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Įprastiniu mokymosi pro-
cesu džiaugiasi ir mokytojai, 
ir mokiniai, ir mokinių tėve-
liai. Tačiau, augant susirgi-
mų koronavirusu skaičiui, 
švietimo įstaigose vėl tvyro 
nerimas: „Ar tik vėl mūsų 
neįkalins namuose?“

Visiems mūsų kalbintiems 
pašnekovams neramu dėl vėl 
gresiančios socialinės ir kul-
tūrinės izoliacijos.   

Anykščių rajono mokyklų 
mokiniai dėl susirgimo koro-
navirusu yra tikrinami „savi-
kontrolės būdu“, tačiau toks 
tikrinimas nėra privalomas: 
kas nenori, gali nesitestuoti.

Rugėsjo 1-ąją mokiniai į klases grįžo išsiilgę draugų ir gyvo bendravimo. 

Miškai pradėjo nykti, kai žmogus 
pažabojo ugnį

Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio 
vadovė dr. Monika Sirgėdienė pernai apsigynė daktaro 
disertaciją, kurioje tyrinėjo paprastosios pušies istorinę kil-
mę. Studijuodama Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio 
akademijoje, ji šia tema rašė bakalauro ir magistro darbus. 

Pernai ji VdU Žemės ūkio akademijos studentams skaitė 
pelkėtyros ir pelkinės miškininkystės kursą. Su Valstybinės 
miškų urėdijos Anykščių padalinio vadove kalbėjomės apie 
jos mokslinių tyrimų kryptį bei administracinį darbą.  

Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vado-
vė dr. Monika Sirgėdienė yra trečiosios kartos miškininkė.

išleistas naujas 
žurnalo 
„Aukštaitiškas 
formatas“ 
numeris

Anykščiai 
tampa kino
kūrėjų Meka

Juozas ratautas: 
Kodėl žmonės 
neišgirsti?

Persikraustymas. Panevėžio 
apskrities valstybinė mokesčių 
inspekcija pranešė, kad nuo 
rugsėjo 27 d. mokesčių mokė-
tojai Anykščiuose bus pradėti 
aptarnauti kitose patalpose, 
esančiose adresu S. Daukanto 
g. 7, Anykščiai.

derlius. Anykščių rajono ūki-
ninkai skelbia, kad šiemet jų dar-
žuose gerai užderėjo moliūgai. 
Kavarsko seniūnijos Zaviesiškio 
kaime veikiančios parduotuvės 
„Atradimai“ savininkai pranešė, 
kad moliūgų derlius jau „įsiva-
žiuoja ir yra nemažas“.

Pareigos. Kitą savaitę posė-
džiausianti Anykščių rajono ta-
ryba priims sprendimą dėl Dalio 
Vaigino skyrimo eiti Anykščių 
ligoninės direktoriaus pareigas. 
Jei sprendimas bus teigiamas, 
D.Vaiginas nuolatiniu direkto-
riumi taps nuo spalio 1 dienos. 

Sutrumpino. Nuo rugsėjo 
23 d. izoliacijos trukmė sąlytį 
su Covid-19 sergančiais turė-
jusiems asmenims sutrumpėjo 
nuo 14 iki 10 dienų. Kaip ir 
anksčiau, yra galimybė susi-
trumpinti izoliaciją, ne anks-
čiau kaip septintą izoliacijos 
dieną atliktus PGR tyrimą ir 
gavus neigiamą rezultatą. 

Palaiminimas. Rugsėjo 26 
dieną, sekmadienį, šalia Anykš-
čių Šv.Mato bažnyčios, bus 
laiminami vairuotojai, auto-
mobiliai ir kitos transporto prie-
monės. Ceremonija vyks po 9 
val., 11 val. ir 18 val. Šv. Mišių. 
Rugsėjo paskutinį sekmadienį 
minima vairuotojų ir keliau-
jančių diena, todėl dvasininkai 
ir tikintieji melsis už žuvusius 
bei nukentėjusius keliuose ir už 
gyvuosius vairuotojus, eismo 
dalyvius, keliaujančius.
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spektras

Moneta. Išleidžiama bran-
giausios lietuviškos monetos 
– Zigmanto II Vazos 100 duka-
tų – replika, pranešė bendrovė 
„Monetų namai“. 1631 metais 
Zigmanto III Vazos nukaldinta 
moneta laikoma ne tik Abiejų 
Tautų Respublikos (ATR), bet 
ir visos Europos numizmatine 
retenybe – monetos originalas 
2018 metais aukcione parduotas 
už beveik 2 mln. JAV dolerių, 
tai brangiausiai kada nors par-
duota lietuviška moneta. Mo-
netos averse pavaizduotas Len-
kijos ir Švedijos karaliaus bei 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Zigmanto III Vazos šarvuotas 
biustas. Jo krūtinę juosia Aukso 
vilnos ordino grandinė.

Migrantai. Iš Šalčininkų ra-
jone, Rūdninkų poligone, va-
sarą įkurtos laikinos migrantų 
stovyklavietės penktadienį iš-
vežti paskutiniai užsieniečiai, 
neteisėtai kirtę Lietuvos vals-
tybės sieną, pranešė Vidaus rei-
kalų ministerija. Numatyta iki 
spalio 1-osios visus neteisėtus 
migrantus perkelti iš laikinų 
apgyvendinimo vietų į šildo-
mas patalpas. Iš Rūdininkų į 
buvusius Kybartų pataisos na-
mus perkelta daugiau kaip 700 
asmenų.

Plakatas. Prezidento Gita-
no Nausėdos vizito Čikagoje, 
JAV, metu, jam sakant kalbą 
vietos bendruomenėje, iškel-
tas jį homofobija kaltinantis 
plakatas. Kaip matyti vaizdo 
įraše, kuriuo pasidalijo visuo-
menininkas, žurnalistas An-
drius Tapinas ir portalas lrytas.
lt, prezidentui sakant kalbą Švč. 
Mergelės Marijos gimimo baž-
nyčioje, priešais susirinkusiuo-
sius atsistojo mergina ir iškėlė 
plakatą su tekstu „Nausėda yra 
homofobas“. Plakatas iš mergi-
nos buvo atimtas, o ji po kurio 
laiko išlydėta iš bažnyčios.

Vartojimas. Lietuva paten-
ka į penketuką šalių, kurios 
per penkerius metus labiausiai 
sumažino alkoholio vartojimą, 
rodo naujausi Pasaulio sveika-
tos organizacijos duomenys.
Pasak Narkotikų, tabako ir al-
koholio kontrolės departamen-
to vadovo Renaldo Čiužo, Lie-
tuva nuo 2015 iki 2019 metų 
alkoholio vartojimą sumažino 
17 proc.. Vienas Lietuvos gy-
ventojas 2015 metais suvartojo 
vidutiniškai apie 15,4 litro, o 
2019 metais – 12,8 litro gryno 
alkoholio – 35 proc. daugiau nei 
vidutiniškai ES. Į labiausiai al-
koholio vartojimą sumažinusių 
šalių penketuką taip pat pateko 
Estija, sumažinusi suvartoji-
mą 25,6 proc., Kirgizija – 21,1 
proc., Ukraina – 17,6 proc., Ru-
sija – 11,8 procento.

-BNS

temidės svarstyklės

Gaisras I. Rugsėjo 22 die-
ną Svėdasuose, Šilo g., gaisras 
kilo gyvenamajame name. Apie 
0 val.50 min. atvykus ugniage-
siams, namas degė atvira liepsna. 
Nuo dirbtinio vandens telkinio 
buvo nutiesta 80 m magistralinė 
linija ir gaisras užgesintas. Gaisro 
metu nudegė namo stogas, išdegė 
visas vidus. Namas, kuriame kilo 
gaisras, buvo remontuojamas.
Įvykis tiriamas.

Gaisras II. Rugsėjo 23 dieną, 
ugniagesiai dar kartą buvo iš-
kviesti gesinti jau degusio namo 

Svėdasuose, Šilo gatvėje. Gautas 
pranešimas, kad tarp sudegusio 
namo sienojų degė sofa ir ant jos 
sukrauti 10 vnt. vatinių čiužinių. 
Gaisras  likviduotas, papildomai 
perlieti anksčiau degusio namo 
sienojai.

Briedis. Rugsėjo 21 dieną apie 
21.25 val. Anykščių rajone, kelio 
Nr. 118 30,81 km, vyras (g. 1951 
m.), vairuodamas automobilį 
„Opel Zafira“, susidūrė su staiga 
į važiuojamąją kelio dalį išbėgu-
siu briedžiu. Eismo įvykio metu 
apgadintas vairuojamas automo-
bilis, briedis po smūgio pabėgo, 
žmonės nenukentėjo. 

Teršalai. Rugsėjo 22 dieną,  
Anykščiuose, Statybininkų g., iš 
automobilio ant automobilių sto-
vėjimo aikštelės dangos dviejose 
vietose, 8 m² ir 10 m² plote, buvo 
išsiliejęs tepalas. Buvo iškviesti 
ugniagesiai. Išsilieję naftos pro-
duktai surinkti sorbentu.

Konfliktas. Gautas vyro (g. 
1958 m.) pareiškimas, kad rugsėjo 
21 dieną apie 14.30 val. Kavarsko 
viensėdyje, Tvenkinio g., kieme, 
vyras sukėlė fizinį skausmą. 

Mirtis. Rugsėjo 21 dieną  
apie 20.42 val. Anykščiuose, 
Valaukio g., rastas mirusio 
vyro (g. 1956 m.) kūnas. Pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Paieška. Rugsėjo 21 dieną  
apie 7.36 val. iš namų Anykš-
čių seniūnijos Gylių kaime, 
išėjo mergina (g. 2003 m.) ir 
dingo be žinios. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vairuotojas. Rugsėjo 20 dieną 
apie 19.00 val. Svėdasų seniūni-
jos Bajorų kaime vyras (g. 1985 
m.), gyvenantis Svėdasų seniū-
nijos Narbūčių kaime, vairavo 
automobilį CITROEN XSARA 
PICASSO, būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,58 prom. girtumas). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Anykščių vyno“ gamykla miestui padovanojo 
obelų sodinukų
„Anykščių vyno“ darbuotojai 95-ojo gamyklos gimtadie-

nio proga Anykščiuose pasodins gyvų obelų, simboliškai pa-
puošiančių Obelų gatvę.

Dovaną Anykščiams „Anykš-
čių vynas“ įteiks šį savaitgalį, 
per Obuolinių šventę. Iš viso 
miestui gamykla ketina padova-
noti daugiau nei  50 įvairių rūšių 
obelų, kurias Obelų gatvėje so-
dins „Anykščių vyno“ darbuo-
tojų komanda.

Lietuviškų įmonių grupės 
„MV Group Production“ prane-
šime apie šią dovaną cituojamas 

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

„Medžių sodinimas įmonės 
jubiliejaus ir Obuolinių šventės 
proga  yra ne tik graži dovana 
miestui, bet ir prasmingas aktas, 
kuriuo prisidedama prie to, kad 
obelys Anykščiuose žydėtų, ves-
tų vaisius ir Obelų gatvėje, kurio-
je, kad ir kaip bebūtų keista, bet 
vis dar nebuvo obelų. Obelis nuo 

seno laikyta šventu medžiu. Kaip 
vaisingumo simbolis, ji buvo ne-
atsiejama rūtų darželio dalis, to-
dėl pasodinti ją prie namų buvo 
tokia pat pareiga, kaip ir ąžuolą, 
todėl visais laikais ji buvo Lie-
tuvoje populiari. Mūsų laikais 
požiūris į sodą jau truputį pasi-
keitęs, daugelis į jį žiūri kaip į 
vaisių teikėją, bet ar gali būti kas 
gražiau už klestintį sodą. 

Tad dėkodamas „MV GROUP 
Production“, vieniems didžiau-
sių Baltijos šalyse gėrimų pro-
dukcijos gamintojų, kurių vienas 

iš keturių šios įmonės valdomų 
padalinių yra Anykščiuose, už 
gražią dovaną mūsų miestui, 
noriu palinkėti ne tik sodų, bet 
ir įmonės žydėjimo bei gražių 
naujų bendradarbiavimo for-
mų“, – sakė S. Obelevičius. 

Šiuo metu  „Anykščių vyno“ 
gamykloje dirba beveik 100 dar-
buotojų. Gamykla praėjusiais 
metais supirko 16 tūkst. tonų 
obuolių ir 708 tonas kitų vaisių 
ir uogų iš Lietuvos ir kaimyni-
nių valstybių. 

Pranešimas spaudai

2021 m. rugsėjo 30 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 
31-asis posėdis.

TArYBOS POSėdiS VYKS AnYKŠČiŲ rAJOnO SAViVALdYBėS SALėJe.
Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. rugsėjo 28 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis:
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.
Užsak. Nr. 912

išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris
iš spaustuvės atkeliavo trečiasis šių metų žurnalo „Auk-

šatitiškas formatas“ numeris. 
Šio numerio „veidas“ - visuomenininkė Monika Pelda-

vičiūtė.Politikos mokslų studijas baigusią, aktyviai miškų 
išsaugojimu besirūpinančią anykštėnę M.Peldavičiūtę žur-
nalui kalbino Liudmila Petrakova („Monika Peldavičiūtė: 
„niekuomet nebūčiau pagalvojusi, kad saugosiu miškus“ “).

Tekstas „Pabėgėlių stovyklo-
se ne visada gelbsti ir „Google“ 
vertėjas“ - žurnalisto Vidmanto 
Šmigelsko įspūdžiai iš viešnagės 
Ignalinos rajone, Linkmenyse ir 
Kazitiškyje, įkurtose pabėgėlių 
stovyklose. 

