 8 tūkst. gy-
ventojų. Tikslaus miestelėnų 

skaičiaus neradau, nes Lietu-
vos statistikos departamentas 
pateikia bendrą Anykščių 
rajono miestų gyventojų skai-
čių. Žinia, mūsų rajone yra 
trys miestai. juose šių metų 
liepos 1-ąją iš viso gyveno 9 
tūkst.127 žmonės. Troškūnuo-
se ir Kavarske, kartu sudėjus, 
bent tūkstantis miestiečių 
dar turėtų būti likę. Taigi, 
anykštėnų gal ir yra kiek dau-
giau nei 8 tūkst., bet nedaug 
daugiau... 

Anykščiuose klesti turizmas, 
kavinėse, bent per pietus, - 
būriai žmonių. Miestas vis 
gražėja ir gražėja, gražėja, 
žėja, ėja... Ir kas iš to. Tokiu 
pamąstymu, sutinku, prime-
nu žydą, kuris, žiūrėdamas į 
vaivorykštę, pyksta: „na va, 
šitam tai jie pinigų turi!“

Turistai į Anykščius atveža 
pinigų. Turizmo sektoriaus 
įmonės iš atvykstančiųjų 
uždirba. Vasaromis pas tėvus 
grįžtantys studentai dėl  
judesio mieste gali nesunkiai 
susirasti sezoninį darbą,ar 
prasukti savąjį trumpalaikį 
versliuką. Pliusų yra iš turiz-
mo. Tačiau rajono gyventojų 
skaičius stabiliai mažėja. 
Labai stabiliai, kiekvienais 
metais mūsų bent 500 ma-
žiau. Išeitų, jog tos turizmo 
sektoriaus įkurtos darbo 
vietos yra tarytum virtualios. 
Etatas yra, darbuotojas yra, 
bet žmogaus Anykščiuose 
kaip ir nėr. Negali SPA „Vil-
nius Anykščiai“ virėjas būti 
virtualus. Nes tada ir steikas 
būtų virtualus. O už virtualų 
steiką gali tik „like“ gauti, 
net ir virtualių pinigų niekas 
nemokės. 

Rūkydamas mačiau - trau-

kinukas nusivežė tris turis-
tus. Ir turistai buvo tikri, ir 
vairuotojas...

Dalis Anykščių turizmo 
sektoriuje dirbančių žmo-
nių yra atvažiuojantys, net 
dalis verslininkų Anykščiuose 
leidžia tik vasaras. Tokių 
darbuotojų algos ir verslinin-
kų dividendai beveik neturi 
ryšio su Anykščių kirpėjomis, 
padangų 
montuo-
tojais ir 
„Bikuva“.

Yra 
Anykš-
čiuose 
šaknis 
įleidusių 
atvykėlių 
ar sugrį-
žusių anykštėnų. Visi tokių 
pažįstame. Net dešimtis. Bet 
imigrantų ar reemigrantų 
skaičius neprilygsta iš mūsų 
miesto išvažiuojančių skai-
čiui. Stabiliai optimizuojant 
valstybines įstaigas, naiki-
namos gerai apmokamos ir 
sąlyginai saugios (paaiškėjo, 
kad nė velnio jos nesaugios) 
darbo vietos. Ir jos nuolat, 
metai po metų naikinamos. 
Šiame miesto recesijos etape 
pramonės jau nesureikšminu. 
Šaukštai po pietų.

Kas važiuoja gyventi į pro-
vinciją? Žaliavalgiai, pago-
nys, molinių namų entuzias-
tai. Dabar - dar ir nuotoliniu 
būdu galintys dirbti žmonės. 
Bet ir vienų, ir kitų nėra labai 
daug. Ir vieni, ir kiti nėra 
labai stabilūs. Dirbantys per 
nuotolį trečią nakties gali 
nuspręsti, kad nuo rytdienos 
dirbs iš Didžiasalio ar Flori-
dos. O žaliavalgis bet kurią 

minutę gali gauti patikimos 
informacijos, kad mokslas 
įrodė miesto smogo teigiamą 
įtaką žmogaus sveikatai. Ir - 
rašyk laiškus, Marusia... 

Mums vertingiausi yra 
nostalgijos namo genami 
anykštėnai. Šitie stabiliausi. 
Šitų miestas nenuvils, jie jį 
žino kaip nuluptą,  dar ir 
bobutės blynai yra vertybė. 

Bet grįžta-
ma ten, kur 
buvo gera. 
Kažin ar 
Anykščiuo-
se laimingi 
buvo už 
minimalią 
algą dir-
busių tėvų 
vaikai. jie 

jau paauglystėje suprato, kad 
čia - dumblas ir mauras. Kad 
UK geriau. Ir Vilniuje geriau. 
Net, atsiprašant, Panevėžyje 
geriau. 

Kažko panašaus į vidutinį 
sluoksnį Anykščiuose neliko 
prieš daugelį metų. Padoriau 
uždirbę žmonės iš Anykščių 
vyti trisdešimt metų...        

Šiomis dienomis girdė-
jau vertinimą: „Kai rajonų 
valdžios nežino, ką daryti, 
tai daro turizmą“. Nuo savęs 
pridėčiau - dar ir investicijas 
į atsinaujinančios energijos 
elektrines... Pastarosios - 
apskritai ideali investicija:  
nei orą teršia, nei darbuotojų 
joms reikia. Tik kaimiečius 
nervina. Bet kiekgi ten tų 
kaimiečių...

Visoje Lietuvoje tas pats? 
Ne visai. Pagal procentinį 
gyventojų skaičiaus mažėjimą 
Anykščiai yra vienas iš grei-
čiausiai nykstančių rajonų 

Lietuvoje. Kartu su Šakiais, 
jurbarku, Kelme.  Gyventojų 
skaičių stabilizavo pramonę 
išsaugojusios savivaldybės 
(pvz., Utenos, Mažeikių, Šiau-
lių rajono). 

Miestams išsaugojus darbi-
ninkiją, išliko ir valdininkija 
- grandininė šių savivaldybių 
nykimo reakcija arba neįvy-
ko, arba jau baigia užgesti.  

Lyg ir atrodo, kad Anykš-
čiai dar nėra komoje, dar 
galėtų kabintis į gyvenimą. 
Bent teoriškai mūsų mieste 
gali gauti visas būtinąsias 
paslaugas nuo gimimo iki 
mirties. Aaiii. Tiesa, ne! 
Gimimo paslaugos Anykščių 
ligoninė nebesuteikia. Na, bet 
tie, kurie gyvena, tai jau yra 
gimę. Žodžiu, gimimo paslau-
ga nėra aktuali. 

Tačiau diskusijų, svarstymų 
apie rajono demografijos 
stabilizavimą (spektras - nuo 
kinų importo iki paramos juš-
koms, organizuojant jų iš kitų 
rajonų atsivežamų darbuotojų 
„įanykštinimą“) negirdė-
jau. Tokius klausimus sunku 
ir rizikinga spręsti. Kaip 
kurti darbo vietas, kai nėra 
darbuotojų, ir kam įsivežti 
tūkstantį kinų, kai nėra dar-
bo? Nežinau aš, kas pirmas 
- višta ar kiaušinis. Žinočiau, 
dirbčiau ne „Anykštai“, o 
Abramovičiui (arba Abramo-
vičius dirbtų man).  

Darykim turizmą. Turizmas 
yra gerai. Turizmas faina. Ir 
man nuo redakcijos balko-
nėlio smagiau stebėti įdegu-
sią turistę nei po pamainos 
grįžtančią darbininkę. Tiesa, 
turistė „Anykštos“ neskaito, 
skelbimų pas mus nededa. Bet 
juk ne piniguose laimė...   

Dėkojame Andrioniškio bažnyčios kunigui 
Mindaugui Šakiniui už maldas, kaimynams, gimi-
nėms, draugams, visiems, kurie palaikė sunkią va-
landą palydint Antaną VAlentinAVičių. 

Žmona

„,,,Kas važiuoja gyventi į 
provinciją? Žaliavalgiai, pa-
gonys, molinių namų entu-
ziastai. Dabar - dar ir nuo-
toliniu būdu galintys dirbti 
žmonės. Bet ir vienų, ir kitų 
nėra labai daug. Ir vieni, ir 
kiti nėra labai stabilūs. “

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Stoviu prie lango, budžiu... 
Turėtų pasirodyti paštininkė, 
o su ja - dieviškai graži, lyg 
šventoji Žana d’Ark  dakta-
riukė, rankose elegantiškai 
belaikanti švirkštą su vakci-
na. (Tikiuosi, kad daktariukė 
nebus panaši į Aušvico josifą 
Mengelę). Užsimerkiu ir tarsi 
jaučiu, kaip tiesiai man į 
raumenis sminga išsigelbėji-
mo nuo Covid -19 eliksyras...

Paštininkai ir vakcinos
Tačiau mano mistines vizijas 
nutraukia skambutis. Telefono 
ragelyje „kažkas“ nori, kad 
Lėno bažnyčia būtų atidaryta. 
Negalime!  Neturime galimy-
bės! Pokalbis su „kažkuo“ 
baigiasi, tačiau mistinės 
vizijos jau nebesugrįžo. 
Belieka paguodai nusiskusti 
kelias bulves, jas išsikepti ir 
suvalgyti su peržegnota (dėl 
visa pikta) mišraine, į kurią 
sudėjau ne tik jūros lydekos 
gabaliukus, bet  dar kažką...
Mistiškai skanu. Vos ne vizijų 
lygis. Ši trumputė gastrono-
minė nirvana leido nors šiek 
tiek atsijungti nuo realybės. 
O ji man šį rytą pranešė, 
kad spaudoje jau yra publi-
kuota žinutė, kad skiepytis 
skatins ir...paštininkai, kurie 
pas žmones keliaus kartu su 
slaugytoja. Vadinasi, šalia 
laikraščių dar bus ir slaugy-

toja. Įdomus eksperimentas. 
Net pamečiau skaičių,  kiekgi 
tų eksperimentų su piliečiais 
padarė jau kurį laiką sektan-
tizmu serganti valdžia. Gal 
15? Ne... Bus daugiau...

Dabar dar belieka lauk-
ti ir kurjerių kartu su jais 
važinėjančiais skiepytojais. 
Tada ateis eilė veterinarijos 
gydytojams (sakoma, kad 
žmogus - irgi gyvūnas). Na, 
o visus vakcinavimo ekspe-
rimentus tikriausiai užbaigs 
astrologai, kurie atvyks su 
daktariukėmis, vėl labai 
elegantiškai rankoje laikan-
čiomis švirkštus su vakcina, 
o dovanai- pats naujausias ir 
asmeninis horoskopas. Visai 
savaitei!  Manau, kad tikrai 
bus taip. 

Pagailo šiandien prekybi-
ninkų iš didžiųjų prekybos 
centrų. jie piktai pradėjo 

skųstis, kad krito apyvar-
ta. O rodos, taip neseniai 
visokių maximų, norfų ir rimi 
atstovai, lyg Šiaurės Korėjos 
televizijos laidų vedėjai, iškil-
mingai ir su optimizmu rėžė 
priešais filmavimo kameras, 
kaip „viskam pasiruošta“. 
Matyt, kad ne viskam... Įdo-
mu, kas bus, kai ateis šaltu-
kas, ir pirkėjams, turintiems 
„galimybių“ pasus, teks 
lauke stovėti eilėse ir laukti, 
ypač prieš kalėdines šventes? 
Tikriausiai visko dar bus...

