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Pilies gatvės žemės suvežtos prie „piliakalnio“
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pati gamta nusprendė, kad 
Anykščių miesto Šaltupio ga-
tvės dirbtinio „piliakalnio“ 
šlaitai yra pernelyg statūs, 
nes juos išgraužė erozija. Jo 
papėdėje dabar supiltos že-
mių krūvos. Išlyginus iš kito 
objekto UAB „Meligos“ ke-
liai suvežtas žemes, dirbtinio 
kalno šlaitų nuolydžio kam-
pas bus nuožulnesnis. 

Priminsime, jog pernai re-
konstruotos Šaltupio gatvės 
pabaigoje, kurioje stovi vos 
keli namai, buvo sukastas 
milžiniškas pylimas, pailgi-
nantis buvusią kalvą, o ant 
jo įrengta aptverta 20,5 x 19 
metrų aikštė. Ši aikštė pres-
tižiniame Anykščių kvarta-
le yra apskritai pirmoji ir 
vienintelė tokia vieta, skirta 
šiukšliavežėms apsisukti. 

Dirbtinis kalnas prestižiniame Anykščių kvartale supiltas pernai, kad būtų kur 
apsisukti automobiliams.

Pasitarimai dėl Anykštėno kortelės – 
įslaptinti nuo visuomenės Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės sudaryta darbo grupė, ku-
rios pirmininkas yra Anykščių rajono tarybos narys, Libe-
ralų sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmininkas Mindaugas 
Sargūnas, parengė Anykštėno kortelės koncepciją. Šios 
kortelės turėtojams žadama pasiūlyti galimybę pasinaudo-
ti  rajone teikiamomis paslaugomis pigiau. Nors Anykštėno 
kortelė skirta rajono gyventojams, tačiau kurdama jos kon-
cepciją M.Sargūno vadovaujama darbo grupė į savo posė-
džius nė karto nepakvietė nei šios idėjos autoriaus anykš-
tėno Juozo Ratauto, nei kreipėsi į visuomenę norėdama 
sužinoti nuomonę, kokios kortelės žmonėms reikia.

Anykštėno kortelės koncepcija jau pristatoma turizmo, 
verslo atstovams, bet tai vyksta už uždarų durų. Žurnalistai 
tokiuose  pasitarimuose nepageidaujami.Liberalas, Anykštėno kortelės koncepciją rengusios darbo gru-

pės pirmininkas Mindaugas Sargūnas sakė, kad į pasitarimus 
dėl kortelės kviečiami tik tie, su kuriais norima diskutuoti.

Pratybos. Šį savaitgalį 
Anykščių rajone vyks Lietuvos 
kariuomenės KASP Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės 505 
pėstininkų kuopos pratybos. 
Pratybų metu bus naudojami 
ginklai, imitaciniai šaudmenys, 
dūminiai ir garsiniai užtaisai.

Kandidatas. Į Nacionalines 
kultūros ir meno premijas pre-
tenduoja daugiau kaip 30 kū-
rėjų, penktadienį pranešė Kul-
tūros ministerija. Kandidatu 
pasiūlytas ir anykštėnas daili-
ninkas Antanas Žukauskas.

Šiluma. Centralizuotai tie-
kiama šiluma artėjantį šildymo 
sezoną Anykščiuose  brangs 
vidutiniškai apie 35 procentus, 
sako Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos narys Ma-
tas Taparauskas. „Mūsų vertini-
mu, UAB „Anykščių šiluma“ 
aptarnaujamiems vartotojams 
šilumos kaina artėjantį šildy-
mo sezoną (spalio-kovo mėn.), 
palyginti su praėjusio sezono 
kaina, gali didėti apie 35%. 
Atkreipiame dėmesį, kad čia 
pateikiama vidutinė šildymo 
sezono kaina, tad atskirais mė-
nesiais pokytis gali skirtis“, – 
jis komentavo „Anykštai“.