Rašytoja, muziejininkė Aldona 
Ruseckaitė žurnalui parašė publi-
kaciją, skirtą Vytauto Mačernio 
100-mečiui – „Mačernis kelis 
kartus siūlėsi aplankyti Bronę...“, 
apie poeto mylimąją iš Anykščių 
rajono kilusią Bronę Vildžiūnaitę. 

Žurnale rasite architekto Au-
drio Karaliaus straipsnį „Suvo-
kiu, kad stoviu ant lietuviškos 

Trojos slenksčio“ bei kultūro-
logo Vytauto Balčiūno tekstą 
„Anykščių karališkasis kalendo-
rius“ - kodėl Anykščius galima 
vadinti karališkaisiais?“.

„Jaunuoliai tramdė ir riaušinin-
kus, ir banditus“ - V.Šmigelsko 
pasakojimas apie kraštiečio pul-
kininko Aleksiejaus Gaiževskio 
karjerą eilinio nuo Seimo gynėjo 
iki Lietuvos atstovo strateginėje 
NATO vadavietėje JAV bei jo 
knygos „Tarp dangaus ir žemės“ 
pristatymą.

„Poeto Prano Raščiaus širdyje 
visuomet tekėjo upė Šventoji“ - 
poeto sūnaus Andriaus Raščiaus 

pasakojimas apie tėvą bei jo kū-
rinių analizė. 

Kultūros istorikė Sandra Dasti-
kienė ir dailės istorikė  dr. Laima 
Laučkaitė žurnalui parašė tekstą 
„Genius loci. Vyžuonos“. Jis skir-
tas pasaulinio garso dailininkei 
ekspresionistei, gimusiai Vyžuo-
nėlių dvare, Marianai Veriovkinai 
ir jos vardo draugijos veiklai. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės pa-
vaduotoja Veneta Veršulytė su 
„Aukštaitišku formatu“ pasidali-
jo įspūdžiais po atostogų Italijai 
priklausančioje Lampedūzos sa-
loje, į kurią plūsta pabėgėliai iš 
Šiaurės Afrikos („Į geresnį gyve-
nimą - plaustais ir valtimis“).

Į 13 žurnalisto Roberto Aleksie-
jūno klausimų atsakė dainininkas 
Deividas Žygas –Zyggo.

Rubrikoje „be diktofono“ 
- R.Aleksiejūno tekstas „Per 
pandemiją festivaliai keliasi net 
į kiemus...“.

„Aukštaitišką formatą“ galima 
įsigyti visuose Utenos regiono 
prekybos taškuose. Taip pat žur-
nalą galima rasti ir visose Pane-
vėžio bei Ukmergės „Iki“ parduo-
tuvėse. „Aukštaitišku formatu“ 
prekiauja ir didžioji dalis Lietuvos 
rajonų centrinių paštų bei „Narve-
sen“ prekybos kioskai. Žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ prenu-
meruojamas visoje Lietuvoje.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 
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Vaikai verkė, kai 
mokytoja susirgo

Tai, kaip vaikai išsiilgę nor-
malaus mokslo ir bendravimo, 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Da-
nutė Mažvylienė iliustravo 
pavyzdžiu. Pasak direktorės, 
jau šiais mokslo metais vienai 
mokytojai buvo nustatytas su-
sirgimas Covid-19, todėl jos 
mokiniai turėjo 14 dienų izo-
liuotis ir mokytis nuotoliniu 
būdu. „Kai pranešėme šią ži-
nią vaikams, jie verkė. Jie nori 
dūkti, žaisti, būti kartu“ , - kal-
bėjo direktorė.

„Faktas, kad mokymasis 
turėtų būti ne nuotolinis. Mo-
kiniams reikia gyvo mokyto-
jo žodžio, emocijų, kontaktų. 
Galų gale reikia net ir normalių 
konflikto sprendimo būdų“ , - 
aiškino direktorė. Per karantiną 
namuose įkalinti vaikai praran-
da galimybes lankyti kultūri-
nius objektus, priversti atsisa-
kyti klasės išvykų, ekskursijų.

reikia ir rankytę pavedžioti 

Kavarsko pagrindinės moky-
klos - daugiafunkcio centro Trau-
pio skyriaus pradinių klasių mo-
kytoja Alytė Obelevičienė sako, 
jog su nerimu stebi koronoviruso 
statistiką. Mokytoja šiais moks-
lo metais iš karto dirba su trimis 
pradinukų klasėmis ir mano, jog 
jeigu vėl reikės „išeiti į nuotolį“, 
darbas bus ypač keblus. 

„Ypač per nuotolį sunku dirb-
ti su mažaisiais. Kai vaikas rašo 
pirmąsias raides, turi ir už rankos 
jį paimti, padėti raidelę išvedžio-
ti. Pradinukai patys savarankiš-
kai mokytis dar negali, juos turi 
mokyti. Turi juos matyti ir jie 
mokytoją turi matyti“ , - kalbėjo 
A.Obelevičienė.

gyvenimas lyg voverės rate

Du sūnus, šeštoką ir septin-
toką, auginantį Svėdasų seniū-
nijos gyventoja Ligita Augusti-
nė „Anykštai“ sakė, jog praėję 
mokslo metai buvę labai sunkūs. 
„Man metai buvo tarytum bėgi-
mas rate. Iš darbo skubi namo, 

kur laukia kitas darbas - vaikų 
pamokos. Nuotolinis mokymasis 
atėmė daug jėgų, bet juokauju, 
kad daug ir pati išmokau, net dai-
lės pamokoms kartu ruošėmės“ , 
- kalbėjo dviejų paauglių mama.

Pasak L.Augustinės, nuotolinis 
mokymasis turėtų vykti tik „iš di-
delės bėdos“. „Vaikai neturi tar-
pusavio kontaktų, neturi kontaktų 
su mokytojais. Kai dirbama kla-
sėje, susiklosto visai kitas infor-
macinis ir emocinis fonas nei 
sėdint prie savo kompiuterio“, 
- kalbėjo moteris. L.Augustinė 
sako, jog abu sūnūs džiaugiasi 
sugrįžę į mokyklas ir dabar jau 
noriai rytais anksti keliasi.   

Prireikė ir psichologinės
pagalbos

Pasak D.Mažvylienės, per 
nuotolinį mokymąsi atsirado ir 
vaikų psichologinių problemų 
- ir dėl patyčių virtualioje er-
dvėje, ir dėl nesugebėjimo pla-
nuotis darbų. „Progimnazijoje 
mokiniai mokosi iki 8 klasės. 

         (Nukelta į 4 psl.)

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 
direktorė Danutė Mažvylienė dėsto, kad per 
nuotolinį mokymą net konfliktai persikėlė į 
virtualią erdvę.

Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunk-
cio centro Traupio skyriaus pradinių klasių 
mokytoja Alytė Obelevičienė sako, jog per nuo-
tolį ypač sunku dirbti su mažaisiais.

Ar Anykščių 
mieste bei rajone 
pakanka vaikų 
žaidimų aikštelių?

irma FrAnKinAiTė – 
degUCKienė:
- Svėdasai nemažas miestelis, 

daug jaunų šeimų su vaikais, 
vasarą dar daugiau būna, tai tik 
Svėdasams reikia vaikų žaidimų 
aikštelės,  ir pabendrauti bus vie-
ta, ir svečius su vaikais nusivesti.

Vaida BerniŪnienė:
- Labai trūksta Ramybės mi-

krorajone vaikų žaidimų aikšte-
lės. Nes vienintelė, kur būdavo 
galima nueiti, tai į darželį. Bet 
ir į jį jau vakare nebeleidžia. 
Būtų smagu, kad atsirastų Ra-
mybės mikrorajone.

ilona STATAUSKienė:
- Ir Ažupiečiuose galėtų pa-

daryti stadione, nes mažų vaikų 
tikrai yra , mes visai užmiršti.

Sigita nAVAŠinSKienė:
- Nepakanka, aišku, nes iš Pu-

šyno visada einam į miesto par-
ką su vaikais, kuris, deja, taip 
pat jau apleistas... Viskas nešva-
ru, vaikai, atėję be suaugusiųjų, 
nuolat ardo dangą, kad pasiektų 
sūpynes, niokoja žaidimų name-
lį. Kodėl per tiek metų neįreng-
tos stebėjimo kameros?

Ūkininkų dėmesiui!
LSMU Veterinarijos tęstinis mokymo ir konsultavimo centras organizuoja 8 ak. val. 

lauko dieną tema „Pridėtinės vertės saugių avienos pusgaminių ir gaminių su sumažintu 
sočiųjų riebalų ir padidintu skaidulinių medžiagų kiekiu gamyba avininkystės ūkiuo-
se“.

Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, dalomoji 
medžiaga, suteikiamas maitinimas.

Jūsų lauksime rugsėjo 27 d. „Nykščio namuose“, Liudiškių g, 18, Anykščių m.
Renginio pradžia: 9.00 val.,
Atvykus į renginį su savimi turėti galimybių pasą ar jam tolygųdokumentą.
Būtina išankstinė registracija: tel. 8 670 13140 arba 
el. paštu zydrune.gustauskiene@lsmuni.lt

Ypač mokytojai pažengė...

Loreta dAUgėLienė, Ka-
varsko pagrindinės mokyklos 
- daugiafunkcio centro direk-
torė, apie nuotolinį darbą: 

„Stebėjau nuotolines pamo-
kas nuo pat pradžių, bėgant 
mėnesiams, padaryta didžiulė 
pažanga.“

Taip buvo keliama 
mokslo vertė.

danutė MAŽVYLienė, 
Antano Vienuolio progimna-
zijos direktorė, apie Covid 
-19 suvaldymo priemones: 

 „Covid -19 tampa ir politi-
niu įrankiu, o reikėtų vadovau-
tis sveiku protu, logika. Pernai 
buvo laikas, kai į „Akropolį“ 
visiems galima, o į mokyklas - 
negalima...“

Teks perkelti aikštę

Audrys KArALiUS, archi-
tektas, apie tai, kokia Anykš-
čių vieta yra blogiausia:

 „A.Baranausko aikštė./.../. 
Konfliktuoja labiausiai pamin-
klas, nuostabus paminklas.“

Slėpėsi nuo paparacių!

Tomas BArAnAUSKAS, 
istorijos mokslų daktaras, 
apie Lietuvos valdovų gali-
mus vizitus Anykščiuose: 

„Vytautas daug kur lankėsi, 
galėjo ir Anykščiuose lankytis, 
bet istoriniuose šaltiniuose tai 
nėra minima.“

Savisaugos instinktas 
išvystytas

Sigutis OBeLeViČiUS, 
gamtininkas, Anykščių rajo-
no meras, apie grybus:

 „Žmona mano grybų apdai-
riai nevalgo ir neruošia.“

 Kiekviename mieste yra 
savas Mopasanas...

romualdas inČirAUS-
KAS, Vilniaus dailės akade-
mijos Telšių dailės fakulteto 
profesorius, apie šviestuvus 
Tilto gatvės komplekse: 

„Kai Paryžiuje atsirado Eife-
lio bokštas, kas ten dėjosi... Iš 
proto ėjo, šaukė, kad sugadintas 
visas Paryžius.“ 
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rievės

Sigita PIVORIENĖ
„Mama, tu ne taip rašai!“, – 

rėžė man septynmetis pirmo-
kas. Panašiai taip pradėjome 
pažintį su nuotoliniu mokymu. 
Mūsiškis pirmokas jau buvo 
pažengęs, kaip raides rašyti 
ir jas jungti į žodžius, parodė 
mokytoja. Tad bandant padėti, 
mano kompetencija vaiko akyse 
smarkiai smuko...

Netikėtai ištikus pirmajam 
karantinui (o ir apskritai pir-
majam per mano kuklius nugy-
ventus 35-erius metus), lengva 
panika kilo visur. Darbdaviams, 
darbuotojams, moksleiviams 
bei mokytojams – ypač. Na, 
sutikite, karantinas kur kas 
mažiau palietė sėslų kaimo ar 
miesto gyventoją, kuris ir be 
to baubo iš namų nelabai koją 
keldavo. Baimės akys plačios. 
Sulindom į savo tvirtoves, 
prisipirkom kruopų ir tualeti-
nio popieriaus, bet gyvenimas 
turėjo tęstis. 

Prasidėjus visuotiniam 

uždarymui, užsidarė mokyklos 
bei darželiai. Tėvelių „džiaugs-
mui“ – nuotolinis mokymas(is) 
ir mažųjų (ne visuomet mielas) 
klegesys ištisą parą. Nuotolinis 
mokymasis – daug diskusijų, 
daug nepasitenkinimo, taip 
pat – daug abejonių sukėlęs 
reiškinys. Kadangi buvau 
pradedančiojo moksleivio 
mama, pati susidūriau su tuo 
dviprasmiškumu. Mokytis (o 
pirmokėlį didžiąja dalimi ir 
mokyti) sunku, pradžioje – net 
neaišku kaip, lengvas chaosas 
tiek namuose, tiek tose virtua-
liose pamokose, nepatenkintos 
mamos, išsigandę mokytojai...

Taip netikėtai tapau mama-
mokytoja. Pykomės, drauga-
vom, diskutavom, ginčijomės, 
mokėmės mokytis abu. Patyliu-
kais džiaugiausi, kad man teko 
pirmokas (per antrąjį karan-
tiną – ir antrokas), o ne koks 
šeštos klasės mokinys, kuriam 
padėti, ko gero, būtų sekęsi kur 
kas prasčiau. Dargi patyliu-
kais pavydėjau visoms toms 
per televiziją besigiriančioms 
žvaigždėms ir „influencerėms“, 
kurios pasakojo, kad jų vaikai 
tokie savarankiški, esą šios 
visiškai į jų mokslo reikalus 
nesikišančios. 