Štai ir mūsų paštininkė 

pasirodė. Tačiau be dakta-
riukės. Negi čia balandžio 
1-osios pokštas žiniasklaido-
je? Ach, kokie šelmiai!  Betgi 
žinią perdavė „solidžiausias“ 
Lietuvoje internetinis žinių 
portalas! 

Nutariau mūsų paštininkės 
palaukti rytoj. Tada bus vis-
kas aišku. Svarbu, kad dak-
tariukės su vakcinos švirkštu 
nepamirštų. juk noriu kartu 
nusifotografuoti, kad kada 
nors, žiūrėdamas į nuotrauką, 
bandyčiau save įtikinti, kad 
taip mes gyvenome...
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Dalykiškai apie dalykinį bendravimą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius trečiadienį, rugsėjo 15-
ąją, „Nykščio namuose“ gerą pusdienį Anykščių  Jono Biliūno gimnazijos mokiniams skai-
tė paskaitas. 

D.Radzevičiaus paskaitų tema 
– „Dalykinis bendravimas“. Te-
levizijose ir radijo stotyse dirbęs 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pir-
mininkas yra buvęs ir kelių Lie-
tuvos universitetų lektoriumi. Su 
gimnazistais D.Radzevičius ana-
lizavo tinkamus ir netinkamus 
dalykinio bendravimo pavyz-
džius, kalbėjo ir apie teorinius 
dalykus.

Pasak D.Radzevičiaus, da-
lykiškas žmogus pirmiausia 
turėtų žinoti, ko jis siekia, ir 
stengtis savo tikslą įgyvendin-
ti. „Pakelkit rankas, kas iš jūsų 
norėtų būti milijardieriai?“ - 
auditorijos paklausė lektorius. 
Vienam vaikinui pakėlus ranką, 
D.Radzevičius klausė, o ką jis 
darąs, kad taptų milijardieriumi.

Dalykinis bendravimas, pasak 
D.Radzevičiaus, yra ir kom-
promisų menas. „Norėdamas 
susitarti, gali tikėtis kitos šalies 
nuolaidų, tačiau ir pats turi būti 
pasirengęs eiti į kompromisą“, 
- sakė Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos pirmininkas.  

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
mokiniams gerą pusdienį vedė mokymus apie dalykinį bendravimą. Gimnazistams  mokymuose lektorius neleido atsipalaiduoti. Mo-

kiniai nuolat turėjo išsakyti savo nuomonę, pateikti vertinimus. 

buvo taikytasi. Dalykinės kalbos 
šioje politinėje reklamoje buvo 
nulis, tačiau Laisvės partijai jos 
ir nereikėjo.  

Beje, D. Radzevičius gimna-
zistams davė ir praktinių patari-
mų, pavyzdžiui: kaip dalykiškai 
užsitarnauti mokytojų pasitikėji-
mą, kuris vėliau suteiks galimy-
bių simuliuoti. Bet šios metodi-
kos neatskleisiu baimindamasis, 
kad mokytojai stabdys teorinių 
žinių pritaikymą praktikoje. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininko mokymai – Anykš-
čių vadovų klubo vykdomo 
projekto „Neaktyvių asmenų 
įtraukimas į aktyvią profesinę, 

švietimo ar savanorišką veiklą 
Anykščių mieste“ dalis. Vienu 
iš projekto partnerių yra ir UAB 
„Anykštos redakcija“. Projek-
tas įgyvendinamas pagal Euro-
pos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programą „Kurkime 
Lietuvos ateitį“.

UAB „Anykštos redakcija“ 
kelerius metus Anykščių rajono 
mokiniams organizavo žurna-
listų mokyklėlę, kurią finansavo 
Lietuvos kultūros taryba. Šiemet 
redakcijoje vėl sulauksime jaunų 
žmonių. Gimnazistai susipažins 
su žurnalistinio darbo specifika, 
aiškinsis, kaip kuriami žinias-
klaidos produktai.

Vienas iš D.Radzevičiaus ana-
lizuojamų objektų buvo 4 minu-
čių reklaminis Skuodo rajono 
savivaldybės sukurtas vaizdo 
klipas. „YouTube“ kanale trans-
liuojamas klipas teoriškai turėtų 
padėti pritraukti užsienio turistų 
į šį šiaurės vakarų Lietuvos ra-
joną. Klipe rodomi piliakalniai, 
miškai, akmenys, du kovojan-
tys a`la viduramžių kariai, mė-
lynom sukniom pasipuošusios 
vadilutės... Skamba maloni fono 
muzika.

Lektorius prašė mokinių pa-
sakyti, kas jiems reklaminiame 
filme patiko ir kas nepatiko. 
Dauguma gimnazistų džiaugėsi 
puikiu operatoriaus darbu ir sko-
ninga muzika, taip pat dauguma 
sakė, jog nerado akcentų, kurie 
juos, kaip turistus, paskatintų ap-
lankyti Skuodą.   

Reklamos kūrimui skuodiškiai 
išleido keliolika tūkstančių eurų, 
tačiau panašu, kad filmą susikū-
rė patys sau. D.Radzevičius at-
skleidė, kad reklaminis filmukas, 
kuris skirtas užsienio turistams, į 
„YouTube“ kanalą įdėtas, akcen-
tuojant žemaitišką miesto pavadi-
nimo formą „Skouds“. Tad klipą 
gali rasti tik žemaitiškai mokan-
tys škotai ar ispanai. Pirmuo-
siuose klipo epizoduose iššoksta 
užrašas: „Keits Kuršių krašts“ . 
D.Radzevičius ironizavo, kad jei-
gu reklama, kuri yra skirta užsie-
niečių auditorijai, kažkokiu būdu 
taptų pasiekiama ir suprantama – 
kvietimas tą auditoriją atbaidytų. 
„Kokias kryptis renkasi turistai? 
Kur saugu, ramu, patogu. O čia 
- „keits krašts“! Kitaip sakant, at-
varyk, duosim į galvą! - juokėsi 
D.Radzevičius. Jis Skuodo rekla-
minį klipą vertino kaip estetišką 
darbą, tačiau analizuodamas jį 
atskleidė, kad  tikslas - pritrauk-
ti daugiau turistų - taip negalėjo 
būti pasiektas. Kitaip tariant, kū-

rinys nebuvo dalykiškas. 
Analizuodamas  visuomenės 

apklausų įmonės „Kantar“ tyri-
mų rezultatus, Lietuvos žurna-
listų sąjungos pirmininkas dėstė, 
kad, marketingo prasme, žmonės 
pirmiausia yra skirstomi į laimin-
gus ir nelaimingus. Nelaimin-
gieji ir yra tas „marketingistų“ 
segmentas, į kurį orientuojamos 
reklamos, nes laimingam sunkiau 
ką nors, ypač tai, ko jam nereikia, 
parduoti.

Pirmajame Lietuvos įmo-
nių, daugiausia lėšų išleidžian-
čių reklamai, penketuke yra tik 
prekybos centrai ir telekomu-
nikacijų bendrovės. „Šis fak-
tas atskleidžia, kas svarbiausia 
žmonėms. Pašarai ir pokalbiai. 
Pokalbiai ir pašarai...“ -  kalbėjo 
D.Radzevičius.   

Pagal vartojimo elgseną visuo-
menės apklausų įmonė „Kantar“ 
išskyrė net šešias Lietuvos gyven-
tojų grupes - nuomonės lyderius, 
atsakingus, vertinančius, nerūpes-
tingus, taupius, besilygiuojančius 
į lyderius ir norinčius pasirodyti. 
Visose šešiose išskirtose grupėse 
yra panašus vartotojų skaičius - 
nuo 11,4 proc. („atsakingieji“) 
iki 17,7 proc. („besilygiuojantys 
į lyderius“). D.Radzevičius per 
mokymus dėstė, kad dalykinė 
kalba, bendraujant su kiekviena 
iš šių grupių, yra skirtinga, ir su 
mokiniais aptarė kiekvienai gru-
pei tinkančius dalykinės kalbos 
modelius.  

D.Radzevičius rodė du rekla-
minius Laisvės partijos lyderės 
Aušrinės Armonaitės reklami-
nius klipus. Viename jų būsi-
moji ministrė kartojo žodžius 
„pokyčiai po pokyčių“, kitame 
pasakė kelis lozunginius sakinius 
apie inovacijas. A.Armonaitės 
politinės reklamos pavyzdžiais 
buvo iliustruota, į kokį vartotojų 
(šiuo atveju – rinkėjų - segmentą) 

Mokiniai dėmesingai klau-
sė profesionalaus žurnalisto 
Dainiaus Radzevičiaus pas-
kaitos, kaip bendrauti daly-
kiškai.
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Kviečiame teikti Troškūnų seniūnijos 
Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičių kandidatūras

2021 m. spalio 7 d. vyks Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. 
Kviečiame teikti Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičių kandidatūras.

Siūlant kandidatus į seniūnaičius, kartu su siūlymu reikia pateikti: 1) rašytinį kandidato sutikimą; 2) kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3) 
kandidato gyvenimo aprašymą; 4) patvirtintą susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Kandidatu į seniūnaičius gali 
būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje siūloma jo kandidatūra. Seniūnaitis renkamas atviru balsavimu 
seniūnaitijos gyventojų susirinkime.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris: 1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar 
nepanaikintą teistumą; 2) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys; 3) yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, 
savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas; 4) yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Kandidato sutikimo formą galite rasti adresu www.anyksciai.lt arba Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijoje Vytauto g. 2, Troškūnai. 
Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu gina.petraskiene@anyksciai.lt arba perduoti Troškūnų seniūnijos pavaduotojai. 
Pasiūlymai priimami iki 2021 m. spalio 4 d.

Papildomą informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Gina Petraškienė, tel. (8 381) 56424; 
el. p. gina.petraskiene@anyksciai.lt 

Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2021 m. spalio 7 d. 16 val. Troškūnų seniūnijos patalpose (Vytauto g. 2, 
Troškūnai).

Užsak. Nr. 899.

Vaižganto premija - rašytojui Arvydui Juozaičiui
(Atkelta iš 1 psl.)

,,...Kaip gera, kad tuo metu, 
kai daug kas ieškojo ,,raganų“, 
Jūs, kaip vaižgantiškos sielos 
žmogus, sugebėjote rasti daug 
deimančiukų“, - 1997 metais 
būsimajam Vaižganto premijos 
laureatui A.Juozaičiui užrašė 
monsinjoras K. Vasiliauskas.

Prisimindamas susitikimus 
su monsinjoru A. Juozaitis 
sako: ,,Kanauninkas Juozas Tu-
mas ir monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas. Kiek švelnumo 
ir gelmės žmonės suteikdavo 
tiems dviem vardams – „kanau-
ninkas“ ir „monsinjoras“! 

Su Kazimieru Vasiliausku 
mane siejo daug kas: mokiau-
si iš jo „plačiosios krikščiony-
bės“, nelyginant būčiau mokę-
sis iš Vaižganto.  