Šventė. Geriausio metų mo-
kytojo titului gauti šiemet 
pateiktos keturios paraiškos, 
skelbia Anykščių rajono sa-
vivaldybė. Geriausias metų 
mokytojas bus paskelbtas spa-
lio 5 - ąją, minint Tarptautinę 
mokytojų dieną. Jam atiteks 2 
tūkst.568 Eur piniginė premija. 
Pedagogų bendruomenei skir-
tame renginyje šiemet koncer-
tuos atlikėjai Karina Krysko ir 
Jeronimas Milius. Koncertas 
savivaldybės biudžetui kainuos 
4 tūkst.800 Eur.

Kurkliuose 
pražys 40-ties 
sakurų parkas

Be leidimo 
veikiančios 
privačios 
mokyklos 
steigėjams skirta 
bauda

Lenkija džiugina 
istorine 
atmintimi, 
kainomis ir...
taikiais 
vairuotojais 

Miške rado 
pašautą briedį

Taryba susirinko 
... pabūti kartu
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spektrasŠventosios upėje surinkta daugiau nei tona 
siūlinių žaliadumblių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo viduryje mokslinių tyrimų instituto - Gamtos ty-
rimo centro - mokslininkai Šventosios upės atkarpoje nuo 
Anykščių miesto kempingo iki Dainuvos slėnio surinko 
daugiau nei toną siūlinių žaliadumblių.

Tam buvo pasitelktas specia-
liai sukurtas plaukiojantis įren-
ginys.

Gamtos tyrimų centro Algo-
logijos ir mikroorganizmų eko-
logijos laboratorijos vadovė, 
vyriausioji mokslo darbuotoja 
dr.Judita Koreivienė „Anykš-
tai“ sakė, kad vertingi produk-
tai, sukaupti dumblių biomasė-
je, bus panaudoti gyvūnų pašarų 
kokybei gerinti, pasitelkti kaip 
žalioji trąša žemės ūkyje, bio-
dujų gamybai.

„Šventosios upėje dėl padidė-

jusios azoto ir fosforo junginių 
prietakos gausiai vystosi siūli-
niai žaliadumbliai, kurie yra sa-
votiškas biofiltras šalinant šias 
maistines medžiagas. Rames-
nėse vietose jie gali sudaryti 
kelių kvadratinių metrų ploto 
santalkas arba iki 15-30 metrų 
besidriekiančias kasas. Šios 
santalkos gerai matomos nuo-
traukose, padarytose bepiločiais 
orlaiviais. Susiformavusi per-
teklinė žaliadumblių biomasė 
mažina upės rekreacinę vertę, 
daro ją nepatrauklią poilsiauto-

jams ir tampa tarša pačiai upės 
ekosistemai. Surinkus iš upės 
žaliadumblių biomasę, kartu 
išimami azoto ir fosforo jungi-
niai, kurie, suirus dumbliams, 

nebepatenka atgal į ekosistemą. 
Surinkta biomasė, kaip atsinau-
jinantys ištekliai, gali būti pa-
naudota skirtingiems tikslams“, 
- pasakojo dr.J.Koreivienė.

Gamtos tyrimų centro mokslininkai, renkantys ir rūšiuojantys 
surinktą siūlinių žaliadumblių biomasę.  (Ž. sinkevičiaus nuotr.)

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.ltKurkliuose pražys 40-ties sakurų parkas

Kitų metų balandžio pabaigoje Kurkliuose planuojama 
pasodinti sakurų parką. 

Apie tai rugsėjo 28 dieną, su-
rengtame pasitarime kalbėjosi 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, Kurklių seniūnijos 
seniūnas Algimantas Jurkus ir 
muziejininkė Rasa Černiauskai-
tė.

Mintis apie tokį parką buvo 
iškelta prieš trejus metus, kai 
Anykščiuose lankėsi Japonijos 
sakurų sodinimo asociacijos 
„Ikuokai“ atstovai. Tarp jų buvo  
ir rašytoja  Kumiko Hirano, pa-
rašiusi ir  išleidusi Japonijoje  
knygą apie iš Kurklių krašto ki-
lusį signatarą  Steponą Kairį. Šio 
sumanymo iniciatorė buvo Pa-

saulio anykštėnų bendrija.
Po pasitarimo Kurklių seniū-

nijos seniūnas A.Jurkus „Anykš-
tai“ sakė, kad jau numatyta ir 
konkreti sakurų parko sodinimo 
data – tai bus kitų metų balandžio 
29 diena. 