Antrasis nuotolinis mokyma-
sis buvo šiek tiek paprastesnis, 
nes jau žinojom, kas tai yra. 
Vėl diskusijos tiek tarp tėvų, 
tiek politikų, psichologų: ar 

nepakenks toks užsidarymas ne 
tik mokymosi rezultatams, bet 
vaikų socialiniam gyvenimui? 
Gal geriau visi persergam, bet 
socializuojamės? Didžioji dalis 
periodiškai „Žiniose“ kalbintų 
mokinukų norėjo vėl trinti mo-
kyklos suolą ir susitikti su se-
niai matytais draugais. Tačiau 
buvo ir tokių, kurie džiaugėsi 
galimybe neiti į pragaru tapu-
sią ugdymo įstaigą: nuotolinės 
pamokos tapo patyčias pati-
riančiųjų išsigelbėjimu...

Psichologų teigimu, moks-
leiviai tapo uždaresni, mažiau 
savimi pasitikintys, kai kuriems, 
ne tokiems komunikabiliems, 
nedrąsiems, atsirado baimė 
„gyvai“ bendrauti su bendra-
amžiais. Visai neseniai spaudo-
je buvo pasirodžiusi žinutė, kad 
Lenkijoje, po nuotolinių pamo-
kų nusprendus grįžti į klases, 
pora mergaičių taip nenorėjo į 
mokyklą, kad nusprendė pasi-
traukti iš gyvenimo...

Vaiką po ilgo mokymosi 
namuose išleisti atgal į moky-
klą nebuvo drąsu ir tėvams. 
Vėl diskusijos, pykčiai, nes 
moksleivius siūloma testuoti. 
Juk išdraskys vaikui nosytę, 
neleisiu, kad taip žvėriškai su 
mano atžala būtų pasielgta. 
Todėl netestuotieji buvo toliau 
mokomi nuotoliu, kai „ištestuo-
ti“ bendraklasiai jau džiaugėsi 
tiesiogine mokytojos pagalba. 
Tai mokytojams tapo dvigubu 

išbandymu. Todėl pati „pabu-
vusi kareivėliu“ ir šeimoje / 
giminėje turinti nemažą skaičių 
pedagogų, noriu dažnai kriti-
kuojamus mokytojus apginti. 
Ne, nuotolinis mokymas nėra 
tik dar vienos ilgos atostogos 
ir nėra taip, kad jei mokytojas 
fiziškai neina į mokymo įstaigą, 
tai jis nedirba, nieko neveikia, 
tik prie „kompo“ atsisėda ir 
pakalba. Ypač sudėtinga ma-
žųjų mokytojams – na, prašau 
parodyti virtualiu būdu, kaip 
taisyklingai suraityti vieną 
ar kitą raidę? Kaip parodyti 
pirmokėliui, kaip taisyklingai 
laikyti parkerį ir į kurią eilutę 
tą raidelę rašyti? Iš vienos 
pažįstamos mokytojos lūpų teko 
girdėti: „Anksčiau dirbdavom 
iki pietų, dabar – visą parą“. 
Nes ne visi moksleiviai yra tiek 
sąmoningi, kad darbus nu-
siųstų iki nurodytos valandos. 
Padariau 21 val. – nusiunčiau. 
Ir dar – juk mokytojas dabar 
pasiekiamas bet kada ir per 
bet kurią programėlę. Esam 
ir mes ne kartą vakare gavę 
žinutę: „Kur atliktas darbas?“ 
Aha, pamiršo, lekiam daryti. 
O mokytoja taiso. Bet kuriuo 
metu, kada tą darbą gavo. O 
dar vyresnieji mokiniai, ne 
tokie paklusnūs. Kaip paprasta 
„pabėgti“ iš pamokos – išjun-
giau kompiuterį, ir ką jūs man?

Jei trūksta mano pasvarstymų, 
tai, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos duomenimis, šiemet 
darbą palikti planuoja beveik 
1,5 tūkstančio mokytojų. Tai – 
maždaug dviem šimtais daugiau 
nei pernai, o beveik prieš metus 
„Swedbank“ inicijuotame tyri-
me rodoma, kad bendrojo ug-
dymo mokytojų savaitės darbo 
krūvis išaugo vidutiniškai 11 va-
landų, be to, dirbant virtualiai, 
trūko mokomosios medžiagos, 
ją dažnai teko kurti patiems. O 
atlyginimai juk nedidėjo. Tai gal 
vis dėlto nulenkime galvą prieš 
tuos, kurie mūsų vaikus ruošia 
išleisti į gyvenimą bet kokiomis 
sąlygomis?

Bet kokiu atveju, tiek mokyto-
jai, tiek tėvai, tiek, manyčiau, ir 
moksleiviai, tikisi, kad daugiau 
nuotolinio mokymosi nebus. 
Na, bent ne tokio drastiško, 
nes išliekanti galimybė jungtis 
į pamoką virtualiai yra labai 
didelis šuolis pirmyn ir didelis 
palengvinimas tiems, kurie vis 
dėlto „kovidu“ susirgo ar yra 
saviizoliacijoje. Šie vaikai turi 
galimybę mokytis drauge su 
bendraamžiais būdami namuo-
se: apie tai net mano mokymosi 
laikais nebūtų buvę nė kalbos. 
Tad šiuo aspektu galime šiek 
tiek, labai labai šiek tiek, padė-
koti tam bjauriajam „kovidui“: 
jis vaikams parodė, kad kom-
piuteris gali būti skirtas ne tik 
žaidimams, o tėveliams – kad 
kai kuriuos darbus įmanoma 
dirbti neiškėlus kojos iš namų.

(Atkelta iš 3 psl.)

Jie dar nėra susiformavusios 
asmenybės. Kai kurie laiku 
neatsiskaito, nepadaryti darbai 
kaupiasi... O tuos neatsiskaity-
mus jie suvokia kaip didžiulę 
bėdą. Kyla įtampa“,  -  sakė 
A.Vienuolio progimnazijos di-
rektorė D.Mažvylienė.

informacinių technologijų
srityje įvyko proveržis

Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos - daugiafunkcio centro 

Karantinas: patobulėjome tik 
informacinių technologijų srityje

direktorė, informacinių tech-
nologijų mokytoja Loreta Dau-
gėlienė, apžvelgusi nuotolinio 
mokymosi minusus, sakė, jog 
mato ir daugybę pliusų. Pasak 
jos, ir mokytojai, ir mokiniai, 
ir jų tėveliai  per nuotolinį mo-
kymąsi tiesiog pasiekė proveržį 
informacinių technologijų sri-
tyje. O vaikams ir vėl grįžus į 
klases, mokytojai dabar dirba 
įvairesniais metodais.  „Iki pan-

demijos nedaug kas apskritai 
žinojo, kas tas „zoomas“, dabar 
ištraukė viską, ką turėjo. Stebė-
jau nuotolines pamokas nuo pat 
pradžių, bėgo mėnesiai, pada-
ryta didžiulė pažanga“ , - sakė 
Kavarsko mokyklos vadovė.

Pasak L.Daugėlienės, įgytus 
įgūdžius bus galima pritaiky-
ti esant normaliam gyvenimo 
režimui. „Esant sudėtingoms 
oro sąlygoms, susirgus gripu ar 
išvažiavus su tėvais atostogų - 
mokinys galėtų jungtis prie pa-
mokų per „zoomą“ , - kalbėjo 
direktorė. Pasak L.Daugėlienės, 
gali būti svarstomas ir emigran-
tų vaikų mokymo klausimas.

Kita vertus, dabartinė moki-
nių karta ir iki karantino retai 
atitraukdavo akis nuo kom-
piuterių, planšečių ir telefonų 
ekranų, o nuotolinis mokymas 
ėjimą į gyvą kultūrinę aplinką 
apskritai pavertė egzotika.

A.Vienuolio progimnazijos 
direktorė D.Mažvylienė dės-
tė, jog kaip tik šiuo metu yra 
sprendžiamas hibridinių klasių, 
kai vieni vaikai dirba mokyklo-
je, o kiti - iš namų, klausimas. 
Tiesa, tokioms klasėms reikia 
papildomos įrangos - filmavi-
mo kamerų, garso aparatūros. 

išbrauktų metus...

A.Obelevičienė sakė aiškiai 
pajutusi, kad pernai vaikai ne-
gavo tiek žinių ir įgūdžių, kiek 
būtų gavę, jei mokslas būtų 
vykęs įprastinėmis sąlygomis. 
„Vasarą bandėme užkaišioti 
skyles, daug skaitėme, bet...“ - 
kalbėjo mokytoja. 

Pasak D.Mažvylienės, nema-
žai kas sutiktų apskritai pakarto-
ti mokslo metus. „Liko spragų, 
vaikai patyrė ir psichologinių, 
ir socialinių netekčių. Ne visas 
skyles įmanoma užkaišioti. Čia 
kaip sudaužytas ar suskilę daik-
tas - klijuok neklijavęs, jis ne-
bebus toks, koks buvo naujas“ , 
-  dėstė A.Vienuolio progimna-
zijos direktorė.

Mažos mokyklos - 
saugesnės

Kalbėdama apie galimas pers-
pektyvas vėl „išeiti į nuotolį“, 
A.Obelevičienė dėstė, jog spren-
dimus priimančios institucijos 
turėtų atsižvelgti į mokyklų dydį. 
„Mūsų mokykloje liko 30 vaikų. 
Kontaktai ir grėsmės mūsų moky-
kloje visai kito lygmens nei ten, 
kur po vienu stogu mokosi 1000 

mokinių“,  -  sakė mokytoja.
O D.Mažvylienė kalbėjo, kad 

esminis noras - nepolitizuoti 
sveikatos apsaugos klausimų. 
„Covid -19 tampa ir politiniu 
įrankiu, o reikėtų vadovautis 
sveiku protu, logika. Pernai 
buvo laikas, kai į „Akropolį“ vi-
siems galima, o į mokyklas - ne-
galima...“ - kalbėjo direktorė.

Pasak D.Mažvylienės, ir dėl 
savanoriško testavimosi yra 
dviprasmiška situacija. „Dalis 
vaikų nesitestuoja ir mes nieko 
nežinome apie jų sveikatą. Tada 
kyla klausimas, kam kitiems 
skiepytis, jeigu mokykla jiems 
negarantuoja sveikos aplinkos“,  
-  sakė D.Mažvylienė.

egzaminų rezultatai geri

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina Drū-
sienė  „Anykštai“ sakė, jog 
nuotolinio mokymosi rezultatai 
yra dviprasmiški. Pliki skaičiai 
rodo, jog praėję mokslo  metai 
biliūniečiams buvo geri: abso-
liučiai visų valstybinių egzami-
nų rezultatai, pasak direktorės, 
aukštesni nei šalies vidurkis. 

(Nukelta į 9 psl.)

Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos - daugiafunkcio cen-
tro direktorė, informacinių 
technologijų mokytoja Lo-
reta Daugėlienė kalba, kad 
nuotolinis darbas paskatino 
pedagogus pradėti naudotis 
jau anksčiau turėtomis mo-
kymo priemonėmis.

Dviejų paauglių mama Li-
gita Augustinė kalba, jog 
nuotolinis mokymas buvo iš-
šūkis ne tik vaikams, taip pat 
ir tėvams.
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Miškai pradėjo nykti, kai žmogus 
pažabojo ugnį

(Atkelta iš 1 psl.)

- Jūsų disertacijos tema 
- „Paprastosios pušies mito-
chondrinės dnr haplotipų ir 
pelkinių populiacijų genetinė 
įvairovė pagal morfologinius 
skirtumus ir dnr žymenis“.  
Kokia disertacijos esmė ir 
kodėl moksliniams tyrimams 
pasirinkote šią kryptį? 

- Pas profesorių Darių Da-
nusevičių rašiau ir bakalauro, 
ir magistro darbus. Jo paties 
tyrimų tema - paprastoji pušis. 
Disertacijoje tęsėme kitų jo 
doktorantų temas. Prieš mane  
buvo trys disertacijos ir vis 
dar buvo likę neatsakytų klau-
simų. Aptarėme, kokią  me-
džiagą mes galėtume parengti 
per tuos ketverius metus. Pasi-
rinkome pagrindines Lietuvos 
aukštapelkes ir tada ieškojome 
tiriamųjų medžiagų ir objektų. 
Paprastoji pušis pelkinėje au-
gavietėje išlaikė poledynmečio 
kilmę. Ledynmečiui traukian-
tis, prieš 11-12 tūkst. metų, au-
gmenija išliko prieglobsčio zo-
nose. Pagrindinė prieglobsčio 
zona buvo Pietų Europa. Daug 
metų visi mokslininkai - ir ge-
netikai, ir taksonomijos speci-
alistai - sutiko, kad augmenija, 
kurią dabar turime, išliko tenai, 
o  traukiantis ledynui po truputį 
ji sėjosi ir plito. Gal prieš ko-
kius trisdešimt metų buvo iš-
kelta hipotezė, kad prieglobsčio 
zonos buvo ne tik Pietuose, bet 
ir Rytų Europoje ir net Šiaurės 
Europoje. Tai reiškia, kad ledy-
nas nebuvo aklinai uždengęs 
Europos, buvo vietų, kur išliko 
tam tikrų augalų. Po to atsira-
do įrodymų tiriant žiedadulkes, 
tiriant  įvairių augalų genetines 
linijas, ir buvo nustatyta, kad 
paprastoji pušis taip pat turėjo 
šiaurinę prieglobsčio zoną, ku-
rioje išliko per ledynmetį.  Ta 
pušis, kuri išliko Pietuose, turi 
A haplotipą, o ta, kuri išliko 
Šiaurėje, turi B.  Bet kurią pušį 
mes galime ištirti ir nustatyti, 
ar ji yra A, ar B haplotipo, t.y. 
kokia jos istorinė kilmė, iš kur 
jos visa giminė atkeliavo - iš 
Pietų ar iš Šiaurės. Šiaurėje dir-
vožemis, vandens kiekis buvo 
labiau ribotas. Mūsų darbe, 
disertacijoje, iškelta hipotezė, 
kad jos prisitaikė prie  vandens 
trūkumo, prie temperatūrų svy-
ravimo, prie didesnių šalčių, 
prie ekstremalių sąlygų labiau 
negu tos pušys, kurios atkelia-
vo iš Pietų. Lietuvoje tie du ha-
plotipai buvo identifikuoti jau 
prieš mane. Mano darbo metu 
buvo nustatyta, kad pelkinėse 
augavietėse, didžiausiose aukš-
tapelkėse - Kamanų rezervate, 

Čepkelių rezervate ir Praviršu-
lio tyrelio aukštapelkėje -  vy-
rauja B haplotipo šiaurinės kil-
mės pušys.  