Monsinjoras gyveno nelygi-
nant Vaižgantas, patiriantis XX 
amžiaus pabaigą. Vaižganto 
paveikslas kabojo virš jo darbo 
stalo, „Vaižganto raštai“ būda-
vo nuolat atversti prieš jo akis. 
Kartą, po ilgo mudviejų pokal-
bio, monsinjoras paėmė nuo 
lentynos penktą tomą (kovų už 
kultūrą ir tautą publicistiką!) 
ir suraitė štai šį įrašą. Parašė 
tarsi ir Vaižganto vardu. Kaip 
tuo didžiuotis? Bet tebus taip. 
Šis įrašas yra didžių laikų ir 
didžių žmonių sąšauka, kurios 
liudininku tapau. O ar dalyviu? 
Šiandien Vaižganto premijos 
vardu galiu pasakyti: mes ne 
juokais paskiriame save žmo-
nėms, tai yra tautai.“ 

Įvairiapusei Vaižganto asme-
nybei skirta „Penktoji vigilija“ 
A. Juozaičio 2020 metais išleis-

toje knygoje ,,Kauno saulė“, 
kurios pristatymas Kaune dėl 
Malaišiuose šiandien vykstan-
čių Vaižgantinių buvo atšauk-
tas. 

,,Netapęs Vasario 16 - osios 
signataru, šis žmogus kaip reta 
kuris tapo Nepriklausomybės 
siela. Tai Juozas Tumas – liki-
mo numylėtasis. Dar iki 1918 
metų lūžio jis kalnus nuvertė, 
o lūžiui įvykus vertė naujus. 
„Deimančiukų ieškotojas“? 
Taip, bet kiek tie deimančiukai 
jį žalojo! Ne visiems jis buvo 
savas, bet jam visi – savi. Vaiž-
ganto prigimtis buvo impulsyvi 
ir gaivališka tarsi menininko, 
bet jis ją įvilko į kunigo sutaną. 
Turėjo vienintelę godžią aistrą 
– kurstyti žmonėse kūrybos ži-
dinį. Visi, kas prie jo prisiliesda-
vo, sušildavo arba nudegdavo. 
Skleidė nuolatinę šviesą, todėl 
diplomatijos meno neišmoko, 
karjera jam atrodė bergždžias 
reikalas. Dažnas net nusteb-
davo: ar tokių kunigų būna?! 
Žmonės atsakydavo: tokio ku-
nigo mums ir reikia“, - rašoma 
šios „Vigilijos“ pradžioje.

 Arvydas Juozaitis – filosofas, 
humanitarinių mokslų daktaras, 
rašytojas, publicistas, politikos 
bei visuomenės veikėjas. Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
kūrėjas ir iniciatyvinės grupės 
narys, Sąjūdžio Seimo narys, 
Seimo tarybos narys. Daugkar-
tinis Lietuvos plaukimo čempi-
onas ir rekordininkas. Išleidęs 
per trisdešimt – novelių, esė, 
publicistikos, dramų – knygų, 
daugelio pjesių ir filmų sce-
narijų autorius. Apdovanotas 
Baltijos Asamblėjos literatū-

ros premija, Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi, Lietuvos ne-
priklausomybės medaliu, Esti-
jos Respublikos Marijos žemės 
Ketvirtojo laipsnio ordinu, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos Vin-
co Kudirkos premija, Liudviko 
Rėzos premija, Ievos Simonai-
tytės, Juozo Keliuočio, „Varpų“ 
literatūrinėmis premijomis.

Lietuvos rašytojų sąjunga, 
Lietuvos žurnalistų sąjunga ir 
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų 
asociacija, minėdamos Lietuvių 
rašytojų ir žurnalistų sąjungos 
80-metį, yra įsteigusios kas-
metinę Juozo Tumo-Vaižganto 
premiją. Premija skiriama lietu-
vių rašytojui arba žurnalistui už 
sėkmingą literatūros ir žurna-
listikos (dokumentinės prozos 
arba literatūrinės publicistikos) 
dermę.

Šiais metais Vaižganto pre-
mijai buvo pasiūlyta keturiolika 
kandidatų: Rita Aleknaitė-Bie-
liauskienė už knygas „Dar vie-
ni prabėgę metai“, „Dvidešimt 
metų drauge“, „Žiemgalos  dai-
nius“, „Laikęs kūrybos paukštį 
delnuose“ ir skelbiamus dar-
bus elektroninėje ir popierinėje 
spaudoje;  Vytautas Čepas už 
romaną „Siena“;  Daiva Grik-
šienė už televizijos dokumenti-
nių filmų ciklą „Kunigo Tumo 
kelionės“ (TV ciklą sudaro trys 
dalys);  Česlovas Iškauskas už 
knygą „Balbieriškio parapijai 
ir bažnyčiai – 500 metų“ ir už 
žurnalistinę ir publicistinę kū-
rybą;  Indrė Jonušytė už knygas 
„BELA BLU“ ir „FABULAE 
SPECTACULA“; Arvydas Juo-
zaitis už publicistikos knygą 

„Kauno saulė“;  Aistė Kučins-
kienė už universalią ir vaiž-
gantišką mokslo, literatūros 
ir žurnalistikos, literatūrinės 
publicistikos dermę, kultūrinės 
šviečiamosios veiklos aktyvu-
mą;  Jonas Liniauskas;  Dovy-
das Pancerovas už žurnalistinių 
tyrimų knygą „Kabinetas 339“ 
(2019 m.) ir romaną „Me-
džiojant tėvą“ (2020 m.) bei 
už visus darbus ir kūrybinius 
sprendimus; Leonas Peleckis-
Kaktavičius už esė ir pokalbių 
rinkinį „Žmonės kaip knygos“; 
Justinas Sajauskas už knygas 
„Lietuvės rožinis, dar kitaip: 
Marijos Kraptavičiūtės-Šim-
kienės prisiminimai“ ir „Prisi-
minimų nuotrupos“; Jūratė Su-
čylaitė už knygą „Prieš srovę“; 
Vidmantas Valiušaitis už istori-
nę ir kultūrinę atmintį, naciona-
linį tapatumą tvirtinančius labai 
reikšmingus darbus, knygas ir 

veiklą; Jurga Žąsinaitė už kny-
gą „Pertako piemuo“ ir už do-
kumentinės prozos straipsnius 
apie iškilius Anykščių krašto 
žmones, krašto praeitį, kultūri-
nį gyvenimą „Vorutoje“; www.
menobangos.lt „Aukštaitiškas 
formatas“.

Į Vertinimo komisiją Rašy-
tojų sąjunga buvo delegavusi 
Jurgitą Jasponytę-Burokienę, 
Gediminą Kajėną ir Danielių 
Mušinską, Žurnalistų sąjunga 
– Audronę Nugaraitę, Joną Sta-
selį ir Gerimantą Statinį.

Premijos laureatais yra tapę 
Egidijus Aleksandravičius, 
Vytautas Bagdonas, Viktorija 
Daujotytė-Pakerienė, Gintautas 
Iešmantas, Liudvikas Jakima-
vičius, Loreta Jastramskienė, 
Juozas Kundrotas, Justinas 
Marcinkevičius, Julius Sas-
nauskas, Laimonas Tapinas, 
Liutauras Degėsys ir kiti.

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ranka ant Vaižganto raštų 5 
tomo užrašyta dedikacija skirta filosofui, rašytojui, publicistui ir 
politikui dr. Arvydui Juozaičiui.
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Obuolinės Anykščiuose rugsėjo 25 dieną
„Nuo ryto ligi nakties“

OBUOLINĖS
9.00–16.00 val. –  Rudens gėrybių, amatų, tautinio 

paveldo prekymetis M. Valančiaus ir Parko gatvėse 
bei miesto parke

10.00–13.00 val. – Retro technikos bei gyvulių 
paroda A. Baranausko aikštėje

11.00 val. –  Anykščių kultūros centro skyrių vo-
kalinių ir romansinio dainavimo kolektyvų koncertas 
„Neišdainuota vasara“ prie Anykščių  kultūros centro

11.00 val. – Obelų sodinimas – gamyklos „Anykš-
čių vynas“ dovana miestui – Obelų gatvėje 

11.00–17.00 val. – Kūrybinės veiklos ir edukaci-
niai užsiėmimai visiems Angelų muziejuje – Sakra-
linio meno centre 

13.00 val. –  Žemės ūkio rudens darbų pabaigtuvės. 
Konkursų „Metų ūkis 2021“ nugalėtojų pagerbimas. 
Grupės „el Fuego“ koncertas Anykšči  kultūros cen-
tro koncertų salėje (įėjimas tik su kvietimais)

14.00 val. – Kūrybinės dirbtuvės „ARDYK, PA-
ŽINK, SUKURK“ su menininke Severija Inčiraus-
kaite-Kriaunevičiene, kurių metu bandysime įkvėpti 
„gyvybę“ nusibodusiems daiktams Angelų muzieju-
je – Sakralinio meno centre

15.00 val. Alfo Pakėno prisiminimų apie Paulių 
Širvį knygos pristatymas „Palik tik dainą man...“ L. 
ir S. Didžiulių bibliotekos renginių salėje

16.00 val. Kūrybinės dirbtuvės-žaidimas „SE-
KANTIS DYGSNIS“ su menininke Severija Inči-
rauskaite-Kriaunevičiene Angelų muziejuje – Sa-
kralinio meno centre.

TURIZMO NAKTIS
17.00 val. – Tapytojo Vytauto Pečiukonio parodos 

atidarymas koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre 

18.00 val. –  Pianisto iš Italijos Vincenzo De Mar-
tino koncertas koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre 

18.00 val. – Koncertas „Žara“: Jurgitos Baldauskie-
nės ir Roberto Raišelio duetas,  grupė „Užgaidos“ (vad. 
Regina Stumburienė), autorius ir atlikėjas Justinas Sta-
nislovaitis su grupe prie Anykščių kultūros centro

19.00 val. – Šviesos dirbtuvės – piešimas ant dro-
bės ir kūno su šviečiančiais dažais, pramogų ir spor-
to centre „Kalita“

19.00 val. ir 21.00 val. – Kino vakaras. Lietuvos 
kino ir CineMark studijos filmas „Mėnulio Lietuva“ 
(1997 m.). Režisierius Gytis Lukšas, vaidina: Dalia 
Michelevičiūtė, Vytautas Germanavičius ir kt. (tru-
kmė 94 min.) Siaurojo geležinkelio muziejuje

19.00 val. – Virtualus susitikimas su psichotera-
peute, rašytoja, gyvenančia Paryžiuje Aurima Dilie-
ne ir jos  knygų pristatymas L ir S. Didžiulių biblio-
tekos renginių salėje 

20.00 val. –  Jazz Fusion muzikos stiliaus grupės 
„Brave Noises“ koncertas – šviesų šokis Anykščių 
kultūros centro koncertų salėje (įėjimas tik su gali-
mybių pasu)

20.00 val. – Nakties kino kronikos seansas 
„Anykščių krašto istorinė dokumentika“  A. Bara-
nausko aikštėje 

20.00 val. – Šviesos greičiu – Zumba užsiėmimai, 
dalyviai kviečiami puoštis šviečiančia atributika 
pramogų ir sporto centre „Kalita“