Jis sakė, kad sakurų parkas 
Kurkliuose jau galėjo žydėti, ta-
čiau visas kortas sumaišė koro-
naviruso pandemija, nes į parko 
sodinimo ceremoniją negalėjo 
atvykti japonai.

Seniūnas A.Jurkus sakė, kad 
Kurkliuose iš viso planuojama 
pasodinti 40 sakurų – 20 iš jų do-
vanos japonai, o likusius sodinu-

kus nupirks Anykščių rajono sa-
vivaldybė. Viena sakura, seniūno 
A.Jurkaus duomenimis, kainuoja 
apie 45 Eur. Sakuras numatyta 
pasodinti priešais Kurklių mo-
kyklą, kur anksčiau buvo vadina-
mieji mokytojų daržai.

„Ten yra apie 20 arų gražus 
plotas, prižiūrimas. Sodinsime 
ten sakuras ne taip, kaip buvo 
sodinamas tarybinis sodas, bet 
įmantriau, čia jau spręs architek-
tai“, - sakė A.Jurkus.

Beje, toje vietoje, kur kitų metų 
pavasarį bus sodinamas sakurų 
parkas, kaip prasitarė seniūnas 
A.Jurkus, buvo planų pasodinti 
pušynėlį.

„Kurkliuose pušys geriausiai 
prigyja, nes mūsų žemėje yra daug 

smėlio ir žvyro“, - kalbėjo jis.
A.Jurkus vylėsi, kad „gražus 

gabalėlis“, kuriame žydės saku-
ros, papuoš Kurklių miestelį.

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus sakė, 
kad sakuros bus sodinamos 
priešais Kurklių mokyklos 
pastatą.

Numeriai. Skubiosios pagal-
bos tarnybas nuo vakar galima 
išsikviesti tik numeriu 112, iki 
šiol veikusiais numeriais 01, 02, 
03, 101, 102, 103, 011, 022, 033 
tarnybos nebus pasiekiamos. 
Tarnybų atstovai primena, kad 
numeris 112 yra nemokamas bei 
mobiliuosiuose telefonuose vei-
kia ir be SIM kortelės. Bendro-
jo pagalbos centro duomenimis, 
pastarojo pusmečio duomenys 
rodo, kad apie 15 proc. pagalbos 
prašymų buvo gaunama senai-
siais numeriais, tai – apie 170 
tūkst. skambučių, penktadalis to-
kių pagalbos prašytojų skambino 
laidiniais telefonais. 

Kompensacija. Energetikos 
ministerija svarsto idėją mokė-
ti kompensacijas namų ūkiams, 
jei jų sąskaitos už elektrą, dujas, 
šildymą ir galbūt vandenį viršys 
15 proc. jų pajamų. Lietuvos 
energetikos instituto (LEI) atlik-
tas tyrimas parodė, kad energijos 
nepritekliaus lygis 2019 metais, 
kai namų ūkio išlaidos energijai 
viršijo 15 proc., siekė 17 proc. 
Daugiau nei 10 proc. pajamų 
energijai išleido 32,4 proc., o 
daugiau nei 20 proc. – 10,1 proc. 
namų ūkių. Pakankamai šildyti 
būsto negalėjo 26,8 proc. namų 
ūkių, vėlavo apmokėti sąskaitas 
už komunalines paslaugas – 7,4 
proc.

Motinystė. Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) siūlo įteisinti 
surogatinę motinystę, pagalbinį 
apvaisinimą nesusituokusiems. 
SAM parengtose Pagalbinio ap-
vaisinimo įstatymo pataisose siū-
loma leisti pagalbinį apvaisinimą 
atlikti ir nesusituokusioms bei 
partnerystės neįregistravusioms 
poroms – vyrui ir moteriai, pa-
naikinti amžiaus, nuo kurio atlie-
kamas vaisingumo išsaugojimas, 
ribą. Taip pat numatoma, jog em-
brionai būtų saugomi tiek, kiek 
pageidautų pora, tačiau ne ilgiau 
kaip 10 metų nuo embriono su-
kūrimo arba jie būtų sunaikinti, 
jei dvejus metus pora nemokėtų 
už jų laikymą.