- Ar vizualiai ne profesiona-
las gali atskirti A ir B haploti-
po pušis?

- Bandėme susieti su norma-
lioje augavietėje augančių pušų 
žievės forma. Išskyrėme tris di-
deles grupes ir gal šešis pogru-
pius. Žievės forma nėra naujas 
dalykas: ir Rusijos mokslinin-
kai yra dirbę, ir Lietuvos miš-
kininkai mokslininkai  yra tas 
formas išskyrę, bet, ieškodami 
žievės sąsajų su istorine pušų 
kilme, mes jų, statistiškai pa-
tikimų, neradome. Atsitiktiniai 
pastebėjimai neturi dėsningu-
mų ir tik atlikę genetinį testą 
galime nustatyti medžio kilmę. 

- Kitų rūšių medžius taip 
pat galima skirstyti pagal jų 
kilmę?  

-  Lietuvoje daryti ir lapuočių 
medžių tyrimai. Europoje vos 
ne visų medžių kilmė yra nu-
statoma, o tų kilmės rajonų gali 
būti ir daugiau. Pavyzdžiui, Di-
džiosios Britanijos  arba Vokie-
tijos bukai  turi daugiau kilmės 
regionų, prieglobsčio zonų, iš-
skiriama ne po vieną ir ne po du 
haplotipus, o po kelis. Didesnė-
se valstybėse ir ta paprastoji 
pušis turi po kelis kilmės regio-
nus.  Kita vertus, mes negalime 
pasakyti, kad tikrai taip ir buvo, 
kaip mes nustatėme. Gal praeis 
dar trisdešimt metų, ir bus at-
rasta, kad kažkas kitaip dėlio-
jasi.  Genetiniai tyrimai darosi 
vis tikslesni, daugiau atsiranda 
jungiamųjų tyrimų, kai dirba 
kelios mokslininkų grupės.  

- Kokią praktinę reikšmę 
turi Jūsų mokslinis darbas?

- Vertinant ūkiniu požiūriu, 
tikslas arba siekis -  pasižiūrėti į 
kiekvieną medį kaip į individą, 
nesvarbu, kokia jo morfologinė 
forma, nesvarbu, ar jis aukštas, 
laibas, tiesus, kreivas, šakotas, 
mažas. Vertinti, kad jis, kaip 
genetinės linijos tęsėjas, yra  
svarbus ekosistemai.  Galbūt 
sėklų rinkimas pelkinėse au-
gavietėse nėra toks jau blogas 
dalykas, galbūt mes galėtume 
rinkti tas sėklas ir užsiauginti 
sodmenis būtent iš tokių pušų, 
kurios dabar vizualiai atro-
do silpnesnės. Ir tai padidintų 
mūsų miškų tvarumą, atspa-
rumą vėjams, temperatūroms, 
vandeniui, staigiems klimato 
pokyčiams arba būsenoms tam 
tikrais momentais. Matom, jog 
tiek vėjas, tiek sniegolaužos, 
tiek liūtys, tiek kaitros veikia 

visus augalus, o tokios pelkinės 
augavietės pušies palikuonys 
būtų vertingi, dalis jų išliktų ir 
per kataklizmus. Kol kas, pagal 
teisinį reglamentavimą, mes 
negalime rinkti pelkinių pušų 
sėklų ir auginti iš jų sodinukų. 
Yra išskirti genetiniai objektai, 
iš kurių sėklų auginame sodi-
nukus. Bet galbūt pradėsime 
galvoti, kad, vertinant genetinę 
pusę, reikia pasižiūrėti ir į pel-
kę.

- daktaro laipsnis suteikia 
solidumo, prestižo. Tačiau ar 
administraciniame darbe ne-
trukdo per didelis žinojimas?  
Į medį negalite žiūrėti tik  
kaip į žaliavą, prekę...

- Manau, visi miškininkai į 
medį žiūri ne tik kaip į žaliavą. 
Visi žiūri plačiau. Miškinin-
kystė nėra pati seniausia moks-
lo šaka, bet jinai tradicinė, su 
gana griežtomis taisyklėmis, 
bet ir jinai, atsižvelgiant į tyri-
mų rezultatus, keičiasi. Žinoji-
mas padeda kiek kitaip vertinti 
ir atsižvelgti į tradicinę, labai 
apibrėžtą situaciją.  Iš esmės 
gamtoje taisyklių yra mažai, 
viskas vyksta natūraliai. Atspė-
ti procesus ir numatyti ateitį yra 
sudėtinga.  Gali manyti, kad 
turi išdygti ir užaugti, bet jeigu 
sniegas užsilaikys iki birželio - 
neišdygo ir neužaugo... Tačiau, 
bet kuriuo atveju, išsilavinimas 
ne trukdo, tik padeda.

- Tačiau kuo daugiau išma-
note, tuo daugiau vertingų 
medžių randate, ir išeina, kad 
nieko pjauti negalime... 

- Dabar visos sistemos po-
žiūris panašus. Lietuvoje jau  
kokius dvidešimt metų tvirtai 
žinome, kad yra genetinė ver-
tė. Miškininkai investuoja daug 
laiko ir jėgų genetinei vertei 
identifikuoti. Tik gal mes ne 
taip greitai tobulėjame. Ateityje 
genetiniu pagrindu turėtų būti 
pagrįsta kiekvieno sodinuko 
kilmė. Tada santykinai geriau 
galėsime prognozuoti jo  augi-
mą, produktyvumą, prisitaiky-
mą. Reikia bandyti atspėti, kaip 
keisis klimatas, reaguoti į tai 
sodinant tam tikrus atsparesnius 
variantus. Bet Lietuvoje dar tik 
bandome įdiegti šią sistemą, 
nes tam reikia ir lėšų, ir speci-
alistų,  ir laboratorijų, ir teisinio 
reglamentavimo. Bet pagrindą 
jau turime. Žinių negali pasi-
imti iš kitos  valstybės ir taikyti 
100 procentų sau. Kartais net 
100 kilometrų atstumas daug 
ką reiškia. Lietuvoje turime 
kiekvienos medžių rūšies ra-
jonus, žinome, kas iš to rajono 
gerai auga pas save, bet blogai 

tenai arba tenai, ir tų segmentų 
nemaišome. Žinios taikomos 
praktikoje, ūkiniame darbe. 

- Stereotipiškai miškininkai 
laikomi medžių pjovėjais - ne 
medžių augintojais. ir nors 
tu sukapok... Tauta mato kel-
mus.

- Tauta dažniausiai mato tai, 
kas yra žiniasklaidoje, sociali-
niuose tinkluose. Tai, kas yra 
parašyta. O rašyti apie gerus 
dalykus mes nesame labai pratę. 
Dažniausiai dalijamės skanda-
lu, kuris būtų įdomus visiems. 
Skandalo iš to, kad užaugo gra-
ži pušis, nepadarysi...  

- O miškingumas Lietuvoje 
daugelį metų nemažėja...

- Jis daugelį metų  didėja. 
Mano istorijos mokytoja buvo 
labai griežta ir principinga. 
Kiekvieną rugsėjį, per pirmąją 
pamoką, rašydavome: „Žmo-
gus, nežinantis savo istorijos, 
visą gyvenimą lieka vaiku“. 

Vertindami Lietuvos miškin-
gumą, mes savo istorijos vi-
siškai nežinome. Reaguojame: 
„Mano nuomone, šitas medis 
auga 200 metų ir jis čia turi 
būti“, o to fakto, kad mano se-
nelis jį pasodino visai netyčia 
ir jis gal net neturėjo čia aug-
ti, mes neatsimenam. Neatsi-
menam ir miško istorijos. Abu 
pasauliniai karai turėjo didžiulę 
įtaką miškams ir ne tik pas mus, 
bet ir visoje Europoje. Per karus 
buvo iškirsti ištisi miškų plo-
tai. Viskam reikėjo medienos, 
kiek tada miško sunaikinom ir 
kokį miškingumą tarpukariu ir 
pokariu turėjome. Prisiminki-
me  Tadą Ivanauską ir draugiją 
„Lietuvai pagražinti“.  Nuo 19 
procentų miškingumo pakilome 
iki 34.  Kai ledynas pasitraukė, 
o žmogus dar ugnies nevaldė, 
tai miškingumas buvo 100 pro-
centų. Kodėl mes turim 19 ar 30 
procentų miškingumą?  Yra tik 
dvi  priežastys - žmogus suval-
dė ugnį ir išmoko dirbti žemę.  
Dėl šitų dviejų priežasčių mes 
100 procentų miškingumo nie-
kada nebeturėsime.  Galime ly-
gintis su Skandinavijos šalimis 
ir sakyti, jog esame labai blogi, 
nes nepasiekiame jų rodiklių . 
Bet pažiūrėkime į jų žemės ūkį 
ir galimybes jį vystyti.  Jei mes 
gyventume ant uolos ir nega-
lėtume į žemę įkišti padargų, 
ir  pas mus daugiau miško už-
augtų 

- Koks galėtų būti optima-
lus Lietuvos miškingumas?

- Ar matote vietų, kur mes 
dar galime sodinti mišką? Dir-
vonuojančių laukų sparčiai ma-

žėja, ūkininkai rauna kelmus. 
Realiai po Nepriklausomybės 
iki kokių 2000-ųjų metų  ap-
želiančių mišku plotų buvo 
daugybė.  Iki 2015-ųjų jų dar 
turbūt daugėjo, mes nieko ne-
darėme, iš esmės miškas plėtė-
si. Šiai dienai, mano nuomone, 
miškas po truputį traukiasi. Jis 
nėra dokumentuose įvardytas 
mišku, bet esama apželiančių 
pievų, krūmynų, kurie galėtų 
virsti mišku... Realiai ūkinin-
kai  daro priešingą procesą - 
turi techniką, technologijas ir 
galimybes  tokiuose laukuose 
auginti javus. Anykščių rajone 
jau kiek yra išplėstų laukų, krū-
mynų, paverstų javų laukais.  Ir 
visoje Lietuvoje ta pati tenden-
cija.  Optimalus miškingumas 
- sutarimo reikalas. Jeigu mes 
sutariame,  kad mums reikia 50 
proc. miškingumo Lietuvoje, 
tada turime sutarti, kad tam ti-
kra dalis  žemės ūkio paskirties 
žemių turės virsti mišku. 

- Urėdijų reformoje pliusų 
įžvelgėte?

- Tokius žingsnius ir tokias 
reformas įvertina tik laikas. 
Dabar mes esame procese, jis 
galbūt ne visiems yra labai ma-
lonus  ir ne visų norus tenkina, 
bet mūsų valstybė yra paremta 
demokratija. Ir tas kompromi-
sas būna visiems vienodai blo-
gas. Tai kai pasieksime tą sta-
diją, kai reformos kompromisas 
bus visiems vienodai blogas, 
manau, bus pats geriausias re-
zultatas, kurį galėjome gauti iš 
šios reformos. Kol kas esame 
procese ir įvertinti, ar tai gerai, 
ar blogai, nesiimu. Ir negaliu. 
Bet kada nors tai bus svarbus 
istorinis įvykis. Po kokių 10 
metų kažkas, iš šono pažiūrė-
jęs ir pasvėręs, galės padaryti 
išvadas. 

- iki darbo Anykščiuose 
pradžios Jūs dirbote miškų 
urėdijoje?

- Buvau miškininkė, bet ne-
dirbau nė vienoje urėdijoje. Tik 
praktiką buvau atlikusi. Dirbau 
Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro Miškų institute, 
dirbau tuometiniame Aleksan-
dro Stulginskio universitete, 
turėjau dar papildomų veiklų. 
Ir studijavau. 

- nekyla minčių, jog galbūt 
nevertėjo imtis administraci-
nės veiklos?

 - Manau, jog man ši patirtis 
yra reikalinga. Mokslinės vei-
klos neatsižadu, vienu ar kitu 
būdu prie to grįšiu.  Bet nema-
nau, kad dabartinis mano dar-
bas kažkaip neigiamai galėtų 
paveikti pradėtą kelią. Ankstes-
nė patirtis padėjo atsirasti čia, 
o ši patirtis galbūt padės pri-
imti sprendimą ar atrasti naują 
temą. 

(Nukelta į 7 psl.)
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inFOrMACiJA APie PATVirTinTĄ ŽeMėS PAėMiMO 
ViSUOMenėS POreiKiAMS PrOJeKTĄ

Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Žemės sklypų (jų dalių) paėmimas 
visuomenės poreikiams nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos dviračių tako įrengimui) projektas (toliau – Projektas), kuriam žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymu 
nr. 1P-303-(1.17 e). 