21.00 val. – Festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ džiazo muzikos koncertas Dainiaus 
Pulausko TRIO Angelų muziejuje – Sakralinio 
meno centre

21.00 val. – Diskoteka Pramogų ir sporto centre 
„Kalita“

22.00 val. – Fejerverkas prie Pramogų ir sporto 
centro „Kalita“

Nuolatinės rugsėjo 25 d. veiklos Anykščių kul-
tūros ir turizmo objektuose:

• 9.00–23.00 val. paroda kraštiečio gamtosaugi-
ninko B. Šablevičiaus 75-čiui L. ir S. Didžiulių vie-
šosios bibliotekos krašto dokumentų ir kraštotyros 
skyriuje 

• 9.00–23.00 val. V. Kalinovienės karpinių paroda 
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos vartotojų ap-
tarnavimo ir informacijos skyriuje 

• 10.00–17.00  ekspozicijos lankymas Anykščių 
regioninio parko lankytojų centre

• 10.00–23.00 val. nusileidimai rogučių trasa pra-
mogų ir sporto centre „Kalita“ 

• 10.00–23.00 val. virtualūs pasivažinėjimai (vir-
tuali realybė) pramogų ir sporto centre „Kalita“ 

• 11.00–23.00 val. ekspozicijos lankymas, edukacinės 
programos L. ir S. Didžiulių  filiale Istorijų dvarelyje 

• 12.00–19.00 val. Kursuos elektrinė drezina maršru-
tu Anykščių geležinkelio stotis–Anykščių menų inku-
batorius-menų studija–Anykščių geležinkelio stotis

• 18.00–23.00 val. pramoginio traukinuko kelio-
nės po miestą 

• 18.00–23.00 val. Cosmos paukščių takas Anykš-
čių menų inkubatoriuje-menų studijoje 

• 18.00–23.00 val. Virtuali realybė Anykščių menų 
inkubatoriuje-menų studijoje 

• 18.00–23.00 val. švytintis sodas ir gėlių drugelis 
Bronės Buivydaitės memorialinėje sodyboje 

• 18.00–23.00 val. Rašytojų kalnelio paslaptys 
prie A. Baranausko klėtelės ir A. Vienuolio-Žukaus-
ko memorialiniame name-muziejuje 

• 18.00–23.00 val. Anykščių nakties panorama iš 
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios apžvalgos 
bokšto 

• 19.30–23.00  val. Šviesos instaliacijos  Pramogų 
ir sporto centre „Kalita“ 

Organizatorius 
Anykščių rajono  savivaldybė,

 www.anyksciai.lt

Užsak. Nr. 900

Renginių metu būtina laikytis visų 
saugumo rekomendacijų.

Siekiant įgyvendinti ekstremalios situ-
acijos saugumo reikalavimus, prašome 
atvykti 10–15 min. iki renginio.

Policija sudarė nusikaltimų „TOP 10“
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pa-

skelbė šių metų nusikalstamų veikų TOP 10.
Pirmojoje šio „topo“ vietoje - fizinio skausmo sukėlimas 

ar nežymus sveikatos sutrikdymas (412 atvejų).
Antrojoje vietoje - transpor-

to priemonių vairavimas, kai 
vairuoja neblaivus asmuo (186 
atvejai).

Trečiojoje „topo“ vietoje - va-
gystės (178 atvejai).

Toliau su 64 atvejais rikiuo-
jasi sukčiavimas, o „topo“ 
penketuką užbaigia neteisėtas 

disponavimas narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiagomis 
be tikslo jas platinti (38 atvejai).

Šeštoje vietoje - turto sunaiki-
nimas ar sugadinimas (36 atve-
jai).

Septintoje „topo“ vietoje - 
grasinimas nužudyti ar sunkiai 
sutrikdyti žmogaus sveikatą 

arba žmogaus terorizavimas (29 
atvejai).

Aštuntoje vietoje - kelių trans-
porto eismo saugumo ar trans-
porto priemonių eksploatavimo 
taisyklių pažeidimas (27 atve-
jai).

Devintoje vietoje - viešosios 
tvarkos pažeidimas (19 atvejų).

„Topo“ dešimtoje vietoje - 
neteisėtas disponavimas šauna-
maisiais ginklais, šaudmenimis, 
sprogmenimis ar sprogstamosio-
mis medžiagomis (18 atvejų).
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Į vieną didžiausių sparnuotųjų husarų pergalių 
kariuomenė pajudėjo iš Anykščių Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Trečiadienį Angelų muziejuje – Sakralinio meno centre vyko trečioji karališkoji Anykš-
čių diena. Kultūros vakare „Karaliaus Žygimanto Vazos diena Anykščiuose“ anykštėnai 
sužinojo, kuo išsiskyrė karalius Žygimantas Vaza, kuris bent jau du kartus lankėsi Anykš-
čiuose.

Istorikas Simonas Matule-
vičius renginyje pasakojo, kad 
karalius Žygimantas Vaza (1566 
– 1632 m.) į Lietuvos istoriją 
įėjo kaip gana prieštaringas val-
dovas. Viena vertus, šis jėzuitų 
auklėtas valdovas valstybę įvėlė 
į ilgai su pertraukomis trukusius 
karus su Švedija, kurie valstybei 
buvo itin skaudūs, tačiau vienu 
metu Žygimantas Vaza buvo ne 
tik Lietuvos – Lenkijos, taip pat 
ir Švedijos karaliumi, o dar šiek 
tiek vėliau, jam valdant, lenkų ir 
lietuvių įgula valdė Maskvą.

Nors dažnai Žygimantas Vaza 
istorijoje pristatomas kaip „sve-
timas“ valdovas, tačiau istorikas 
susirinkusiems anykštėnams 
pristatė valdovo kilmę, kuri su-
sijusi su Gediminaičių dinastija: 
„Pagal motinos liniją lietuvybė 
eina labai aiškiai“, - konstatavo 
S.Matulevičius. 

Istorikas pasakojo, kad Žygi-

mantas Vaza per Anykščius ke-
liavo du kartus: 1589, kai vyko 
į susitikimą su tėvu Švedijos 
karaliumi Taline, ir 1601 metais, 
kai jau vyko karas su Švedija, į 
kurį Žygimantas Vaza įsivėlė po 
to, kai jį nuvertė nuo Švedijos 
sosto. Beje, istorikas pastebėjo, 
kad šis valdovas turėjo ir diplo-
matiją komplikuojančių savy-
bių, kurios valstybei kainavo 
brangiai: „Turėjo būdo bruožą – 
jei pats negaliu, tai ir kitam ne-
duosiu“. Ši pastaba sukėlė tylų 
salės juoką.

Taip pat įdomu tai, kad kara-
liaus kelias ėjo ne tik per Anykš-
čius, bet ir per Svėdasus, o ke-
lio, vedančio šio miestelio link, 
vietą tyrinėtojai nurodė buvus 
arčiau Šventosios upės, šiauriau 
dabartinio kelio. 

S.Matulevičius pastebėjo, kad 
nėra duomenų, ką Anykščiuose, 
kuriuose buvo valdovui priklau-

santis dvaras, veikė Žygiman-
tas Vaza, tačiau atskleidė, jog 
Anykščiai ne kartą matė dideles 
į karą besiruošiančios Lietuvos 
kariuomenės pajėgas. 

1600 metais švedai įsiveržia į 
Livoniją, Lietuvos kariuomenės 
vadu paskiriamas Kristupas Ra-
dvila Perkūnas. „Išeina, įsakas 
lietuvių kariuomenei susirinkti 
iki 1601 metų balandžio 30 die-
nos Anykščiuose“, - pasakojo 
istorikas. Švedams vis labiau 
veržiantis į Livoniją, Lietuvos 
kariuomenė pajuda į karą, ne-
laukdama lenkų kariuomenės. 
Kariuomenė su švedais susirėmė 
dabartinėje Latvijoje, Kuokne-
sėje. Ten įvyko mūšis, kurį lai-
mėjo lietuviai. Mūšis šaltiniuose 
įvardijamas kaip viena didžiau-
sių sparnuotųjų husarų pergalių 
Lietuvos ir Lenkijos istorijoje.  

 „O tai momentas, kuris mane 
šiandien pradžiugino, tik šian-
dien jį pastebėjau: karalienė 
Ana Habsburgaitė, karaliaus 
Zigmanto Vazos žmona ir Onos 
Jogailaitės anūkė, taip pat ke-
liavo kartu su karaliumi ir buvo 
Anykščiuose“, - susirinkusiųjų 

susižavėjimą sukėlusį atradimą 
pranešė istorikas. Kaip patvirti-
nantį šaltinį S.Matulevičius nu-
rodė kartu su karaliumi vykusio 
vyskupo laišką, kuriame rašo-
ma: „Mes išvykstame į Taliną, 
karalienė yra su mumis“.  

Tačiau labai gali būti, kad į 
informaciją yra įsivėlusi klaida 
ir Anykščiams svarbią žinią dar 
reikia tikslinti. Kai 1589 metais 
karalius Žygimantas Vaza vyko 
į Taliną, Ona Habsburgaitė (vie-
nos įtakingiausių Europos ka-
rališkosios giminės atstovė) dar 
nebuvo karalienė. Žygimantas 
Vaza vedė Oną Habsburgaitę 
1592 metais, tai yra praėjus trims 
metams nuo vykimo į Taliną. Su 
Ona Habsburgaite  Žygiman-
tas Vaza taip pat negalėjo vykti 
per Anykščius ir 1601 metais, 
antrojo vizito metu, nes kara-
lienė mirė 1598 metais. Antroji 
Žygimanto Vazos žmona Kons-
tancija Habsburgaitė ištekėjo už 
Lietuvos – Lenkijos valdovo tik 
1605 metais.

Tačiau jeigu net ir įvyko klaida 
ir anykštėnams svarbi informa-
cija buvo paviešinta per skubiai, 
tai tik patvirtina, kad labai trūks-

ta šio laikotarpio tyrinėjimų. Va-
karą vedęs kultūrologas, buvęs 
kultūros viceministras Vytautas 
Balčiūnas tiek ankstesniame, tiek 
šiame karalių lankymuisi Anykš-
čiuose skirtuose renginiuose ak-
centavo, kad trūksta duomenų, ir 
ragino istorikus anykštėnus jung-
tis prie Anykščių karališkosios 
istorijos tyrimo. 

Renginyje istorikas S. Ma-
tulevičius ne tik pasakojo apie 
Žygimanto Vazos asmenybę: jis 
pristatė pavyzdžių, kaip Europos 
kurortai naudojasi karalių lanky-
mosi juose duomenimis bei kaip 
yra naudojamasi karališkų kelių 
buvimo faktais.

Apie karaliaus Žygimanto 
Vazos portretus ir vaizdavimą 
dailėje pasakojo anykštėnė dai-
lėtyrininkė Dalia Tarandaitė.

Kultūros vakarą vainikavo 
senosios muzikos ansamblio 
„Chiaroscuro“ koncertas.

Kita karališkoji Anykščių die-
na numatoma lapkričio 7 dieną. 
Ji bus skirta karaliui Kazimierui 
Jogailaičiui, kuris ne tik apsi-
lankė Anykščiuose, bet ir pir-
mą kartą dokumente paminėjo 
Anykščių miesto vardą. 