Kaukės. Nuo penktadienio 
Lietuvoje uždarose patalpose 
reikalaujama dėvėti kaukes. Vy-
riausybės sprendimu nuo spalio 
1 dienos kaukės privalomos už-
darose erdvėse, kai teikiamos ar 
gaunamos paslaugos, perkama, 
vyksta renginiai ir t. t., nepriklau-
somai nuo to, ar veikla vykdoma 
su galimybių pasu, ar be jo. šlie-
ka ir anksčiau galiojusios išimtys 
– kaukės neprivalomos neįgalie-
siems, jei jie dėl sveikatos būklės 
negali jų dėvėti, teikiant paslau-
gas, kurių neįmanoma suteikti su 
kauke, valgant viešojo maitinimo 
įstaigose. Grąžinus privalomas 
kaukes, atsakomybė už jų nedė-
vėjimą teks pačiam asmeniui.

-Bns

Miške rado pašautą briedį sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Klaidžiodamas po miškus traupietis Ž. O. aptiko ne gry-
bų ir ne uogų, o… merdintį briedį. Laukinis žvėris akivaiz-
džiai buvo pašautas, tad jaunas vyras į įvykio vietą iškvietė 
aplinkos apsaugos inspektorius.

Anykščių rajono Troškūnų 
medžiotojų būrelio pirminin-
kas Audrius Kusta, komen-
tuodamas situaciją, teigė, kad 
traupietis pasielgė teisingai: 
„Žmogus viską padarė gerai. 

Tokiu atveju galima skambin-
ti ir 112. Šiuo atveju, atvykę 
aplinkosaugininkai turėjo su-
rasti tos teritorijos medžiotojų 
būrelį“.

Pasak A. Kustos, pašovus 

žvėrį ir jo neradus, medžioto-
jams sankcijos negresia: „Vi-
saip įvyksta, bet mes, žinoma, 
esam suinteresuoti savo trofė-
jų susirasti ir viską darom, kad 
rastume. Nėra tikslo šaudyti ir 
palikti“.

Radus merdintį gyvūną jį sa-
vavališkai pasiimti draudžia-
ma: medžiotojo teigimu, tokiu 
atveju gali tekti susimokėti 

baudą, o iškvietus medžiotojų 
būrelio narius, šie žuvusį gy-
vūną pasiima. „Jei žvėrį gali-
ma suvartoti, suvartojam, bet 
dažniausiai mus kviečia tada, 
kai žvėris būna pakliuvęs po 
automobiliu – tokiu atveju 
būrelis jį utilizuoja – išmeta į 
tam skirtą duobę“, - pasakojo  
Troškūnų medžiotojų būrelio 
pirmininkas A. Kusta.

Anykštėnas dirba viceministru
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministru 

paskirtas anykštėnas dr.Audrius Bitinas.
Dr. A.Bitinas – buvęs Anykščių rajono tarybos narys, 

Anykščių garbės piliečio Alvydo Bitino sūnus.
46-erių dr.A.Bitinas pagal išsi-

lavinimą teisininkas, buvęs MRU 
profesorius. Pastaruosius kelerius 
metus jis dirbo Azerbaidžano ir 
Gruzijos Vyriausybių konsul-
tantu. Šių Užkaukazės valstybių 

Vyriausybėms jis padėjo atlikti 
socialines reformas.  Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
viceministru dr.A.Bitinas yra 
dirbęs ir Andriaus Kubiliaus Vy-
riausybėje - 2011-2013 metais. 

„Anykštai“ dr. A.Bitinas sakė, 
jog ministerijoje jis kuruoja se-
natvės pensijų reformą, kurios 
esminis tikslas - padidinti ma-
žiausias pensijas. 

Dr.A.Bitino brolis Teodoras 
vadovauja UAB„Anykščių ener-
getinė statyba“. Broliai pernai 
parašė ir išleido knygą apie tėvą 
– „Žmogus, nešantis šviesą : in 
memoriam Alvydas Bitinas“. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnas dr.Audrius Bi-
tinas grįžo į Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
viceministro postą.
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
spalio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 7,28 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 8,08 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 8,48 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,41 Eur/m3

(Atkelta iš 1 psl.)