Projekto organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58041, faks. (8 381) 58088, 
el. p. info@anyksciai.lt. Kontaktinis asmuo – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Budreikienė, tel. (8 381) 58152, el. p. rima.budrei-
kiene@anyksciai.lt. 

Projekto rengėjas – Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 08105 Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), tel. (8 5) 262 3000, faks. 2621672, el. p. ge-
odezija@vzt.lt. Kontaktinis asmuo – Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Irma Lenortavičiūtė, tel. (8 5) 262 0976, el. p. irma.
lenortaviciute@vzf.lt. 

Projekto tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams Mažojo dviračių tako nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos, Anykščių sen., 
specialiojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274 ,,Dėl Mažojo dviračių tako nuo šaltinio ,,Kara-
lienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos Anykščių sen., specialiojo plano patvirtinimo“, sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę, visuomenės poreikiams 
paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą (-us), kuriame (-iuose) bus tiesiamos susisiekimo komunikacijos (dviračių takas) pa-
keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 38VPĮ-1-(14.38.126 
E) ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Mažajam dviračių takui nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos įrengti) projekto patvirtinimo“, 
kuriuo patvirtintas Projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos nu-
meris ŽPDRIS – ZPVP-48220.

Užsak. Nr. 912

Juozas RATAUTAS
Paprastu ir logišku klau-

simėliu feisbuke -  kaip Jums 
patinka „lazdos“ šalia au-
tobusų stoties?   -  aiškiai 
sujaudinau miesto elitą. Meras, 
profesorius, kultūros premijos 
laureatas - balvonų tėvas api-
pylė mane komentarais, kurių 
bendras leitmotyvas – koks tavo 
reikalas, nesikišk... Tad kokia 
mes esame visuomenė: pilie-

tinė ar, anot prof. Vaitiekūno, 
kaip Rusijoje – pseudopolitinė, 
turinti socialinės inžinerijos 
bruožų? Kita vertus, esu laisvas 
žmogus ir turiu teisę  į laisvą 
nuomonę. Įsiklausoma į ją, 
toleruojama ji ar niekinama – 
kitas klausimas, kuris priklauso 
nuo vietos politikų ir sprendėjų 
intelekto, tolerantiškumo ar ... 
sugedimo laipsnio.

Paieškokime atsakymo kitur. 
Ne taip seniai šalyje prašurmu-
liavo keli mitingai. Būta jų ir 
pas mus. Vienąkart nepatenkin-
ti mokytojai padegino žvaku-
tes ant savivaldybės laiptų, 
kitąkart, nesulaukę pakviestų 
žmonių,  prie paradinių durų 

išėjo pamitinguoti patys rajono 
vadovai. Maža užuomazga, bet 
yra. Ir vis dėlto kokios pamokos 
įvyko ir kokių liko neatsakytų 
klausimų?

Ne visiems patiko ant scenos 
Paleckis, Celofanas ar Astraus-
kaitė, ne visi pritaria mitin-
guotojų kalboms, iniciatyvoms, 
reikalavimams. Tai normalu. 
Visgi nenormalu, kai Seimo 
narys Saudargas  guodžiasi, 
jog jam nepavyko padiskutuoti 
su mitingo dalyviais, girdi, 
žmonės rėkiantys, nesiklausan-
tys jo. Žmonės į mitingą ateina 
išsakyti nuomonę ir reikalavi-
mus, o ne diskutuoti. Diskusijos 
turėjo vykti iki tol - matyt, jos 

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių parapi-

jos klebonas,svėdasiškis

Nusilenkti saulei, apkabinti 
medį, giliai ir „sočiai“ kvė-
puoti ryto oru, išvalant čakras. 
Dieve, kiek visokių patarimų 
turiu iš sveikuolių, ufonautų 
ir pagonių!  Tiesa, katalikų 
doktrinos specialistai dar ra-
gina melstis ir saugotis velnių. 
Dievo Motinos vardu pavadin-
tas radijas taip kalbėjo...Pats 
girdėjau vakar...

Bandžiau viską, ką pataria 
visi tie, daryti. Bet štai kas 
išėjo. Besilenkdamas ryto saulei, 
nugaroje įsivariau dieglį ir 

nuo pat ryto...
plyšo per užpakalį seni džinsai.  
(Kad jį kur varnos tą klebonišką 
storumą!).  Gerai, kad niekas 
nematė viso to ir negirdėjo plyš-
tančių džinsų garso. Nežinau, 
ką būtų pamanę...Dar nuo pačio 
ryto! O juk be galimybių paso 
manęs tikrai neįleis į prekybos 
centrą naujų kelnių nusipirkti. 
Teks laukti vietinio turgelio. Tik 
kurią dieną jis būna? Teks kažko 
paklausti...

Kai kurį laiką stovėjau apsi-
kabinęs medį, pro šalį eidama 
dievobaiminga parapijietė 
įtartinai į mane pasižiūrėjo ir 
tikrai pamanė, kad nuo pačio 
ryto aš... prisilakiau, tikriausiai  
mišių vyno. Kaip apmaudu! O aš 
tik norėjau apkabinti medį...Juk 
žmonių apkabinti dabar nelabai 
galima. 

Giliai ir tankiai dūsauti, kvė-
puoti, stovėdamas už medžio, ne-
bedrįsau. Jei kas užgirstų, tai dar 
baisiau apie mane pagalvotų, 
kad visai nebeturiu sarmatos...

Nuvijęs nepadorias mintis 
kryžiaus ženklu, knygų lentynoje 
pastebėjau viduramžių persų ir 
tadžikų poeto Omaro Chajamo ( 
1048-1131)  „Rubajatų“ knyge-
lę. Ją kažkada pirkau Blusų tur-
guje. Pasirodo, kad ir ten galima 
rasti gyvenimo išminties perlų. 
Pavartęs tą simpatišką ir išmin-
tingą knygelę, radau puikias ir 
mano rytui tinkamų minčių: 

 Būk linksmas-juk vargai per 
amžius mus trikdys, 

Per amžius danguje žvaigždes 
degios naktis,

O po mirties kiti
suminkys mus į molį,
Darys iš jo plytas
ir sau namus statys.
Tikrai: belieka būti linksmam, 

prieš nieką nesilankstyti ir bent 
mintimis apkabinti ne medį, o 
žmogų: ne vien mylimą, bet ir 
svetimą. 

Pasimeldžiau. Tai padariau 
ne tik kambaryje, bet ir vaikščio-
damas lauke. Tik velniai truputį 
išgąsdino: kažkur už šventoriaus 
tvoros kažkas suriko: „Kur vel-
nias tave neša!“ Tikrai išsigan-

dau. Jei jau nuo pat ryto velniai 
pradėjo nešioti mano parapijie-
čius, tai kas tada manęs laukia? 
Nuskubėjau namo pasiimti 
didelio rožančiaus. Bandysiu 
apsiginti. O gal pirmiau reikėtų 
pasikonsultuoti su artimiausiu 
egzorcistu? Reikės, tikrai reikės...
Dabar konsultuotis taip pasidarė 
populiaru. 

Nusiraminimui įsijungiau 
radiją. Kažkas kažką dainavo 
angliškai, o gal japoniškai. O 
paskui kažkas vėl prabilo, kad 
reikia kuo daugiau skiepytis. 
Net jau tris kartus! Sakau, 
kada liberalioji valdžia įteisins 
ir leidžiamus narkotikus, tai 
visi turėsim praktikos, į kurią 
vietą geriausiai švirkšto adatą 
durti. Bet gal viso to nebereiks. 
Juk Lietuva taip greitai eina į 
gerovės pusę, kad nebespėju 
suprasti, kokia yra tikroji euro 
vertė. Nebespėju ir užrašų kny-
gelėje užsirašyti, kas brangsta, 
nes viskas brangsta. Atpigo 
tik politinės pasakos. Joms net 
akcijų nebereikia. Paskutinė pa-
saka, kurią paviešino internetinė 

spauda, mane labai prajuokino: 
Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys užsiminė, kad 
Vyriausybės planuose galvojama 
apie idėją padidinti priedus šei-
mos gydytojams, kurių pacientai 
nusprendė pasiskiepyti. Ypatin-
gas jausmas apima, kai pajunti 
gyvenąs  valstybėje, kuri pavirto 
į visokių eksperimentų su savo 
piliečiais laboratorija. Kažkada 
mačiau vieną amerikonų siaubo 
filmą apie panašią valstybę- eks-
perimentų laboratoriją, iš kurios 
keli herojai bandė pabėgti. Jiems 
pavyko. O mums? 

Užvertęs politinių pasakų 
knygą, pasidairiau pro langą. 
Rodos, lyg saulė pasirodė. Ilgai 
jos nemačiau. Bet tikrai jau 
nesilenksiu šiam mūsų šviesuliui. 
Nebeklausysiu daugiau ir visokių 
sveikuolių patarimų. Nors 
rytais ir pamėgau apsilieti šaltu 
vandeniu, kątik nusiprausęs po 
dušu. Juk reikia ne tik organizmą 
grūdinti, bet ir suprasti gyveni-
mą, kuriame yra visko: ir šalto,  
ir šilto. Svarbu, kad kažko dar 
yra...

Kodėl žmonės neišgirsti? nedavė rezultatų. Valdžios 
atstovus, sprendimų priėmėjus 
organizatoriai kviečiasi, kad 
juos išgirstų, o ne išklausytų jų 
kalbų. Keistokai atrodo ir tai, 
jog aukšti policijos pareigū-
nai instruktavo „seimūnus“, 
kaip apsisaugoti nuo minios 
žmonių: ragino neiti prie langų, 
nepasirodyti gatvėje, užrakinti 
lauko duris...  Išsigandę mūsų 
išrinktieji „pasiplauna“ iki 
mitingo pradžios. Versle irgi 
pasitaiko avarijų, nelaimingų 
atsitikimų, tik niekas  kombai-
nininkui eiti prie kombaino ne-
trukdo, o šėrikui - prie karvės... 
Seimo nario veikimo objektas 
yra žmonės, būtent jie laukia iš 
valdžios pagalbos, sprendimų, 
atsakymų... Mitingo metu jie 

turėjo būti šalia ir nesvarbu, 
kad orą drebino celofanai ar 
skraidė plytgaliai.  Nepritariu 
smurtui, jėgos naudojimui, 
viešosios tvarkos pažeidimams, 
tačiau netvarkos užkardymas 
yra teisėtvarkos institucijų 
pareiga.  Visgi žmonės turi būti 
išgirsti, žmonės turi teisę pasa-
kyti, kas jiems rūpi ir kas jiems 
kelia nerimą. Vienam komen-
tare meras pasidžiaugė, kad 
„žmonės ateina į protą“, girdi, 
paskutiniame mitinge jų buvo 
mažiau. Žmonės būtų be proto, 
jei nesinaudotų teisėmis, kurias 
suteikia Konstitucija ir Lietu-
vos įstatymai. Nepasikuklinęs 
įkąsiu: ar meras sutiktų ateiti į 
protą ir atsisakytų savo teisės 
būti renkamas? Nemanau!
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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 pabaig-
tuvės. Konkursų „Metų ūkis 2021“ nugalėtojų pa-
gerbimas. Grupės „el Fuego“ koncertas Anykščių  
kultūros centro koncertų salėje (įėjimas tik su kvie-
timais)

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
18.00 val. –  Pianisto iš Italijos Vinčenzo 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 val. Ekspozicijos lankymas Anykš-
čių 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. 915 

renginių metu būtina laikytis visų 
saugumo rekomendacijų.

(Atkelta iš 5 psl.)

- Po vidurinės  mokyklos 
baigimo miškininkystė buvo 
jūsų vienintelis aiškus  pasi-
rinkimas ar svarstėte ir kitus 
variantus? 

- Negaliu sakyti, kad nebuvo 
dvejonių. Manau, kiekvienas 
jaunas žmogus dvyliktoje kla-
sėje klausimų turi daugiau nei 
atsakymų. Nebuvau iš tų, kurie 
100 procentų žino, kuo bus, kai 
užaugs. 

Mokslai gerai sekėsi, galėjau 
ir rinktis iš gana plataus  spek-

tro, tad miškininkystė nebuvo 
vienintelis svarstytas variantas. 
Bet mintį, kad šioje sferoje tu-
rėčiau ką veikti, turėjau. 

- Jūs iš miškininkų dinasti-
jos?

- Gediminui tegul lieka di-
nastija, bet mano tėtis yra miš-
kininkas,  senelis - irgi miški-
ninkas. 

Ta tema visada buvo šalia.

- Koks Jūsų požiūris į inva-
zinius augalus?  

- Žmonių mobilumas, judėji-

mas ir augalų rūšių bei veislių 
prisitaikymas lemia, kad tų in-
vazinių rūšių neišvengsime. Ir 
kuo toliau, matyt, tuo daugiau 
bus Lietuvoje kitokių augalų. 
Klimato sąlygos kai kuriems 
iš jų leidžia pas mus ramiai gy-
venti, kai anksčiau jie papras-
čiausiai iššaldavo. Tad požiūris, 
matyt, keisis, o šiai dienai gaila, 
kad kartais apsileidžiame ten, 
kur galėtume susitvarkyti. Bet 
gamta turi savo ciklą ir planą. 
Gal ne viską galime ir sutvar-
kyti. Dviprasmiškos mintys...
Tos invazinės rūšys, kurios turi 

neigiamą poveikį, kaip ir  Sos-
novskio barštis, turėtų sulaukti 
daugiau mūsų dėmesio. 

- Kviečiama kovoti ir su in-
vaziniais medžiais. Ar jie kelia 
grėsmę?