Istorikas Simonas Matulevičius pasakojo apie karalių Žygimantą Vazą ir apie lietuvių pergalę   
Kuoknesės mūšyje. 

Renginio vedėjas kultūrologas, buvęs kultūros viceministras 
Vytautas Balčiūnas akcentavo Anykščių istorijos, susijusios su 
Anykščiuose buvusiu karaliams priklausiusiu dvaru, aktuali-
zavimą.

Dailėtyrininkė Dalia Tarandaitė pasakojo apie išlikusius kara-
liaus Žygimanto Vazos portretus ir valdovo atvaizdą graviūrose.

Kultūros vakarą pradėjo ir baigė senosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“.
jono jUNEVIČIAUS nuotr. 
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Menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė: 
,,Visada buvau ir būsiu anykštėnė“

Rašytojas Rimantas Vanagas dr. Jolantai Zabulytei dedikavo 
savo eilėraštį, o jo žmona Violeta dovanojo gėlių.

tovaizdžio žaluma, o ne su trin-
kelių bei betono plynėm... 

- Ir paskutinis klausimas: 
kaimo kapinės - Jūsų tyrinėji-
mų objektas - nyksta, kryžiai 
virsta, pūna. Ką turėtume da-
ryti? Rengti talkas, įpareigoti, 
kad jomis rūpintųsi seniūnijos, 
ar leisti laikui atlikti savo dar-
bą, mums oriai stebint, kaip 
pildosi klasika virtęs posakis 
,,nieko nėra amžino po saule”?

- Kapinės – atskira plati tema. 
Mediniai paminklai nėra ilga-
amžiai, juolab dabartiniai, nes 
seniau ir medį pjaudavo tam ti-
kru laiku, ir žinojo, koks medis 
tinkamiausias, gana dažnai net 
„impregnuodavo“, ilgai mirky-
dami vandenyje. To dabar nėra – 
daroma greitai ir iš bet kokio, bet 
kada nupjauto medžio. Todėl jie 
dar trumpiau nei senieji gyvena, 
nors impregnuojamųjų priemo-
nių yra labai įvairių, bet jos taip 
pat turi būti naudojamos teisingai 
(tepama tik sausa, gerai išdžiūvu-
si mediena, esama ir kitų profesi-
nių subtilybių). Seniau dažniau-
siai nupūdavo medinių paminklų 
apatinė dalis, kurią nupjovus jie 
sutrumpėdavo, o kai paminklas 
tapdavo itin žemas ir atskiros jo 
dalys sutrūnydavo, dažniausiai 
per Vėlines toks paminklas būda-
vo sudeginamas. Kito paminklo 
tam pačiam žmogui nestatydavo, 
nes tikėta, kad atminimas gyvas, 
kol stovi paminklas. Šiandien 
medinių paminklų būkle turėtų 
rūpintis kapaviečių šeimininkai, 
o jei jų nėra – bendruomenė ar 
seniūnija, nes tai šio laikmečio 
ženklai, mūsų krašto tradicijų sa-
vitumą išreiškiantys paminklai, 
kurių, ypač stogastulpių ir de-
koruotų kryžių, neturi nei mūsų 
kaimynai, nei tolimesnės šalys. 
O beveidžių kiniškų granito stelų 
esama visur...

Kebli situacija ir su lietais iš 
ketaus ar iš geležies kaltiniais 
kryžiais. Jų senosiose kapinėse 
(rečiau - pakelėse bei prie sody-
bų) dar esama pastatytų prieš 100 
metų ir seniau, tačiau, nors pas-
tarųjų gyvenimas ilgesnis, pražū-
ties neišvengia ir jie: naikinami 
atnaujinant kapus, kiti nulūžta 
drėgmei kaupiantis postamento 
ir metalo jungties vietoje, o kiek 
jų buvo sunaikinta siekiant pasi-
pelnyti metalo supirktuvėse! Šie 
kryžiai taip pat liudija apie mūsų 
protėvių estetinį skonį, buvusią 
tų vietų ekonominę padėtį (XIX 
a. II pusėje lieti ir kaltiniai kryžiai 
nebuvo pigūs), kaip ir mediniai, 
kartu su augančiais medžiais jie 
formuoja bendrą kapinių vaizdą 
bei nuotaiką. Tikrai tampa liūdna, 
kai pakartotinai lankydamasis 
senosiose kapinėse pastebi, kad 
prieš kelerius metus dar buvę, 
čia stovėję metaliniai kryžiai 

(Atkelta iš 1 psl.)

- Ar Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premija Jums buvo 
netikėta? Kaip jautėtės taip 
įvertinta?

- Premija tikrai buvo netikėta, 
nes dirbu ne dėl jos, tačiau, ne-
neigsiu - buvo malonu, kad pa-
stebėjo, įvertino. Bet ši premija 
priklauso visiems kartu dirbu-
siems anykštėnams, nes jie idė-
joms padėjo suteikti kūną.

- Esate knygos apie medinius 
krašto paminklus autorė. Da-
bar rašote apie geležinius kry-
žius. Ar dar kas nors be Jūsų 
dar tyrinėjo šią temą?

- Antroji knyga skirta Anykš-
čių krašto kalviams bei meta-
liniams kryžiams, tiesa, joje 
neapsiribojama vien šio rajono 
duomenimis bei pavyzdžiais, 
taip pat pateikiamas ir Lietuvos 
kontekstas, kad būtų galima iš-
ryškinti Anykščių paminklų sa-
vitumus bei bendrumus. 

Metalo kryždirbystei skirtų 
tekstų yra, bet dauguma jų skirti 
geležinių viršūnių (vadintų „sau-
lutėmis“) tematikai, nemaža da-
lis antkapinių kryžių klausimams 
skirtų apžvalginių bei analitinio 
pobūdžio publikacijų skelbia-
ma kraštotyrinėje bei paveldo 
problematikai skirtoje spaudoje. 
Metalinių kryžių tyrinėtojų nėra 
daug – daugiausia šioj srity yra 
nuveikę Mažosios Lietuvos ka-
pinių paminklus tiriantys Marty-
nas ir Marija Purvinai, nemažai 
Lietuvos kalvystės istorijos bei 
kaltinių kryžių srityje nuveikė ir 
etnografas Antanas Stravinskas, 
keletą vertingų straipsnių apie 
Žemaitijos kaltinius kryžius bei 
lietųjų kryžių ornamentiką pa-
skelbė ir kolegė Jurgita Kristina 
Pačkauskienė, beje, ir disertaciją 

apsigynusi šia tema, pavieniai 
tekstai priklauso ir kitų autorių 
plunksnai. Mane geležiniai kalti-
niai kryžiai sudomino dar studi-
jų Vilniaus dailės institute (dab. 
VDA) laikais, kai juos pasirin-
kau 1989 m. apginto diplominio 
darbo tema. Sistemiškai tirti tik 
metalinių kryžių nepavyksta, 
nes, siekiant atsakyti į jų deko-
ro kilmės bei galimos prasmės 
klausimus, tenka susidurti su 
vienalaikių medinių paminklų 
tradicija, todėl šios abi temos ir 
guli greta. 

- Ar Lietuvos Dailės akade-
mijos studentai turi galimybę 
išklausyti kursą apie kryždir-
bystę? 

- Dailės akademijos Kauno 
fakultete dėstau ir etninės kul-
tūros kursą, kuriame studen-
tai supažindinami su esminiais 
kryždirbystės bruožais – medinių 
paminklų ir metalinių kryžių ti-
pais, jų regioniniais ypatumais, 
pagrindiniais dekoro principais 
bei  formomis. Trumpai pasakoju 
ir apie kulto bruožus – statymo 
motyvus ir vietas, aukojimo for-
mas bei tikslus. Tad pagrindines 
reikiamas žinias jie gauna ir vis 
dažniau pasitaiko, kad kai kurie 
plačiau susidomi – aplanko pa-
sirinktas senąsias kapinaites, fo-
tografuoja paminklus ir pristato 
kolegoms, kartu papildo ir mano 
archyvą. Tokiais studentais ypač 
džiaugiuosi, nors ir kiti motyvuo-
ti bei puikūs!  

- Atgimimo metais statė daug 
koplytstulpių ir kryžių. Dabar 
tai jau retesni atvejai. Kaip 
manote, ar jie dera prie šiuo-
laikiškų, modernių, stiklinių ir 
gelžbetoninių pastatų?

- Taip, atgavus Nepriklauso-
mybę, medinių paminklų sta-
tymas itin atgijo. Buvo statomi 

ne tik nauji, bet ir atstatomi su-
naikinti ar kadaise tam tikrose 
vietose buvę. Be senųjų, jų sta-
tymo tikslai pasipildė skaudžios 
istorinės atminties ženklais: kry-
žiais, rečiau - kitomis paminklų 
formomis, pažymimos partizanų 
žūties vietos, jais įprasminamas 
tremtinių atminimas, pažymimi 
išnykę ištisi kaimai. Prie naujo-
vių priskirtinas ir žymių žmonių 
gyvenimo vietų įprasminimas. 
Šios naujosios intencijos iki šiol 
dar gyvos, tad paminklai vis sta-
tomi, tik rečiau. 

Dėl dermės su šiuolaikiniais 
pastatais - vienareikšmiškai 
atsakyti sunku, nes reiktų kal-
bėti apie konkrečius atvejus. 
Pavyzdžiui, neretai prie sovie-
tmečio mūrinių mokyklų stato-
mi šiuolaikinių formų mediniai 
paminklai – dekoratyvūs arba 
skulptūriniai stulpai su stoge-
liais, kartais ir tradicinių formų 
koplytstulpiai arba kryžiai, o jų 
aplinka papildoma žydinčiomis 
gėlėmis arba kita augmenija, 
tad sukuriamas mažo parkelio 
vaizdinys. Tokiais atvejais pas-
tato ir paminklo bei jo aplinkos 
dermė išlieka pakankamai jau-
ki. Prie šiandienos stiklinių ar 
gelžbetoninių „dėžučių“ tokie 
paminklai sudarytų itin ryškų 
kontrastą tiek formos, tiek turi-
nio atžvilgiu. Man neteko tokių 
pavyzdžių matyti, net abejoju, 
ar jų yra. Norint šiandien staty-
ti tradicinės formos paminklus, 
siūlyčiau pasirinkti ir tradicijai 
artimas vietas – pakelėse ar prie 
kryžkelių, esančių netoli kaimų 
ar miestelių, privačių namų val-
dose, antkapiniais paminklais 
pagerbti mirusius kapinėse. Me-
diniai paminklai savo medžiaga 
ir forma (kokia ji bebūtų) vis 
dėlto labiau dera su gamta, kraš-

T. Mikeliūnaitės premijos 
įteiktuvės Jolantai Zabulytei 
vyko Anykščių kultūros centro 
mažojoje salėje. Svarbiausia 
rajono kultūros premija kryždir-
bystę tyrinėjančiai mokslinin-
kei dėl pandemijos buvo įteikta 
privačiai, be įprasto tokia proga 

renginio visuomenei, kuriame 
supažindama su laureato dar-
bais. 