Architektai piktinosi 
sudarkytu miestu

Šaltupio gatvėje namus turi 
verslininkai Darius Čypas, Al-
bertas Pipiras, Rolandas Mus-
teikis, Nacionalinės žemės 
tarnybos Anykščių skyriaus 
viršininkas Dainius Petrauskas.

 Po to, kai ant dirbtinio kal-
no buvo įrengta didžiulė aikš-
tė, reljefo sudarkymu piktinosi 
Anykščių rajono vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė bei 
rajono tarybos narys architek-
tas Kęstutis Indriūnas. Pernai 
„Anykštoje“ rašėme (Vidman-
tas ŠMIGELSKAS; „Pradžioje 
atsirado pilys, tada pylimas ir 
… asfaltas“; Nr. 83;  2020-10-
23): „Anykščių rajono vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiū-
nienė, paklausta, ką mano apie 
Šaltupio gatvės pylimą, sakė, 
jog plika akimi matyti, kad 
projektuotojai nesikonsultavo 
su architektais. „Labai bloga 
nuomonė. Reljefas taip pat yra 
mūsų identiteto ženklas. Su 
juo reikia elgtis labai atsargiai. 
Šaltupio aikštelės pavyzdys yra 
įrodymas, kad ir atliekant to-
kius projektus turi dalyvauti ne 
tik kelininkai, bet ir architek-
tai“, – kalbėjo D.Gasiūnienė.

Jos teigimu, aikštės matme-
nys yra neadekvataus dydžio, 
„iškrenta iš kvartalo mastelio“, 
palyginti su pačia gatve. „Visa 
atsakomybė tenka projektuoto-
jui, kuris net nepradėjo vertinti 
Anykščių reljefo ypatumo ir ver-
tingumo“, – tvirtino Anykščių 
rajono vyriausioji architektė.

Pasak jos, architektai turėtų 
dalyvauti net ir šaligatvių pro-
jektavime, o Šaltupio gatvės 
„piliakalnis“ galbūt net bus nau-
dingas, žvelgiant iš pedagoginės 
pusės, kaip pamoka ateičiai…    

Architektas, Anykščių rajono 
tarybos narys Kęstutis Indriū-

Pilies gatvės žemės suvežtos 
prie „piliakalnio“

Asfaltuota 20,5 x 19 metrų aikštė Anykščių miesto Šaltupio ga-
tvės gale įrengta pernai.              Autoriaus nuotr. 

nas, „Anykštos“ paklaustas 
nuomonės apie Šaltupio gatvės 
gale atsiradusią aikštę, nuva-
žiavo jos apžiūrėti. „Kosmo-
sas. Labai grubus sprendimas. 
Sugadino vietą“, –  „Anykštai“ 
sakė K.Indriūnas.  – Dirbau 
Norvegijoje. Mes šiukšlių kon-
teinerius veždavome 500 metrų. 
Niekam ten nekyla klausimų ir 
minčių, jog reiktų keisti reljefą 
dėl to, jog kažkam nepatogu“, – 
patirtimi dalijosi anykštėnas.“

Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
pradžioje „Anykštai“ sakė, kad 

vietovė sudarkyta, nes supiltas 
kalnas 45 laipsnių kampu, tačiau 
vėliau, panašu, jog pats išsiaiš-
kino, kad būtent tokį projektą jis 
pats ir patvirtino, tad pretenzijų 
rangovams nebeturėjo.

Žemes veža iš kito objekto

Niekas piliakalnio šlaitų 
nuolydžio nebūtų mažinęs, jei-
gu ne gamta ir naujas rangovo 
UAB„Melingos“ keliai užsaky-
mas. Anykščių rajono viceme-
ras, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, kad 
lietaus vanduo nuolat graužė 
stačius dirbtinio kalno šlaitus, 
tad  kilo grėsmė, kad žemyn 
nučiuoš dalis naujosios aikštės. 
„Tie patys rangovai turi kitą 
objektą, rekonstruoja Anykščių 
miesto Pilies gatvę. Jiems reikė-
jo žemes kažkur iš Pilies gatvės 
išvežti. Buvo rastas konsensu-
sas. Dabar ir D.Gasiūnienė, ir 
K.Šerepka bus patenkinti“, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

Vicemeras tvirtino, kad UAB 
„Melingos“ keliai Šaltupio ga-
tvės projektą atliko taip, kaip 
buvo nurodyta projektinėje 
medžiagoje. „Negali jų kaltinti. 
Buvo projektas, buvo eksperti-
zė“, -  tikino Anykščių rajono 
mero pavaduotojas.