- Miškui didelės, realios grės-
mės aš neįžiūriu, bent  kol kas.  
Invazinės medžių rūšys yra 
arčiau žmogaus, urbanizuoto-
je teritorijoje arba priemiesčių 
teritorijose. Mūsų gamta pajėgi 
tą barjerą išlaikyti. Aišku, žmo-
gui nereikėtų prisidėti uosiala-
pio klevo plantacijas sodinant. 

Bet jeigu jis auga kažkokioje 
pakelės juostoje, tai tebūnie... 
Vertinimą - blogas ar geras me-
dis -  mes nusistatome patys. 
Juodas paukštis yra geras ar 
blogas? Lygiai tas pats pasaky-
tina ir į medį pažiūrėjus. Šitas 
negražus, tai jau blogas. Aišku, 
uosialapis klevas turi trūkumų, 
trumpaamžis, lūžta, gal prie so-
dybos jo nesodinčiau. Bet jeigu 
žmogui gražu turėti uosialapį 
klevą prie namo stogo, tai tegul 
jį turi.

(Visas interviu publikuojamas 
naujienų portale anyksta.lt)

Miškai pradėjo nykti, kai žmogus pažabojo ugnį
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Anykščiai tampa kino kūrėjų Meka Jonas JUNEVIČIUS

Anykščių menų centras ir kino studija „nominum“ 
anykštėnams ketvirtadieniais dovanoja galimybę pamatyti 
geriausius lietuviškus filmus, sukurtus su Anykščiais susiju-
sių kino kūrėjų, ir susitikti su jų autoriais. 

Anykščių koplyčioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos centre  
nuo rugsėjo antrosios iki spalio septintosios vykstančioje 
kino šventėje bus parodyta dešimt filmų, kurių  kai kurie 
kūrėjai gyvena Anykščiuose arba kitokiais ryšiais yra susiję 
su Anykščiais. 

Dėl to vienuolika metų Anykš-
čiuose vykęs dokumentinių filmų 
festivalis „EDOX“ šiemet pava-
dinimą pakeitė į  „ADOX“, pa-
vadinimu „Pasaulyje pripažinti, 
Anykščių paliesti...“ pabrėžiant 
ypatingą dėmesį Anykščiuose 
gyvenančių kino profesionalų 
kūrybai. Šio festivalio nebūtų 
buvę, jei ne kino režisierius ir 
prodiuseris, 1992 metais vienas 
pirmųjų Lietuvoje įkūręs pri-
vačią kino studiją „Nominum“, 
dokumentiniais filmais pasauly-
je pagarsėjęs dokumentinio kino 
kūrėjas, Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas, Saric-
kų kaime sodybą  puoselėjantis 
Arūnas Matelis. 

Festivalis prasidėjo Anykš-
čiuose įsikūrusios šeimos - re-
žisieriaus ir prodiuserio Lino 
Mikutos ir operatorės Kristi-
nos Sereikaitės dokumentiniu 
filmu „Romno vaikystė“. Tai 
jaudinantis pasakojimas apie 
autoriaus gimtajame mieste 
Klaipėdoje skurde augusio, ta-
čiau mylimo vaiko kasdienybę. 
Nors filmas ekranuose pasirodė 
prieš metus, autoriai Romaną 

filmavo prieš šešetą metų, tad 
filmo žiūrovams labai knietė-
jo sužinoti tolesnį vaikinuko 
likimą. O jis, pasak autoriaus, 
susiklostė palankiai. Diskusi-
jos apie filmą užtruko bene tiek 
pat, kiek ir filmas. Beje, jauna-
sis režisierius džiaugėsi, kad 
šiame festivalyje bus parodyti 
svarbiausi jo kurti filmai. 

Praeitą ketvirtadienį, rugsėjo 
16 d.,  anykštėnams buvo prista-
tytas filmas „Omarų sriuba“, kurį 
prodiusavo keturi užsieniečiai ir 
Algimantė Matelienė bei  Arūnas 
Matelis. Kino vakare dalyvavo 
kompozitorius Gintaras Sodeika.

Po filmo buvo pristatyta pir-
moji Lietuvoje išleista vinili-
nė plokštelė su įrašytu filmo 
„Nuostabieji lūzeriai. Kita 
planeta“ garso takeliu (kom-
pozitorius Alberto Lucendo), 
pelniusiu „Sidabrinę gervę“.Tai 
pirmas kartas, kai tokiu forma-
tu išleidžiama lietuviško filmo 
muzika. Vos 200 egzemplio-
rių tiražu išleidžiama kolek-
cinė plokštelė eksponuojama 
Anykščių koplyčioje, Gintauto 
Beržinsko fotografijų parodo-

je „Nuostabieji lūzeriai. Fosi-
lijos“. Joje parengta 2017 m. 
sukurto daugybę apdovanojimų 
pelniusio, pripažinto geriausiu 
metų lietuvišku filmu  kine-
matografinė medžiaga. Tai do-
kumentinė juosta, pasakojanti 
apie bene sudėtingiausių ir pro-
fesionaliausių pasaulyje dvi-
račių lenktynių „Giro d‘Italia“ 
užkulisius, kurių filmuoti kino 
dokumentalistai neturėjo teisės 
40 metų. Pasak parodos kura-
toriaus A. Matelio, filmavimo 
metu buvo padaryta per 14 tūks-
tančių nuotraukų, tačiau į filmą 
nepateko nė viena, nes filmo 
autoriai vieną sumanymą pa-
keitė kitu. A. Beržinskas buvo 
vienas iš dešimties laimingųjų, 
įgijusių teisę važiuoti su savo 
motociklininku šalia dviratinin-
kų ir fotografuoti. Jam pavyko 
padaryti unikalių ir įtaigių ka-
drų, kurių tik mažytę dalį, ta-
čiau dideliu formatu šį mėnesį 
gali pamatyti anykštėnai. 

Pasak A. Matelio, nors pats 
filmas  yra  be galo didelės ver-
tės, tačiau esamais pasiekimais 
apsiriboti nepakanka, kai esama 
prielaidų  į filmo kūrimo proce-
są  pažiūrėti plačiau, „išrūšiuo-
ti“ nepanaudotą medžiagą nau-
jam gyvenimui. „Dokumentinis 
kinas sukuriamas vos iš vieno 
procento viso nufilmuoto turi-
nio – talento, pastangų, minčių, 
patirčių – o likę 99 procentai 
lieka užmarštyje ar net ištrinami 
iš kietųjų diskų“, – sakė režisie-
rius, pristatydamas parodą. .

Naudodamasis proga, po par-
odos pristatymo apie šio fes-
tivalio ištakas, organizatorių 
santykį su Anykščiais pakalbi-
nau jau dvyliktą kartą geriau-
sius dokumentinius šalies ir 
užsienio filmus anykštėnams 
pristatantį daugelio prestiži-
nių kino festivalių prizininką, 
Europos kino akademijos narį, 
JAV Režisierių Gildijos narį 
A. Matelį. Pasak jo, šio festi-
valio ištakomis reikėtų laikyti 
2009 ųjų lapkričio mėnesį, kai 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
buvo parodytas 164 minučių 
trukmės Filipo Groningo filmas 
„Didžioji tyla“, pasakojęs apie 
ypatinga askeze pasižyminčius 
kartūzų vienuolius. „Tai ypa-
tingas filmas, pirmą kartą Lie-

Per kino filmus Anykščių koplyčioje vos telpa dokumentinio kino mėgėjai. Anykštėnus sudomino Gintauto Beržinsko fotografijos, atrinktos iš 14 tūkstančių kadrų.

Kino režisieriaus Lino Mikutos ir operatorės Kristinos Sereikai-
tės šeima įsikūrė Anykščiuose.

Parodoje  „Nuostabieji lūzeriai. Fosilijos“ turi apie ką pasikal-
bėti Anykščių rajono vyr. architektė Daiva Gasiūnienė bei reži-
sierius ir prodiuseris Arūnas Matelis.

Prodiuserio ir režisieriaus Arūno Matelio rankose  - vinilinė plokš-
telė su kino filmo „Nuostabieji lūzeriai – kita planeta“ muzika. 

tuvoje parodytas bažnyčioje, 
taigi, ypatingoje vietoje, - prisi-
minė A. Matelis. Filmą rodėme 
Lietuvoje, o Anykščiai nė kino 
teatro neturėjo. Architektė Dai-
va Gasiūnienė pasiūlė rodyti 
bažnyčioje. Buvo šalta, tačiau 
susirinko keturi šimtai žmonių, 
kurių valia ir noras pamatyti fil-
mą buvo stipresnis už šaltį. Pas-
kui su festivaliais „EDOX“ ap-
sistojome Anykščių koplyčioje 
ir šiai erdvei esame ištikimi iki 
šiol. Festivaliai reikalauja daug 
organizacinio darbo, lėšų ir lai-
ko. Juk reikia filmų vertimo, 
gero garso, gero projektoriaus...
Vis pagalvodavau -  na, šis bus 
paskutinis, tačiau mačiau, kad 
žmonėms šito festivalio reikia, 
ir tai suteikia stiprybės. Juolab 
kad Anykščių krašte jau gyvena 
bene septyni mano kolegos, su 
dokumentiniu kinu susiję kūrė-
jai. Aš ir pats ruošiuosi galutinai 

įsikurti Sarickų kaime. Mano 
tėvukas iš šio kaimo, ten tiek 
nuostabių vasarų praleista pas 
jau Anapilin iškeliavusią mo-
čiutę Mildą. Gal dar negimęs 
jau buvau tame kaime?“ - juo-
kavo režisierius ir visai rimtai 
pastebėjo, kad rąstai gyvena-
majam namui jau sukirsti...

Festivalio programa artėja 
prie pabaigos. Dokumentinio 
kino mėgėjai praeitą ketvirta-
dienį, rugsėjo 23-iąją, susitiko 
su Vytautu V. Landsbergiu ir 
žiūrėjo šio menininko sukurtą 
juostą „Vanago portretas“, pa-
sakojančią apie Lietuvos parti-
zanų vadą Adolfą Rmanauską 
– Vanagą, bei turėjo puikią pro-
gą susipažintu su Anykščiuose 
gyvenančių kino kūrėjų  Lino 
Mikutos ir Kristinos Sereikai-
tės filmu „Šaltos ausys“. Žiūro-
vų laukia pažintis su dar trimis 
filmais ir jų autoriais.
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Aloyzo Stasiulevičiaus paroda 
„Tarp sacrum ir profanum“ Lina DAPKIENĖ

Sakralinio meno centre – Angelų muziejuje rugsėjo 19 
dieną atidaryta garsaus tapytojo Aloyzo Stasiulevičiaus 
darbų paroda „Tarp sacrum ir profanum“, skirta autoriaus 
garbingam 90-mečio jubiliejui paminėti. 

Paroda bus eksponuojama iki spalio 19 dienos.

Angelų muziejaus nuolatinė-
je ekspozicijoje lankytojai jau 
nuo 2010 m. galėjo gėrėtis Alo-
yzo Stasiulevičiaus paveikslais, 
dovanotais bičiulei Beatričei 
Kleizaitei-Vasaris, kuri savo 
sukauptą sakraliojo meno ko-
lekciją (apie 100 dailės kūrinių) 
padovanojo pirmajam Rytų Eu-
ropoje įkurtam Angelų muziejui 
Anykščiuose. 

Ši Aloyzo Stasiulevičiaus par-
oda yra dalis renginių ciklo, skir-
to monsinjoro Alberto Talačkos 
100-osioms gimimo metinėms. 
Ilgametis Anykščių Šv. Mato 
bažnyčios klebonas, Anykščių 
dekanato dekanas monsinjoras 

Albertas Talačka (1921–1999) 
buvo vienas ryškiausių šio krašto 
šviesuolių, mėgęs dailę ir gyvai 
ja domėjęsis. Padovanojęs savo 
sukauptą turtingą biblioteką ir 
dailės kūrinių kolekciją (apie 
50 kūrinių) Anykščių miestui, 
kunigas parodė įkvepiantį me-
cenatystės pavyzdį.  Nuo 2009 
m. liepos 23 d. monsinjoro Al-
berto Talačkos kolekcija nuolat 
eksponuojama Sakralinio meno 
centre. 

Pats tapytojas A. Stasiulevi-
čius parodos atidaryme neda-
lyvavo, nes visą savo laiką ir 
energiją skiria kūrybai. Kaip ir 
kasmet, vasaras, susitelkęs į kū-

rybą, jis leidžia savo sodyboje 
Labanoro girioje. Nelaukdamas 
įkvėpimo, dailininkas kasdien 
po 5-6 valandas komponuoja, 
piešia, tapo. Anot parodos auto-
riaus, kad galėtum kurti, turi at-
siriboti nuo kasdienybės gaude-
sio, koncentruotis į tai, ką darai. 
„Man padeda klasikinė muzika: 
Bachas, Mocartas, Hendelis, 
Šubertas. Tapydamas nuolat jos 
klausausi. Klausausi ir medžių 
ošimo, bičių dūzgimo, stebiu 
saulėtekius ir saulėlydžius, mo-
kausi spalvų derinių iš gamtos. 
Įkvėpimas – tai retos malonės 
valandos - „budėkite, nes neži-
note, kurią dieną ateis jūsų Vieš-
pats“ (Mt 24, 37–44). Kai ta ma-
lonė  ateina, turi būti pasiruošęs, 
dėl to privalai kasdien imti tep-
tuką į rankas, nuolat dirbti“. 