Apžvelgdama 2011 metais 
prasidėjusias kryždirbystės eks-
pedicijas po Anykščių rajoną, 
kuriose dalyvavo mokiniai, 
mokytojai, muziejininkai, bibli-

išlikę tik nuotraukose arba jie, 
kaip apleisti vaikai, glaudžiasi 
prie buvusių savo „namų“ – pos-
tamento. Kaltiniai kryžiai sau-
gotini kaip vietinių kalvių arba 
miestelių dirbtuvių paveldas, nes 
dabar jau tokių niekas nebekala, 
o lieti kryžiai, nors buvę masinės 
gamybos, taigi, meniniu požiū-
riu, nevertingi, taip pat yra antka-
pinių paminklų istorijos dalis, kai 
kurie iš jų  - ir reti arba unikalūs 
modeliai, todėl taip pat saugoti-
ni. Kaip tai padaryti? Gal reikėtų 
tartis su savivaldos atstovais bei 
kapaviečių šeimininkais dėl ga-
limybės tvarkyti senuosius me-
talinius kryžius, juos įtvirtinant 
betonu, o nulūžusius - tiek lietus, 
tiek kaltinius - saugoti bažnyčio-
se ar, kaip Troškūnuose, kapinių 
koplyčiose? Galėtų šiuo reikalu 
padėti ir dvasininkai, per pa-
maldas parapijiečius skatindami 
nenaikinti senųjų metalinių kry-
žių, o atnaujinant kapavietę juos 
tiesiog palikti, - tokių pavyzdžių 
esama senosiose Anykščių, Vie-
šintų, Troškūnų, Andrioniškio ir 
kitose kapinėse. Aišku, įkalinti 
plytelėse senieji paminklai pra-
randa natūralų santykį su aplin-
ka, tačiau tai geriau nei juos pra-
rasti amžiams. Beje, šių kryžių 
XIX a. II pusės/pabaigos – XX a. 
I pusės tašyto akmens ar betono 
postamentai taip pat vertingi dėl 
juose esančių įrašų ne tik atskirų 
žmonių šeimos/giminės istorijos, 
bet ir teksto turinio, kalbiniu bei 
kaligrafijos (raidžių šrifto) aspek-
tais, - deja, ši sritis Lietuvoje tik 
pradedama tyrinėti, o paminklų 
mažėja, tad kiekviena fiksacija, 
kiekvienas išsaugotas antkapis 
šiandien tampa vertybe! Kartais 
pagaunu save keliaujančią link 
minties, kad būtų verta pagalvoti 
ir apie Anykščiuose galintį atsi-
rasti metalinių kryžių muziejų, 
kuriame vietą atrastų ir senųjų 
medinių paminklų viršūnių pie-
šiniai (iš archyvinių nuotraukų 
galėtų perpiešti dailės mokyklos 
moksleiviai), ir savo gyvastį ka-
pinėse užbaigę špižiniai lieti kry-
žiai bei kalvių nukalti antkapiniai 
paminklai, savo darbus galėtų 
eksponuoti šiandienos kryžiakal-
viai, vyktų paskaitos, konferenci-
jos. Lietuvoje yra tik vienas toks 
muziejus Klaipėdoje, įkurtas ir 
prižiūrimas Dionizo Varkalio, 
jame eksponuojami daugiausia 
šiame krašte surinkti pavyzdžiai. 
Daugumoje krašto muziejų yra 
atskiros metalo kryžiams skirtos 
ekspozicijos, o anykštėnai nieko 
panašaus neturi, tad Anykščiuose 
galėtų atsirasti vietinės ir aukštai-
tiškos kalviškosios kryždirbystės 
tradicijos salelė. Gal tai paskatin-
tų ir kalvius daugiau antkapinių 
kryžių, „saulučių“ nukalti? Bet 
tai tik svaja, dar viena mintis už-
klydėlė, nes reiktų ir gyventojų 
bei savivaldos pritarimo, patalpų 
ir daug kitų klausimų spręsti...     

- Ir dar - ar jaučiatės esanti 
anykštėnė?

- Visada buvau ir būsiu visada!

otekininkai, o vėliau ir Vilniaus 
Dailės akademijos, kurioje ji 
dirba dėstytoja studentai. Kalbė-
dama apie žemės meno plenerus, 
rengtas kalendorines šventes bei  
istorinių senųjų krašto paminklų 
rekonstrukcijas prie Arklio mu-
ziejaus Niūronyse, dr. J. Zabuly-
tė buvo itin kukli. 

Už viską, net savo knygą 
,,Anykščių krašto kryždirbystė: 
mediniai paminklai“ (2018 m.) 
menotyrininkė matė prasmę pa-
dėkoti kitiems – Anykščių savi-
valdybei, Anykščių ,,Naujų vėjų“ 
bendruomenei - nuolatiniams jos 
inicijuotų projektų partneriams, 
miesto praeiviams, kurie išvy-
dę kažką kalančius žemės meno 
plenero dalyvius siūlėsi jiems  pa-
skolinti įrankį...Už šilumą kartais 
atsilyginama šiluma – Anykščių 
krašto kultūros žmonių dovanotos 
gėlės netilpo laureatės glėbyje.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Nuostabiausi pasaulio 
gamtos stebuklai.
12:55 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:50 Puaro  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija N-7.  
21:50 Vairavimo pamokos 
N-14.
23:20 Ledo žmogus N-7. 
(kart.).
01:00 Vienintelė galimybė 
N-14. ( kart.).

06:35 Broliai meškinai. 
07:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:35 Neramūs ir triukšmingi.
08:05 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.

08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Aštuonkojis Dipas.
10:55 Užsispyrusi blondinė 2 
. N-7.  
12:50 Skola tėtušiui.
15:05 Kur tu pradingai, 
Bernadeta?   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Bėgantis skustuvo aš-
menimis   N14.    
01:05 Mobilusis   N-7.  

07:00 Bakuganas   N-7.
07:30 Žuvėliokai.
08:00 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Gyvenimas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Gyvenimas.
13:05 Auklė 3  N-7.
15:00 Netikra vienuolė 2 N-7.
17:15 Kobra 11  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius.
22:00 Transporteris 3  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Transporteris 3  N-14.
00:10 Bermudų trikampis 2  
N-14.

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

07:00 Pričiupom!  (k).  
07:30 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Kražiai   (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas. 
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
12:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7.  
13:40 Ekstrasensai tiria  N-7.  
15:55 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Nevėžis-Optibet - Labas 
Gas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
20:30 Paskutinis laivas  N-7.  
22:30 Gyvi numirėliai  N14.  
23:35 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
00:35 Įkalinti laike (k) N-7.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:20 Akloji (k).
08:50 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
09:50 Žingsnis iki dangaus 
N-7. 
11:00 Populiariausi užkandžiai.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7..
17:45 Anyta ar marti (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Valansjeno pražuvėliai  
N14. 
23:15 Žaliosios katės N14.  
01:30 Ištekėjusi už mafijos (k)  

N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Praeitis ateičiai (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Išpažinimai. 
14:05 Džekas nori broliuko.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
17:00 Mūsų gyvūnai.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Artūras Poviliūnas. 
Sporto diplomatas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Vox Juventus“.  
22:15 Fortepijono maratonas 
Beethovenui.  
22:35 Kodėl važinėjame dvira-
čiu   (kart.).
23:35 Panorama (kart.).
23:57 Sportas. Orai  (kart.).
00:05 Vairavimo pamokos  
N-14. (kart.).

06:10 Jukono vyrai  (kart.) N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Visureigiais per Aliaską  
N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.

09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:40 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis.
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.
18:30 Krovinių karai  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.  
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Prezidento lėktuvo sudu-
žimas  N-14.
23:55 Rembo. Paskutinis krau-
jas  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
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 Greitis. 
11.00 Vyrų šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė. 
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.Orai. 

18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Nemarusis prancūzų 
šansonas. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Akligatvis.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. Vedėjas  
Saulius Vigraitis 
09:30 Meistro dienoraštis
10:00 Alfas vienas namuose
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija
13:15 Sveikatos receptas. 
Vedėja Kristina Ciparytė
14:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene
14:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai.
21:45 Delfi pulsas.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.

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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7.  
17:10 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paryžiaus policija 1900. 
N-14. 
24:00 Grančesteris  N-14. 
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pagrobimas 3   N14.  
00:45 Begėdis  S. 
01:55 Bėgantis skustuvo ašme-
nimis (k) N14. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Nordkvistų paslaptis   
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto .
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 “TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Ledo kariai N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Ledo kariai  N-14.
00:20 Kaulai  N-14.
01:25 Havajai 5.0  N-7.
02:25 Majų baikerių klubas  
N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7..
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Neįtikėtini gyvūnai (k).
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Jonavos CBet - Žalgiris.  
21:00 Anonimė   N14. 
22:55 Mirtinas ginklas  (k) N-7.  
23:55 Gyvi numirėliai (k) N14. 

06:10 Rozenheimo policija  N-7.  
07:10 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 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Rivjera  N-7.  
23:00 Svajoklė.
00:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 

07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:50 Kultūros diena (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7.  
19:00 Išpažinimai.  
19:30 Pašokim.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškasis mastelis.  
22:30 Kino istorija.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.).
08:50 Gazas dugnas (kart.).
09:20 Sandėlių karai  N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vieniši tėvai  N-7.
12:15 Naujakuriai  N-7.
12:45 Saša ir Tania  N-7.
13:50 Kulinarijos meistras.

14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Kolumbiana N-14.
23:15 Tūnąs tamsoje. Trečia 
dalis  S.
01:00 Naša Raša  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Vantos lapas  N-7.
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
17.30 Baltijos slapukė.  
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
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 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Šaro Barsa.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
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 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. Iš esmės 
su V. Bruveriu ir D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 Išlikę.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Jos vardas MAMA.
22:15 Radikalus smalsumas.
22:45 Orijaus kelionės. 
23:15 Šaro Barsa.
23:45 Delfi Pulsas.
00:00 Delfi diena.
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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 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius  (kart.).
13:00 Daiktų istorijos  (  kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7.  
17:10 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Kitą kartą Afrikoje.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Paryžiaus policija 1900  
N-14. 
24:00 Grančesteris  N-14. 
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7. 
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 “Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20.   N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Absoliutus blogis. 
Pabaiga N14. 
00:40 Begėdis  S. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Nakvynė su pusryčiais. Kur 
aplanko meilė . N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Žmonijos biuras  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Žmonijos biuras  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Žmonijos biuras  N-14.
00:25 Pasirodymas N-14.
01:25 Havajai 5.0  N-7.
02:25 Majų baikerių klubas  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:35 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k) N-7.  
10:35 Apuokas  (k) N-7.  
11:35 Jūrų pėstininkai  (k) N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiauliai-7bet - Pieno žvaigždės.  
21:00 Sukilimas   N14.  
22:45 Skiriamoji juosta (k) N-7.  
00:50 Iš visų jėgų  N-7. 

06:20 Rozenheimo policija N-7. 
07:20 Anyta ar marti  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k)  N-7.  
21:00 Aklasis detektyvas. 
Mirusios Vienos merginos  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Detektyvė Durant. 
Žudikiškos dienos (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Į sveikatą! (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Euromaxx (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Gyvenimas po 
Stounhendžo (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7.  
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Architektas Alvaras Aaltas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai.  
22:30 Mūšio laukas (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2014  N-14.