Sutapimas: prie naujojo Anykščių „piliakalnio“ žemės vežamos 
iš Pilies gatvės.

Ar kurortinės 
teritorijos 
statusą 
turinčiame 
mieste gatvės 
turėtų būti 
apšviečiamos 
ilgiau?

Odeta GRILAUSKIENĖ:

- Galėtų naktį šviesti nors kas 
antra lempa. Iš tiesų mūsų mies-
tas virsta nejaukiu, net šiurpiu. 
Įdomu, kodėl kituose miestuo-
se naktį yra nors minimalus ap-
švietimas, o pas mus ne.

Marius URBONAS:

- Gerų tėvų geri vaikai išei-
na su šviesa ir grįžta su šviesa 
-  taupykit elektrą.

Jurgita 
ANDRIJAUSKAITĖ:

- Svėdasuose tamsu. Tik ant 
Vėlinių įjungs šviesą.

Neringa V.:

- Kiemuose trūksta apšvieti-
mo, gatvėje kas trečia ar ketvirta 
lempa dega. Apšvietimas tragiš-
kas tokiam kurortiniam mieste.

Kokio amžiaus svėdasiškiai 
laikomi jaunais?

Gediminas KUTKA, Anykš-
čių rajono tarybos narys, ne-
partinis, apie Svėdasus:

 „Miestelis didėja, jaunų šei-
mų daugėja.“

Jeigu pilvo ilgai neužsiūs,
galima peršalti

Vytautas DATENIS, Svė-
dasų seniūnijos verslininkas, 
apie Svėdasų Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazijos išsau-
gojimą: 

„Nė vienas iš jūsų nesirinktų 
gydymo įstaigos, jei žinotų, kad 
gydymo proceso viduryje ji bus 
uždaroma.“

Laisvoji ekonominė zona!

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
liberalas, apie darbus šalia 
„Viados“ degalinės: 

„Už degalinės kas vyksta? 
Ten vienintelė Anykščių vieta, 
kur galima daryti ką nori?“

Teisės aktais vadovaujasi
tik bailiai!

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, apie neviešą 
Anykštėno kortelės svarsty-
mą:

 „Teisės aktais nesivadovau-
ju.“ 

Mes neieškome lengvų 
kelių!

Dainius RADZEVIČIUS, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas, apie politikų 
veiklos atvirumą:

 „Kuo labiau būsi atviras, tuo 
daugiau šansų būti sėkmingu 
politiku.“

Smagu, jog yra sričių, 
kur kaimynus pralenkėme

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas, apie kainas:

 „Kavinių kainos Anykščiuo-
se „kurortinės“. Lyginu su ap-
linkiniais miestais, pavyzdžiui, 
Utena ar Ukmerge, miestais, 
kurie nepretenduoja tapti ku-
rortais.“ 
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Vilija Blinkevičiūtė siūlo valdžiai elgtis europietiškai – 
mažinti mokesčius elektrai ir dujoms
Dujų ir elektros kainoms mušant rekordus didžioji dalis 

europiečių, tarp jų ir Lietuvos gyventojų, su nerimu laukia 
žiemos. Ar Europos Sąjunga imsis bendro sprendimo maži-
nant energetinę naštą, ar veiksmų pirmiausia turi imtis pa-
čios valstybės? Kokie tie veiksmai turėtų būti?

„Kol Lietuvos valdžia ramiai laukė žiemos, saulėtosios Ispa-
nijos valdžia sprendimus priėmė dar vasarą“, – teigia Europos 
Parlamento narė, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė.

Ką siūlo V. Blinkevičiūtė?
Gerbiama Vilija, Europos 

Parlamentas ne kartą yra pa-
reiškęs ir Europos Komisijai, 
ir valstybėms imtis priemonių 
energetiniam skurdui mažinti. 