Netradicinio parodos atidary-
mo metu lankytojai neliko vien 
pasyviais stebėtojais – parodos 
kuratorė ir meno terapeutė Auš-
ra Stasiulevičienė vedė dailės 
terapijos sesiją. Meno terapeutė 
pasiūlė idėją, o kartu ir provoka-
ciją – atradus labiausiai patikusį 
tapytojo darbą, savo pasirink-
tomis piešimo priemonėmis 
pabandyti užmegzti „dialogą“ 

Tapytojo žmona, meno terapeutė, jo parodų organizatorė Aušra 
Stasiulevičienė.

ku, aktoriumi... – sykiu suvokia 
pareigą šį talentą ne švaistyti, 
bet ugdyti, idant jis tarnautų ar-
timui ir visai žmonijai“.

Atidaryme dalyvavęs vilnie-
tis parodų organizatorius Eu-
genijus Bulavas pabrėžė, kad 
svarbu turtinti, šviesti Lietuvos 
visuomenę per meną, o A. Sta-
siulevičiaus darbai tam puikiai 
tinka. „Džiugu, kad A. Stasiu-
levičiaus darbai eksponuojami 
būtent čia, Anykščiuose, šalia 
angelų. Lietuvoje vis daugiau 
destruktyvaus meno ir tai nėra 
teisingas kelias. Žmonėms rei-
kia jų sielas paliečiančio, dva-
sią pakylėjančio meno. Galbūt 
iš miestelių pradės kurtis nauja 
Lietuvėlė, nes čia žmonės išlai-
kė autentiškumą ir harmonin-
go meno ilgesį. Duok Dieve, 
mums daugiau tokių talentingų, 
be galo darbščių ir padorių dai-
lininkų kaip Aloyzas Stasiule-
vičius“,– kalbėjo E. Bulavas. 

Parodos atidarymo metu 
skambėjo Mato Niauros (Irutės 
Meldaikienės studijos mokslei-
vio) atliekami kūriniai fortepi-
jonui.

Aloyzas Stasiulevičius šiais 
metais yra pristatomas Naciona-
linei kultūros ir meno premijai 
už viso gyvenimo kūrybą.

Aloyzas Stasiuslevičius. „Kristus ir Magdalena“. Iš ciklo „Kris-
taus kančios istorija“. 2009, drobė, akrilas, koliažas, 100 x 80.

Aloyzas Stasiuslevičius. 
„Aušros vartų Madona“. 
M.Valančiaus piešinių moty-
vais, 2016 m. su kūriniu, patyrinėti dailininko 

paveikslą, klausiant ir stebint 
save – kas tame kūrinyje mane 
palietė, koks vidinis „kamerto-
nas“ surezonavo? Dalyvių pieši-
nių aptarimas ir refleksija vyko 
susėdus ratu. Išsakytos mintys, 
pojūčiai, samprotavimai leido 
geriau pažinti tiek save ir kitus, 
tiek patį parodos autorių. 

Tapytojas, giliai suvokdamas 
menininko atsakomybę, kuria 
harmoningą meną. Jis dažnai 
kartoja savo mokytojo dailinin-
ko Liudo Truikio (1904-1987) 
mintį – pasaulis bus toks, kokį 
jį tapysime. A. Stasiulevičiui di-
džiulį įspūdį padarė popiežiaus 
Jono Pauliaus II „Laiškas me-
nininkams“ (1999), dailininkas 
inicijavo šio popiežiaus laiško 
publikaciją „Kultūros barų“ žur-
nale, paprašęs kunigo, teologo 
Vaclovo Aliulio parašyti „Praes-
criptum“.

„Laiške menininkams“ po-
piežius rašo: „Šiam pasauliui, 
kuriame gyvename, kad ne-
pultum į neviltį, reikia grožio“, 
- ir primena apie menininko at-
sakomybę: „Kas pajunta turįs 
tokią dieviškąją kibirkštį, kuri 
yra pašaukimas būti meninin-
ku – poetu, rašytoju, tapytoju, 
skulptoriumi, architektu, muzi-

(Atkelta iš 4 psl.)

Penki paskutinės gimnazijos 
laidos abiturientai mokyklą bai-
gė tik devintukais ir dešimtu-
kais, vienas - tik dešimtukais.

„Tačiau žvelgiant į  žemes-
nes klases, kurios rugsėjį grįžo į 
mokyklą, matosi, jog žinių lygis 
yra pakritęs.Yra skirtumas, kur 
buvo gyvas darbas, kur per mo-
nitorių“, - kalbėjo J.Biliūno gim-
nazijos direktorė R.Drūsienė. 

Sudėtinga palyginti 2021 metų 
laidos abiturientų žinių lygį su 
ankstesnių metų abiturientų ži-
niomis, tačiau direktorė svarstė, 
jog tikėtina, kad visos Lietuvos 
mokinių lygis nuotolinio dar-
bo metais krito, todėl mūsiškių 
gimnazistų egzaminų rezultatai 
yra tik sąlyginai geri. 

„Metai buvo sunkūs ir moki-
niams, ir mokytojams. Ir svei-
katos toks darbas nepridėjo“, - 
sakė R.Drūsienė.

Stengiasi pasiekti 
maksimalų „žygių“kiekį

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos moky-
toja Elena Bražiūnienė šiemet 
moko antrokus, taigi pernai į 
„nuotolį“ mokytoja išėjo su 
pačiais mažiausiais mokiniais. 
„Pirmąjį trimestrą dar spėjome 
išvažiuoti į ekskursiją, ėjome 
į edukacijas, į kitas erdves, 
o paskui viskas užsidarė. /.../ 

Kai vaikai grįžo, stengiamės 
atsibūti kartu. Šiemet jau bu-
vome išvažiavę į ekskursiją“, - 
„Anykštai“ sakė mokytoja. Per-
nai A.Baranausko pagrindinėje 
mokykloje neįvyko ir tradicinė 
Kaziuko mugė, nes, kaip ir vi-
sur kitur, dingo popamokinės 
veiklos.   

Pasak E.Bražiūnienės, į an-
trąją klasę atėjusius vaikus 
daugelio dalyko tenka tiesiog 
permokyti, keisti savarankiškai 

Karantinas: patobulėjome tik informacinių 
technologijų srityje

susiformavusius įgūdžius. „Pra-
sidėjus nuotoliniam mokymui, 
aš pati patyriau didžiulį stresą, 
kai pamačiau vaikų galvas mo-
nitoriaus langiukuose“, - dėstė 
antrokų mokytoja. 

„Stengiuosi net negalvoti, jog 
praėjusių mokslo metų situaci-
ja gali pasikartoti ir vėl galime 
būti priversti dirbti per nuotolį. 
O dabar bandau duoti kiek įma-
noma daugiau naudos vaikams 
- maksimalų skaičių išvykų, 
klasės valandėlių, linksmųjų 
diskotekų. Džiaugiamės tuo, ką 
dabar turime“, - kalbėjo moky-
toja E.Bražiūnienė.  
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pirmadienis 2021 09 27

sekmadienis 2021 09 26

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 Žinduolių suklestėjimas.
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 Tamsiausia valanda  
N-14.
23:55 Geiblas ir Lombard  N-14. 
(kart.).
02:05 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį. 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 Tomas ir Džeris.

08:50 Beprotiškos melodijos.
09:05 Balerina..
10:55 Agentas Kodis Benksas. 
Užduotis Londone.
13:00 Berniukas, šuo ir klounas.
14:55 Marlis ir aš   N-7. 
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:00 Tamsusis bokštas   N14.  
23:50 Plačiai užmerktos akys   
S.  
02:55 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas (k)  N-7.  

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 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Gyvenimas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Gyvenimas.
13:10 Jonukas..
15:20 Taksi 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  N-7.
22:00 Žmogžudysčių atvirukai  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žmogžudysčių atvirukai  
N-14.
23:55 Bermudų trikampis 3  
N-14.

01:45 Ankstyvas paleidimas  
N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Varom! N-7. 
07:30 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Savickas classic 2021
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Šnipų karai.
12:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės  N-7.  
13:30 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Jonavos CBet - Dzūkija.  
19:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
20:30 Paskutinis laivas  N-7.  
22:30 Gyvi numirėliai  N14. 
23:30 Narkotikų prekeiviai  N14.  
00:40 Troja (k) N14.

06:10 Pasirinkę Lietuvą. 
06:40 Gynybinis paveldas 
07:10 Akloji  (k).
08:50 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
09:40 Žingsnis iki dangaus  N-7. 
11:00Populiariausi užkandžiai.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 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. Žmogžudystės Šiaurės 
Baskų krašte  N14. 

23:10 Viskas tik prasideda  
N14.  
01:00 Bulvarinis skaitalas (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. 
14:10 Mokytojas Keisas ir links-
moji klasė.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
17:00 Mūsų gyvūnai.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Kultūros sala – Neringa.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Alexey Botvinov koncer-
tas „Piano Light Show“. 
22:05 Fortepijono maratonas 
Beethovenui.  
22:35 Gimę nardyti  (kart.).
23:35 Panorama (kart.).
23:57 Sportas. Orai (kart.).
00:05 Tamsiausia valanda  
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  N-7.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:45 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 Ženklai N-14.
00:10 Naktis patrulinėje maši-
noje  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas . TV 
šou. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Partizanų keliais  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai.
18.30 Be ribų. 
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 

20.30 Lietuvos dvarai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
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. 
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.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 

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 žinio-
mis“ (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.

06:10 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
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 Nuo... Iki....  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Princas   N14. 
00:20 Begėdis  S. 
01:30 Tamsusis bokštas (k)   
N14.  

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Audros užklupti  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 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 Graži moteris  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Graži moteris  N-7.
01:00 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 Neįtikėtini gyvūnai  (k).
11:35 Jūrų pėstininkai  (k) N-7. 
12:35 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. Lietkabelis - Žalgiris. 
21:00 Nakties klajūnai N14. 
23:15 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:15 Gyvi numirėliai (k) N14. 
01:15 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7.  
06:55 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.
00:05 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 Žmogiškas mastelis  N-14.
22:35 Kino istorija..
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Sandėlių karai  N-7..
10:25 Simpsonai  N-7..
11:25 Vieniši tėvai  N-7...
12:20 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 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti   N-7.
21:00 Operacija Salazaras  
N-14.
23:10 Odaveidis. Kruvinos sker-
dynės Teksase  S.
00:50 Naša Raša  N-14.
01:10 Univeras. Naujas bendri-
kas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Vantos lapas  N-7.
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
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.  
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 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija 
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.
15:35 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. Piniginiai 
reikalai.
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 Laukiniai Vakarai prie 
molo N-14.  
23:45 Grančesteris   N-14. 
00:30 Erdvės menas.
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.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Titanas   N14.  
00:25 Begėdis  S. 
01:35 Paieška (k) N14. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Paskutinis šansas įsi-
mylėti  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 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Suvokimas  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Suvokimas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Suvokimas  N-14.
01:00 Pasirodymas  N-14.

06:20 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. 
12:35 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 Universali jėga   N14. 
22:55 Elektra (k) N-7. 
00:50 Ekstremalūs išbandy-
mai   N-7. 

06:25 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:25 Anyta ar marti  (k).
08:30 Tūkstantis ir viena nak-
tis  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. 
Vienos padegėjas N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.

01:55 Aklasis detektyvas. 
Pasiklydusios Vienos sielos 
(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 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civilizacijos 
(kart.).
15:35 Dizaino dokumentika (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 Wolfas Prixas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
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. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.

08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 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  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Anapus horizonto  N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:00 Naša Raša   N-14.
01:25 Univeras   N-7.

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Lietuvos dvarai. 
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.
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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija N-7.

06:00 Mano pramogos 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 naujienų 
apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 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 
baidare su A. Valujavičiumi.
23:00 Moters vizija su 
D.Žeimyte-Biliene.
23:30 Lietuviškos atostogos.
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 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.

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 Bus visko. 
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Paieška   N14. 
00:40 Begėdis  S. 
01:50 Princas (k) N14.  

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Karštai su tv3.lt (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Žinoma, dėl meilės  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
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 Belaisvė  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Belaisvė  N-14.
00:50 Pasirodymas  N-14.

06:20 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. 
12:35 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 Elektra   N-7. 
22:55 Nakties klajūnai (k) N14. 
01:10 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus  (k) 
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
08:50 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:50 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. 
Pasiklydusios Vienos sielos  
N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.  
00:55 Paskolinta meilė.

 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 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:20 Dizaino dokumentika.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Edeno sodas  N-7. .
23:05 Stilius.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Iššūkis  (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.
14:55 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 Juodosios raganos metai  
N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:45 Naša Raša  N-14.
01:00 Univeras  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Gyvenimo linija  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.
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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija   
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.
14:30 Jos vardas MAMA.
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 Eur.ų.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.

antradienis 2021 09 28

trečiadienis 2021 09 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 Kitą kartą Afrikoje  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
15:15 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 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  (kart.).
00:30 Erdvės menas.
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 reindžeris  
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 meilėsN-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Teisingumo ieškotojas N14. 
00:40 BegėdisS. 
01:55 Titanas (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Sugrįžimas namo  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 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Air America  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Air America  N-7.
00:50 Pasirodymas  N-14.

06:20 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. 
12:35 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 Sala   N14.  
23:45 Universali jėga (k) N14.  
01:40 Ekstremalūs išbandymai   
N-7. 

06:25 Rozenheimo policija  N-7. 
07:25 Anyta ar marti  (k).
08:30 Tūkstantis ir viena naktis  
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 - 
Hanoveris. Dingęs vaikas  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Aklasis detektyvas. Vienos 
padegėjas (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 Wolfas Prixas 
(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 Veranda (kart.).
19:30 Nauja Homo sapiens kilmė.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Darželio auklėtoja  N-14.  
23:10 Čia – kinas (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar pramanas? 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2014. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
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.
14:55 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 Solo. Žvaigždžių karų istorija   
N-14.
23:40 Naša Raša  N-14.
01:15 Univeras   N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas  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.
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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. Vedėja 
Kristina Ciparytė 
08:15 Kasdienybės herojai.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:30 Retro automobilių dirbtuvės.
23:00 Gimę ne Lietuvoje.
23:30 Čepas veža. 
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

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 Laisvės banga.  
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 Eurolyga per LRT.  
20:45 Vilerbano „Asvel“– 
Kauno „Žalgiris“. 
23:10 Piligrimas S.
00:45 Naktiniai gyvuliai S.