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  N-7 (kart.).
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.

12:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai -7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Horizontas  N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:45 Naša Raša  N-14.
01:10 Univeras. Naujas bendri-
kas  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 Teisingumo agentai  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 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 „Pėdsakas  N-7.
15.00 „Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Zoologijos sodas.TV šou.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
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 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramgos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Išlikę.
08:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
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 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
23:00 Moters vizija su 
D.Žeimyte-Biliene.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.

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 Maestro  (kart.).
13:00 Klauskite daktaro (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras   N-7.  
17:10 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Paryžiaus policija 1900  
N-14. 
24:00 Grančesteris  N-14. 
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė 
dokumentika. (subtitruota, 
kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  (k). 
N-7.  
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.

13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Operacija „Finalas“  N14. 
00:55 Begėdis  S. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kur gyvena tavo širdis   
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Greičio įkaitai  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Greičio įkaitai  N-7.
00:15 Pasirodymas  N-14.

01:15 Havajai 5.0  N-7.

06:15 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:40 Pėdsakas  N-7.  
10:35 Apuokas  (k) N-7.  
11:35 Jūrų pėstininkai  (k)  N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 “Pričiupom!  
21:00 Skiriamoji juosta   N-7.  
23:05 Anonimė (k)  N14.  .
01:00 Iš visų jėgų  N-7..

06:10 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:10 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 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  .
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas  (k) N-7. 
21:00 Detektyvė Durant. 
Žudikiškos dienos   N14. 
22:55 Svajoklė..
23:55 Našlaitės  N-7.  
01:55 Rivjera (k) N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Legendos  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Pašokim (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:15 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Gyvenimas po 
Stounhendžo.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vienui vieni  N-7.  
23:00 Vartotojų kontrolė.
23:50 Dizaino dokumentika.  
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  N-7 (kart.).
08:50 Iššūkis  (kart.) N-7.

09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Priverstas žudyti N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:45 Naša Raša  N-14.
01:10 Univeras. Naujas bendri-
kas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  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 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Zoologijos sodas.TV šou. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
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.
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsumas. 
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:15 Delfi pulsas.
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 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Moters vizija su 
D.Žeimyte-Biliene.
21:00 Kieno didesni?
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
23:00 Automobilis už 0 Eurų.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.

antradienis 2021 09 21

trečiadienis 2021 09 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 09 23

penktadienis 2021 09 24

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. rugsėjo 18 d.

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 Kitą kartą Afrikoje (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras N-7.  
17:10 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Paryžiaus policija 1900  
N-14.  
23:50 Grančesteris  N-14.  
00:35 Skonio pasaka.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7.  
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  (k). 
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  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pasmerktas mirti  N14.  
00:45 Begėdis  S. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Iš visos širdies. Vestuvės  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto .
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Jūrų pėstininkas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Jūrų pėstininkas  N-14.
00:10 Pasirodymas  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 

N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)  N-7.  
10:35 Ekstrasensai tiria (k)  N-7.  
11:35 Jūrų pėstininkai (k)  N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Jonavos CBet - Neptūnas.  
21:00 2:22   N14.  
22:55 Sukilimas (k)  N14.  
00:40 Iš visų jėgų  N-7. 

06:20 Rozenheimo policija  
N-7.  .
07:20 Anyta ar marti (k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Mirtinas srautas 
N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės N-7. 
01:55 Aklasis detektyvas. 
Mirusios Vienos merginos (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kitą kartą Afrikoje. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 

(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Architektas Alvaras Aaltas 
(kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. (kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7.  
19:00 Simfonija iš Šiaurės 
Jeruzalės.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Lara  N-14. 
23:15 Nuostabios mintys (kart.).
23:40 Vizionieriai  (kart.).
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė. Ansamblių vakaras 
„Tėvyne mūsų“.

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  N-7 (kart.).
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) N-7.
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 “Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:50 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 “Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Šelmis-1. Žvaigždžių karų 
istorija  N-14.
23:40 Naša Raša  N-14.
01:00 Univeras. Naujas bendrikas  
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  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 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Zoologijos sodas.TV šou. 
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
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. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Kasdienybės herojai. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 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 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Gimę ne Lietuvoje.
23:30 Čepas veža. 
00:00 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 Stilius  (kart.).
13:00 Gyventi kaime gera  
(kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7.  
17:10 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Baris Sylas – Amerikos 
sukčius  N-14.
00:45 Valandėlės  S.

06:15 Balta - meilės spalva  
N-7.  
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  
(k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Midvėjaus mūšis  N14.  
23:50 Artėjant prie nežinomy-
bės N14.  
01:35 Pasmerktas mirti (k)  
N14.  

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilės skambutis  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  
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 Ledo šalis 2.
21:25 Keršytojai. Pabaiga  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Keršytojai. Pabaiga  
N-14.
01:10 Aligatorių alėja  S.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Teisingumo agentai  (k) 
N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k) N-7.  

10:35 Ekstrasensai tiria  (k)  
N-7.  
11:35 Jūrų pėstininkai  (k) 
N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Susišaudymas   N14.  
23:15 2:22 (k)   N14.  
01:10 Iš visų jėgų  N-7.  

06:20 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:20 Anyta ar marti (k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Nebylus liudijimas  N14.  
23:15 Fargo  N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 

07:55 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
08:25 Stambiu planu. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Praeitis ateičiai (kart.).
14:45 Artūras Poviliūnas 
(kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7. 
(kart.).
18:05 Dizaino dokumentika.  
18:15 Čikagos policija   N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Balandis tupėjo ant ša-
kos ir mąstė apie būtį   N-14.
23:10 Subtilu-Z. 
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. 
01:00 Lara  N-14. (kart.).

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  N-7 (kart.).
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7.
12:50 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.

15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rung-
tynės Vilniaus „Žalgiris“ – 
Vilniaus „Riteriai“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Naktis patrulinėje maši-
noje  N-14.
00:25 Kolumbiana  N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 Zoologijos sodas TV 
šou. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
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 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
06:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Automobilis už 0 Eurų.
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 Krepšinio zona.
19:15 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Kieno didesni?
22:30 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
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 neišbrauktų 

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

Faršu ir ryžiais įdaryti 
pomidorai, kepti orkaitėje 
Šį patiekalą dažnai ga-

minu vasarą, kai yra daug 
prinokusių pomidorų ir no-
risi jų kuo daugiau suvalgyti 
šviežių. Paprastai ruošiu su 
kiauliena, bet galima ruošti 
ir su vištiena, kalakutiena 
ar riebesne jautiena. Ryžius  
galima keisti kitomis kruo-
pomis. Tik įdarui kruopų 
nepervirkite, nes jos dar 
troškinsis orkaitėje. 

INGREDIENTAI:
6 pomidorai (didesni);
300 gramų maltos mėsos;
150 gramų ryžių (išvirtų bi-

riai);
1 svogūnas;
2 šaukštai aliejaus;
1 šaukštelis garstyčių (naudo-

jau Dijon);
pagal skonį druskos;
pagal skonį pipirų;
pagal skonį prieskonių maltai 

mėsai.

PARUOŠIMO BūDAS:
1. Nupjauti pomidorų viršū-

nėles. Vidų išskobti.
2. Keptuvėje įkaitinti aliejų, 

apkepinti smulkintą svogūną, 
sudėti maltą mėsą ir apkepti, 
maišant, apie 5 - 10 minučių, 
kol iškeps. Pagardinti pries-
koniais, garstyčiomis, sudėti 
iš pomidorų išskobtą masę ir 
troškinti, kol skystis išgaruos. 
Įmaišyti ryžius.

3. Išskobtus pomidorus įda-
ryti maltos mėsos mase. Sudė-
ti į kepimo popieriumi išklotą 
skardą, uždengti pomidorus 
viršūnėlėmis.

4. Kepti iki 180 C laipsnių 
įkaitintoje orkaitėje 15 - 20 mi-
nučių.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Emili ir stebuklinga 
kelionė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pilys: paslaptys, mįslės, 
legendos.
13:05 Gamtos tinklai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Maestro.  
22:10 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį  N-14. 
24:00 Baris Sylas – Amerikos 
sukčius . N-14. (kart.).
01:50 Balandis tupėjo ant 
šakos ir mąstė apie būtį  N-14. 
(kart.).

06:30 Broliai meškinai.  
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07;30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!.  
09:00 Mes pačios.  
10:00 Ričis Didysis.
11:40 Agentas Kodis Benksas.
13:45 Trys nindzės   N-7.  
15:40 Nuotakų karai   N-7.  
17:25 Noriu likti Lietuvoje.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai..
19:30 Monstrų šeimynėlė.
21:25 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas  N-7.  
00:10 Vampyrai užkniso juodai   
N14. 

06:35 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Žuvėliokai.
08:00 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Gyvenimas.
12:30 Miegančioji gražuolė.
12:40 Kenoloto.
12:42 Miegančioji gražuolė.
14:00 Merė Popins sugrįžta.
16:45 Ekstrasensų mūšis   
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis”   
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Norėtum! N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Norėtum! N-7.
23:40 Gringo  N-14.
01:50 Keršytojai. Pabaiga  
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
08:00 Pričiupom!(k).
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:30 Neįtikėtini gyvūnai.
11:40 Šnipų karai..
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės  N-7. 
13:45 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:55 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai”.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Rytas - Šiauliai-7bet. .
19:30 Nekenčiu žvaigždės. .
20:30 Pričiupom! 
21:00 Troja  N14. 
00:15 Skambutis 3   N14.  

06:10 Pasirinkę Lietuvą. 
06:40 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:10 Akloji (k).
08:40 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
09:40 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 Anyta ar marti  (k).
18:45 Akloji (k). 
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Natūrali atranka  
N14.  
22:55 Bulvarinis skaitalas  
N14. 
02:00 Fargo (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
08:30 Pradėk nuo savęs.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Mūšio laukas.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
14:30 Emili ir stebuklinga 
kelionė (kart.).
16:00 Atėnė. 
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Kultūringai su Nomeda.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Geiblas ir Lombard   
N-14. 
23:10 Grupės „Colours of 
Bubbles“ ir Šv. Kristoforo ka-
merinio orkestro koncertas.
00:30 Dabar pasaulyje. 
00:55 Panorama (kart.).
01:17 Sportas. Orai (kart.).
01:25 Valandėlės S. (kart.).

06:10 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.

07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Visureigiais per Aliaską  
N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:35 Laukinė Patagonija.
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 Krovinių karai  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sugyventi su Džounsais 
N-7
00:10 Šelmis-1. N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Bušido ringas  N-7.
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.TV 
šou.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.30 Be ribų. 
18.00 Žinios.Orai. 

18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Slaptas Hitlerio seksua-
linis gyvenimas  N-7.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis.
14:00 Sveikai ir Laimingai.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Geltonas karutis.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją. 
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įvairūs sulčių spaudimas į 
plastikines pakuotes 

su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.

Siūlome plačiausią sulčių, Jūsų sul-
tims 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. 

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 e kategorijos 
vairuotojai. 

taip pat bendradarbiaujame 
pasirašydami trišales sutar-
tis su darbo užimtumo tarny-
ba, dėl finansavimo reikia-

mai kompetencijai įgyti.