Taip. Liūdniausia, kad ši pro-
blema labai aktuali Lietuvai, jos 
gyventojams, bet, manau, tinka-
mo valdžios dėmesio iki šiol ne-
sulaukė. Taip teigiu, nes situacija 
tarp Europos valstybių labai ne-
vienoda.

Dar iki pandemijos ES atlikto 
tyrimo duomenimis, daugiau kaip 
ketvirtadalis Lietuvos gyventojų 
neišgalėjo tinkamai šildyti savo 
būsto. Prastesnė padėtis tik Bul-
garijoje. Suomijos, Austrijos, Šve-
dijos, Vokietijos ir net Estijos gy-
ventojai iš esmės tokių problemų 
apskritai neturi.

Neseniai Lietuvos nacionalinis 
skurdo mažinimo organizacijų tin-
klas paskelbė, kad pernai vienas iš 
septynių šalies gyventojų patyrė 
sunkumų išlaikyti būstą. Šiemet 

ir kitais metais, deja, tokių žmonių 
tik daugės. 

Siekiant suvaldyti aukštas dujų 
ir energijos kainas būtini greiti po-
litiniai sprendimai.

Tai bus bendri visos ES spren-
dimai ar kiekviena valstybė pro-
blemas spręs savarankiškai?

Tikiuosi, kad energetikos krizė 
bus aptarta aukščiausiu lygiu spa-
lio Europos Vadovų Taryboje. Kol 
kas Europos Komisija siūlo vals-
tybėms energijos kainas valdyti 
savarankiškai – mažinant mokes-
čius ir skiriant subsidijas neturtin-
giausiems gyventojams. Negaliu 
nesutikti: mokesčių mažinimas 
– viena iš geriausių laikinų prie-
monių, kaip valstybės pačios gali 
mažinti energijos kainą, kol praeis 
energijos kainų audra.

Lietuvos socialdemokratai val-
dantiesiems yra pateikę europi-
nį sprendimą – įvesti lengvatinį 
pridėtinės vertės mokesčio tarifą, 
9 procentų, dujoms ir elektrai vi-

siems buitiniams vartotojams. To-
kią lengvatą taiko ir kitos Europos 
Sąjungos valstybės – penkios taiko 
lengvatinį tarifą dujoms, aštuonios 
– elektrai. ES narės gali taikyti 
lengvatinį PVM tarifą elektrai ir 
dujoms. Tai oficialu. Ir man keis-
tai skamba kai kurie valdančiųjų 
atstovų išvedžiojimai, kad elektrai 
taikyti lengvatinio tarifo negalima, 
nes elektros tiekimas jau privati-
zuotas. Kodėl kitos valstybės gali, 
o Lietuva – ne?

Kitas europinio lygmens pa-
siūlymas – amortizuoti kylančias 
šildymo bei elektros kainas valsty-
binių energetikos monopolijų pel-
nais: šios pernai Lietuvoje uždirbo 
250 milijonų eurų grynojo pelno, 

ne mažiau uždirbs ir šiemet.
Socialdemokratai Europos Par-

lamente ne kartą kėlė klausimą dėl 
minimalių pajamų žmonėms už-
tikrinimo, dėl pajamų nelygybės. 
Todėl mes Lietuvoje pateikėme ir 
kitų siūlymų, kurie padėtų didinti 
žmonių pajamas. 

Siūlome didinti neapmokestina-
mąjį pajamų dydį, didinti visų biu-
džetininkų atlyginimus, taip pat ir 
valstybės tarnautojų (bazinis dy-
dis, kuris apsprendžia atlyginimą, 
dar nepasiekė 2009 metų lygio), 
įdiegti tam tikrus mokestinius pa-
keitimus socialiniam teisingumui 
užtikrinti. Taip pat pasisakome 
už tai, kad nuo kitų metų sausio 
1 dienos minimalus atlyginimas 

padidėtų iki 730 eurų.
Norite pasakyti, kad kitos ES 

valstybės tvarkosi geriau?
Dauguma imasi ar ėmėsi kon-

krečių veiksmų.
Kol Lietuvos valdžia ramiai 

laukė žiemos, saulėtosios Is-
panijos valdžia sprendimus 
priėmė dar vasarą: buitiniams 
elektros vartotojams sumaži-
no mokestį, taip pat apribojo 
elektrą gaminančių ir tiekiančių 
įmonių pelną.