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 penktadienis. N-7. 
21:00 Kurjerė N14. 
23:00 3000 mylių iki 
Greislando  N14.

01:30 Teisingumo ieškotojas 
(k) N14. 

06:15 Transformeriai N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kelias į meilę  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 Auksiniai svogūnai  N-7.
22:30 Šeima  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Šeima  N-14.
00:45 Palikti vandenyne 3. 
Tarp ryklių N-14.

06:20 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. 
12:35 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 Džona Heksas  N14. 
23:10 Sala (k) N14. 
01:55 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:25 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:25 Anyta ar marti  (k).
08:30 Tūkstantis ir viena naktis  
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. 
01:30 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Dingęs vaikas (k) 
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 ateičiaiN-7. 
(kart.).
14:45 Nauja Homo sapiens 
kilmė (kart.).
15:30 Kelionių atvirukai (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 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Apie begalybę  N-14.
22:50 Manijos iš antro aukš-
to..
23:20 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016“. Jazzu su or-
kestru.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:25 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 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.
17:55 Optibet A lygos rungty-
nės Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno 
Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Medžioklės sezonas  
N-14.
23:40 Juodosios raganos metai  
N-14 (kart.).
01:35 Operacija Salazaras  
N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Slaptas Hitlerio seksua-
linis gyvenimas  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.
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.
01.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.

06:00 Orijaus kelionių archyvai.
06:30 Orijaus kelionių archyvai.
07:00 Orijaus kelionių archyvai.
07:30 Orijaus kelionių archyvai.
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 Eur.ų.
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.
05:30 Yugo broliai.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Upė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyks-

ta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ maisto prekių parduo-
tuvėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas 
iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - i.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, dariaus ir girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Rugpjūčio 28-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Morka“ teisingas atsaky-
mas - UGNIAKURAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 49 skaitytojai. Tai anykš-
tėnai R.Šulnienė, B.Augulienė, J.Mieželienė, R.O.Kavoliūnienė, D.Patumsienė, 
E.Tamulėnienė, V.Dikčiuvienė, Z.Vanagienė, O.Arienė, A.Skaržauskienė, D.Varnienė, 
A.R.Vilimas, A.Kavolienė, V.Stasiūnienė, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė ir J.Pranckevičienė;   
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė ir S.Cemnickienė iš Viešintų; 
K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; S.Juodelienė ir G.Gudelis iš 
Naujųjų Elmininkų; R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; S.Steponavičienė iš Troškūnų; 
V.Urbutienė iš Naujikų; O.Petronienė iš Smėlynės; J.Uzdrienė iš Surdegio; K.Rimkuvienė 
iš Antupių; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; A.Kuolienė iš Kunigiškių; A.Ramanauskienė iš 
Dauginčių; A.Lisauskienė iš Mickūnų;  M.Baltrūnienė iš Kuniškių; J.Aukštakojienė iš 
Ukmergės; I.Guobienė iš Svėdasų; T.Patumsienė iš Vikonių; L.Dobrodiejienė iš Utenos, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių; R.Vaiginytė iš Aknystų;   

L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus ir R.O.Deveikienė iš Mažionių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Morka“ prizas - i.Judickienės vaistinės (Anykš-

čiai, dariaus ir girėno 3-2) čekis - atiteks d.KArVeLienei iš Antrųjų Kurklių. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 spalio 31 d.)

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Džeki ir Opjen.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pa-
saulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio 
namai.
13:40 Kelionių atvirukai.
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 Džo Bleko viešnagė 
N-14.  
01:10 Piligrimas  S. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
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 Fiksikai. Didžioji pa-
slaptis.
11:35 Laisvės troškimas   N-7. 
13:50 Prekybos centro kietuo-
lis. Las Vegas   N-7.  
15:45 Laiko valdovas  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Šuniškas pokštas.
21:15 Naujokas  N-7. 

23:40 Senoji mokykla  S.  
01:35 Kurjerė (k) 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 Neįtikėtina jaunojo išra-
dėjo kelionė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Neįtikėtina jaunojo išra-
dėjo kelionė  N-7.
14:45 Taksi . N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis   
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis   
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Ištraukti peiliai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Ištraukti peiliai  N-14.
00:10 Kodėl būtent jis?  N-14.

06:00 Varom!  N-7. 
07:00 Šnipų karai  (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Miško atspalviai.  
09:00 Sveikatos kodas.  

09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Šnipų karai.
12:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:30 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Rytas - Uniclub Casino-
Juventus.  
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama   N14. 
22:00 Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas   N14. 
00:10 Gyvatės lėktuve   N14.  

06:35 Pasirinkę Lietuvą.  
07:05 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:35 Akloji  (k).
09:05 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
10:05 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
11:15 Kai norisi žalumos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
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. Tamsusis angelas  
N14.  
22:55 Švytinti tamsoje  N14. 
01:10 Fargo (k) N14.

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  

07:15 Kelionių atvirukai..
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 Mūsų gyvūnai  (kart.).
14:30 Džeki ir Opjen (kart.).
16:00 Atėnė.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šerifas ir Banditas  
N-14.  
22:35 Jurgos albumo „Not 
perfect“ pristatymo koncertas.
23:40 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  

06:10 Vienas  (kart.) N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  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.
12:45 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 A-X-L    N-7.
23:55 Medžioklės sezonas  
N-14 (kart.).
01:35 Anapus horizonto  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.
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 Vantos lapas  N-7.
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 archy-
vai.
16:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
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.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai.
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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

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.

reikalingi e kategorijos vairuotojai. 
Taip pat bendradarbiaujame pasirašydami tr išales 

sutart is su darbo užimtumo tarnyba, dėl f inansavimo 
reikiamai kompetenci jai įgyt i .
Tel.: (8-686) 23411, (8-698 ) 46745.

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.

įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

Tel. (8-686) 15771.

siūlome patikimas keleivių 
vežimo paslaugas 

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

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

Lietuvos medžiotojų są-
junga Gamta organizuoja 
Panevėžyje: š.m. spalio mėn. 
23 d. medžiotojų kursus, sau-
gumo technikos egzaminą. 
Daugiau informacijos

Tel. (8-686) 83121.
nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščių mieste ar rajone.

Tel. (8-620) 55394.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

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

Tel. (8-685) 68182.

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. 

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
tel. (8-682) 19740.

Kaminų valymas ir skardini-
mas, kiti darbai.

Tel. (8-648) 76227.

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

Tel. (8-617) 00616.

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.

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

Tel. (8-650) 63916.

Ieškome darbingo amžiaus mo-
terų ir vyrų darbui norvegijoje, 
žuvies perdirbimo fabrike 3-6 
mėn., su galimybe vėliau grįžti 
į darbo vietą. Užsienio kalbos 
mokėti nereikia. Patirtis nebū-
tina. Pasirūpiname kelione ir 
apgyvendinimu. darbo užmo-
kestis: 3000 eur/mėn. 

Tel. +370 618 19 800, 
el. paštu: hr@sunsea.no.

Ožį.
Tel. (8-639) 19096.

Auksinius ūsus (vaistinis au-
galas).

Tel. (8-381) 5-88-94.

dovanoja

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.

nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m, bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

Kol esame maži - esi mums visas 
pasaulis. Kai užaugame, tavo meilė 
ir rūpestis kasdien lydi mūsų žings-
nius ir linki sėkmės. Tegul gražiau-
si žiedai puoš tavo rankas, o mūsų 
meilė ir dėkingumas šildys širdį. Ačiū 
tau už beribę kantrybę, už ilgas be-
mieges naktis, už dėkingumą ir tyrą-
ją meilę, už suteiktą gyvybę ir visada 
juntamą rūpestį. Linkime, kad visada 
būtum laiminga ir sveika!

su 85 jubiliejumi 
lionę mikoliŪnienĘ sveikina 

sūnus algis su žmona alma ir anūkai odeta, aurelijus, Gytis, rytis.

Garbingo 80 - mečio proga 

rimantą šŪkį, 
gyvenantį Anykščių raj., Gykių kaime,

sveikina mylintys vaikai ir anūkai 
ir skiria šiuos žodžius:

Brangus ir mylimas Tėveli, seneli,
Nors metai ir nusinešė daug  džiaugsmo ir svajų,
Nors smilkiniuos pražydo sruogos sidabru,
Laimingas būkite, sulaukęs šios garbingos sukakties,
O akys ir toliau  tegul gyvenimo ugnim spindės!
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„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

perka

parduoda

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.

pirkite Vištas, Vištaites!
ruGsĖJo 27 d., pirmadienį,  

prekiausime jaunomis 5 – 6 mėn. 
rudomis olandiškomis, juodomis, rai-
bomis, pilkomis, baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis (kaina 
– 7 eur), pašarais.

tel. išankstiniams 
užsakymams(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, 
Varkujuose - 10:40,
Butėnuose – 10:50, 
Svėdasuose – 11:10, 
Viešintose – 12:00, 
Surdegyje – 15:35, 
Troškūnuose – 16:00, 
Traupyje – 16:20, 
Levaniškiuose – 16:35.

Palankiomis 
kainomis perkame 
visų rūšių grūdus. 

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

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.

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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Gyvenamąjį namą Anykščių 
mieste. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-626) 98328.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose arba prie 
Anykščių. 

Tel. (8-607) 79556.   

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

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

kita

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

automoBilių 
supirkimas.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

tel. (8-647) 77137.

nekilnojamais turtas 

Namo dalį miesto centre (1 
kambarys 38,33 kv.m. - 3-jų 
butų mediniame name) Ladigos 
g. Miesto komunikacijos (vanduo 
ir nuotekos), šildymas malkomis, 
boileris, skalbimo mašina, su 
baldais. Butui priklauso ūkinis 
pastatas.

Tel. (8-610) 34616.

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.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, gabali-
nės kuro durpės ir durpių granu-
lės. Didelė kaitra, pristatymas.

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.

Gyvuliai

Veršingą telyčią (ind. Nr. 
LT000008250907), dvi me-
tines nekergtas telyčias 
(ind. Nr. LT000008250914, 
LT000008250915), bandos Nr. 
10965700012. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-614) 79116.

kita

Vartomą penkių korpusų plū-
gą RABE ALBATROS, kultiva-
torių-skutiką 8 m pločio. 

Tel. (8-685) 50986.

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

Tel. (8-611) 47343.

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

Tel. (8-603) 27974. 

Bulves "Vineta" (gelsva, su-
krenta), "Laura" (nesukrenta, 
geltona), "Melody" (pakren-
ta, gelsva). 0,50 Eur/kg, 15 
Eur/30kg. Atveža.

Tel. (8-614) 63147.

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.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

anekdotas

mėnulis
rugsėjo 25 - 27 d. d. - pilnatis. 

damijonas, Vydenis, Justė, 
gražina, Kipras, Justina. 

Kleopas, Vladislovas, 
Vaigintas, ramvydė, Aurelija.

šiandien

rugsėjo 26 d.

vardadieniai

oras

+10

+16

rugsėjo 27 d.
Vincentas, Kovaldas, daugilė, 
damijonas, Adalbertas.

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. 

Amiliutė mąsto, kad nuo rudeninių orų migrantus 
išgelbės tik gyvenimas šiltnamyje 

Impizavas spindulys
Liūdesį greit įvarys. 
Jau nečirškauja žiogai, 
Stoja rudenio vargai. 

Afrikinės šilumos
Ilgimės tarsi mamos. 
Atsidūsta Amiliutė - 
Och, sunku be saulės būti.

Nors agurkai ir kartuoliai - 
Teko laistyti juos uoliai,
Užtai blauzdos superinės -
Priešpandeminės gadynės. 

Prie Rubikių jas pliaže
Įdegė kaip Egipte. 
Mes tai mes - tačiau migran-

tai?...
Prasidės tuojau reumatai. 

Kosulys, sloga, kovidas -
Lietuvos orų hibridas. 
Išeitį ji mato vieną -
Šiltnamiuos praleisti dieną.

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!

- Girdėjai, Petrą pasodino?
- Už ką?
- Žmoną metė!
- Nekalbėk niekų, aš tris kar-

tus žmoną mečiau, už tai neso-
dina.

- Bet Petras iš devinto aukšto 
metė!

***
Vyras įbėga į parduotuvę ir 

šaukia:
- Kas mano žmonai vietoj 

dantų pastos pardavė klijų?!
- Aš, - nedrąsiai atsako prak-

tikantas.
- Ačiū, štai tau 100 litų! Paga-

liau namie ramu...

***
- Gydytojau, padėkite. Man 

dvejinasi akyse!
- Nusiraminkite ir atsisėskite 

ant kėdės.
- Ant kurios?

***
Siunčia tėvai iš kaimo į mies-

tą savo sūnui telegramą: „Atsa-
kyk greičiau, kaip sekėsi egza-
minus laikyti“.

Sūnus atrašo: „Viskas labai 
gerai, profesoriai sužavėti ir 
prašo rudenį pakartoti“.

***
Ateina močiutė prie perėjos ir 

sako policininkui:
- Gal galite mane per raudoną 

spalvą pervesti? - prašo močiu-
tė.

Policininkas sako:
- Palaukit žalios spalvos ir 

tada galėsit eit.
- Kvaily, aš per žalią pati 

moku pereiti.