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

informuojame, kad UAB „eltirema“ pagal rangos sutartį su 
litGRiD AB 2021 m. spalio 4-29 d. vykdys 330 kV oro linijos 
„Utena-Panevėžys“ (ln 455) remonto darbus.

Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės skly-
pus yra nutiesta 330 kV Ol „Utena-Panevėžys“ (ln 455), turin-
tys klausimų dėl darbų vykdymo, gali kreiptis tel. 8-5-2788257.

akcinė bendrovė telia lietuva, vadovaujantis 2019-06-06  ietuvos Respublikos Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi, parengė viešųjų ryšių tinklų elektro-
ninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos plano projektą „telia tinklo apsaugos zonos planas 
Anykščių mieste“ (toliau – Planas) ir pateikė lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai tvir-
tinimui. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Anykščių rajono savivaldybės teritorijų pla-
navimo dokumentų skiltyje (https://www.anyksciai.lt/viesuju-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infras-
trukturos-apsaugos-zonos-planas-telia-tinklo-apsaugos-zonos-planas-anyksciu-mieste/7259) ir 
Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-ze-
melapiai-ir-ar-schemos)

Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas tadaravičius, tel.: (8-618) 80381, 
el. p.: raimundas.tadaravicius@telia.lt

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; B kategorijos praplė-
timas (a1); B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 
2021 m. rugsėjo 23 d. 16 val. liudiškių g. 29, anykščiai

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 .

Buitinės technikos 
remontas

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

tel. (8-644) 45610.

paslaugos

lAnGiMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

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

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

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

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai, skardinimo darbai, sto-
gų dengimas ir t. t. Darbus at-
lieka visame rajone ir toliau.

tel. (8-685) 68182.

Stato namus iš blokelių, den-
gia stogus, šiltina fasadus. Visi 
apdailos darbai. Darbus gali 
atlikti savo medžiagomi. 

tel. (8-608) 87858.

Kaminų valymas ir skardini-
mas, kiti darbai.

tel. (8-648) 76227.

Kaminų, krosnių, pečių, orta-
kių valymas ir smulkūs remon-
to darbai.

tel. (8-677) 66350.

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

tel. (8-656) 24531. 

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

tel. (8-679) 02099.

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
tel. (8-605) 64844.

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

tel. (8-617) 00616.

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.

savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

tel. (8-650) 75312.

nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m, bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

tel. (8-659) 75977

įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

tel. (8-686) 15771.

Rugsėjo 28 d. 14 val. ūkininkus ir besidominčius kanapių au-
ginimo verslu kviečiame į apskritojo stalo diskusiją „Pluoštinių 
kanapių verslo inovacijos, padedančios spręsti ES Žaliojo 
kurso keliamus iššūkius“ Aukštaitijos profesinio rengimo cen-
tro Anykščių filiale, Ažupiečių g. 2, Anykščiai.

Diskusiją veda Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inova-
torių asociacijos direktorius Rimantas Čiūtas. Renginys nemo-
kamas, trukmė 2 val.

Betonuotojams  - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

tel. (8-650) 63916.

GYVENTOJų DĖMESIUI!
Nuo š. m. rugsėjo 13 d. pasikeitė du vietinio susisiekimo  maršrutai: Anykščių m. autobusų stotis–Anykščių ligoni-

nė ir Anykščių m. autobusų stotis–Anykščių ligoninė–Kapinės. Gyventojų pageidavimu į autobuso maršrutus įtrauk-
tos papildomos stotelės: Troškūnų g., Anykščių geležinkelio stotis ir Gedimino g. parduotuvė. Atnaujintus maršrutus 
rasite internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt (patalpinta rugsėjo 8 d. naujienų skiltyje). 

Primename, kad visus Anykščių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščius galite rasti 
Anykščių rajono savivaldybės svetainės skiltyje Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraščiai.

Užsak. Nr. 899

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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-381) 5-94-58.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

perka

parduoda

pirkite Vištas, 
Vištaites!

ruGsĖJo 20 d., pirmadienį,  
prekiausime jaunomis 4,5 – 6,5 
mėn. rudomis olandiškomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis,  
baltomis dedeklėmis vištaitėmis 
(kaina – nuo 6,50 eur), paša-
rais.  

tel. išankstiniams užsaky-
mams (8-612) 17831:

Staškūniškyje – 8:00, 
Kurkliuose – 8:10, Kavarske 
– 8:25, Janušavoje – 
8:40, Dabužiuose – 9:00, 
Ažuožeriuose – 9:15, Anykščių 
turguje – 9:30, Keblonyse – 9:45, 
Burbiškyje – 10:00, Rubikiuose 
– 10:15, Debeikiuose – 10:35, 
Butėnuose – 10:50, Svėdasuose 
– 11:10, Viešintose – 12:00, 
Surdegyje – 15:35, troškūnuose 
– 16:00, traupyje – 16:20, 
levaniškiuose – 16:35.

uaB „lašų duona“ 
BranGiai perka 
Grikius
Kompensuojame transportą (10 eur/t)

www.lasai.lt/elevatorius, 
tel. (8-683) 85009.

Superka obuolius, 
Gali paimti iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Brangiai superkame 
automobilius visoje lietuvoje. 
Automobiliai gali būti su t. A., 

be t. A., tvarkingi, su defektais. 
Automobilius pasiimame patys 
iš reikiamos vietos. Vietoje su-
tvarkome dokumentus, sumo-
kame pinigus. 

dirbame be išeiginių. 
tel. (8-683) 94708.

Palankiomis 
kainomis perkame 
visų rūšių grūdus. 

išsivežame! 
Atsiskaitome vietoje!
tel. (8-680) 56748.

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.

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.

Gyvenamąjį namą Anykščių 
mieste. Siūlyti įvairius varian-
tus.

tel. (8-626) 98328.

automobiliai

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

tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Angusų veislės bulių.
tel. (8-619) 66629.

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

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

kita

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

tel. (8-623) 95335.

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

tel.: (8-682) 11626.

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.

Superkame karVes, 
Bulius ir telyčias 

„krekenaVos 
aGroFirmos“ 

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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.Medžio apdirbimo įmonė 
tiesioGiai perka 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

perkame sodybą.
tel. (8-684) 44444.

labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

tel. (8-648) 23721.
PERKAME

arba nuomojamės 
žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

mokame 6% ir 21% pVm.

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

Veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
aVis

nekilnojamasis turtas

14,78 ha miško – žemės skly-
pą Anykščių r., Viešintų sen., 
laičių k. Miško plotas - 7,60 ha, 
ariamos žemės – 7,18 ha. Kaina 
– 50000 eur. 

tel.: (8-614) 93300, (8-687) 70323.

47,83 ha žemės ūkio paskir-
ties sklypą Zoviškių k. Anykščių 
r. Kaina 3100 eur/ 1 ha. 

tel. (8-605) 32452.

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r. 

tel. (8-679) 57028.

2 ha žemės troškūnų sen., 
Vaidlonių k. (apaugusi krū-
mais). 1 ha kaina - 2000 eur. 

tel. (8-620) 80915.

6 ha žemės Viešintų sen., 
Gilvydžių kaime. 1 ha kaina - 
1700 eur. 

tel. (8-605) 16612.

kuras

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

tel. (8-684) 81890.

Malkas.
tel. (8-678) 42646.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

tel. (8-600) 22488.

lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, ga-
balinės kuro durpės ir durpių 
granulės. Didelė kaitra, prista-
tymas.

tel.: (8-615) 79101,
 (8-612) 93386.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

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

tel. (8-683) 08828.

kita

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

tel. (8-611) 47343.

Kokybiškas bulves „Vineta“ 
(gelsva, sukrenta), „Jelly“ (pa-
krenta, gelsva), 0,40eur/kg, 
12eur/30kg. Morkos, burokė-
liai, svogūnai, česnakai. 

tel. (8-614) 63147.

Skerdykla nuolat - lietuviškos, 
atvėsintos, patikrintos kiaulienos 
rinkinius (galva, kepenys, kojos, 
kt.). Kaina su pristatymu į namus 
10 eur. Pažandės 1,5 eur/ kg, 
kiaulienos puselės.

tel. (8-603) 27974.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIjUTAS, 
rašė Antonas FELjETONAS 

anekdotas

mėnulis
rugsėjo 18 - 20 d. d. - priešpilnis. 

Arnulfas, Januarijus, Vytė, 
Girvinas, Vilhelmina, Vilė.

Juozapas, Stanislovas, Elita, 
Mingailas, Galmantė, 
Stefanija, Stefa.

šiandien

rugsėjo 19 d.

vardadieniai

oras

+7

+12

rugsėjo 20 d.
Fausta, Kolumba, 
Vainoras, Tautgirdė, 
Eustachijus, Vainora.

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. 

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAS

„anykštos“ prenumerata 
paštų skyriuose:

3 mėn.
EUR

„Anykšta“ 24

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 21

„Anykšta“ šeštadieniais 12

atsiimant „Žiburio“, „pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

„Anykšta“ 21

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 18

„Anykšta“ šeštadieniais 12

ŽINOK DAUGIAU NEGU KAIMYNAS!

Važiuoja liftu vyras su žmona 
ir nepažįstama mergina. Staiga 
mergina trenkia vyrui ir šaukia:

- Kiaulė!
Vyras su siaubu akyse atsisu-

ka į žmoną:
- Mieloji... Aš tikrai nieko ne-

dariau.
Žmona:
- Viskas gerai, mielasis, čia 

mano darbas.

***
Pacientas skundžiasi gydyto-

jui, kad jam pastoviai skauda 
galvą. Gydytojas:

- Geriate?
- Niekada gyvenime!
- Rūkote?
- Net nebandžiau.
- O kaip dėl moterų?
- Apsaugok, Viešpatie! Net 

negalvoju apie jas.
- Tai jūs, ponas, esat šventas 

žmogus! Turbūt Jums galvą au-
reolė spaudžia...

***
- Girdėjau, vakar su žmona 

susimušei?
- Taip, bet ji paskui ant kelių 

atsiklaupusi manęs atsiprašinė-
jo.

- Ir ką ji sakė?
- Lįsk iš po lovos, kvaily!

***
Žentas su uošve sėdi kamba-

ryje, žiūri teliką, kalbasi. Uoš-
vienė sako:

- Ech, trumpas tas gyvenimas, 
vat pagyvenau tik biškelį ir jau 
mirti laikas...

- Laikas, laikas, - pritaria žen-
tas.

Amiliutė mano, kad kubezdaliai gali praversti 
hibridiniame kare

Kubezdalis - ginklas mūsų,
Tinkamas apgint nuo rusų.
Ir nuo Kinijos pavojaus -
jei gerai juos panaudojus. 

Grybas didelis, galingas.
Šauna smarkiai, iškilmingai.
Šaliai šiuo sunkiu metu
Dygsta jie pilnu tempu.

Amiliutė net sukaitus
Bilotaitei raštą raito:
„Šitaip va, ministre mūsų,
Apsiginsime nuo rusų,

Šeimų maršo ir tamsuolių,
Antivakserių kiguolių.
Treptelsite kojele -
Dūmai rūks it pragare.

Priemonė - po patikros:
jonas man meluot neduos. 
Langermanija vadinkit,
Patvoriuose pasirinkit.“