Italija skiria 4,5 milijardo eurų 
paramą namų ūkiams, naudojan-
tiems dujas. Prancūzija skiria po 
100 eurų 6 milijonams žemas pa-
jamas gaunančių namų ūkių.

Gerai, kad Lietuvoje bent jau 
pradėta kalbėti apie problemą, 
nes dar vasarą premjerė teigė, 
kad nieko negalima padaryti, nes 
dujos ir elektra brangsta visame 
pasaulyje.

Vis dėlto apima nusivylimas, 
kai vieną ministrę girdžiu kal-
bant apie kosminę Lietuvą, o kitą 
ministrą – apie Vilniaus oro uos-
to nugriovimą ir naujo pastatymą 
už kelis šimtus milijonų. Neva tai 
padės Lietuvai pritraukti lėktuvų 
ir turistų.

Nusileiskite, ponai, ant že-
mės ir skubiai pradėkite euro-
pietiškai spręsti realias žmonių 
problemas.

Užsak. nr. 932 

Vilija Blinkevičiūtė: „Valstybinių energetikos įmonių pelnus 
būtų galima panaudoti amortizuojant kainų kilimą“.

Rimantas kazlauskas

www.blinkeviciute.eu

lina DAPkienĖ
Yra tokia visiems žinoma 

patarlė - sutinka pagal drabu-
žius, išlydi pagal protą. O jei tie 
drabužiai yra... suplėšyti džin-
sai? Dabar tokie madingi kone 
visame pasaulyje! jaunimas 
neretai eina į mokyklą suplėšy-
tais džinsais. jau ir į bažnyčią 
taip apsirengę paaugliai keliau-
ja! na, gerai, mokyklose per 
kažkurią pamoką gal bus šiokia 
tokia galimybė mąstymą ir protą 
bent iš dalies patikrinti (šar-
žuoju, žinoma), o bažnyčioje? 
Štai vienoje nedidelio miestelio 
bažnyčioje per mišias toks vienas 
„apiplyšęs“ jaunikaitis skaitė 
Šventojo Rašto skaitinius. iššva-
rintoje ir išblizgintoje šventovėje, 
kurioje esama vertingų kultūros 
paveldo objektų. Šalia pakiliai 
mišias laikančio inteligentiško 
klebono, šalia išpuoštų pirmokė-
lių, kuriems ta Rugsėjo pirmoji 
tokia ypatinga, nepaprastai 
reikšminga ir graži šventė, kai 
viskas nauja, ne tik drabužiai... 

Bičiulė, meno terapeutė Aušra 
stasiulevičienė tą vakarą pritarė 
man, kad tikrai verta kalbėti apie 

tai, kas kur dera, o kas nedera. 
„kaip muzikoje – visi garsai 
paklūsta harmonijos dėsniams ir 
turi derėti tarpusavyje. suplėšytas 
džinsinis drabužis per pamaldas  
- nelyginant ryškus disonansas 
sakralioje ir meniškoje bažnyčios 
aplinkoje“, – taktiškai išsakė savo 
mintis A. stasiulevičienė. 

Į šermenis ar laidotuves lyg ir 
niekas neina raudonai apsirėdęs 
arba kaip į pliažą, tiesa? Į bažny-
čią eiti mūsų senoliai rinkdavosi 
pačius naujausius, gražiausius 
drabužius ir apavą, labai juos 
„čėdydavo“. Taip ir sakydavo, 
į spintą iki kito karto dėdami: 
„čia tik į bažnyčią“. Garbaus 
amžiaus sulaukę seneliai neretai 
pasakoja, kaip jie patys ar jų 
tėvai, sunkiai dirbdami, bet 
neturėdami geresnių drabužių 
ir apavo, iki bažnyčios eidavę 
basi, o apsiaudavę tik prie pat 
bažnyčios. Dabar yra visko, ir 
yra daug tuštybės... nebereikia 
ir kokybės, tik kažko tam kartui. 
Ar  suplėšyti džinsai irgi yra 
tas labai kokybiškas drabuzis, 
tinkamas dėvėti ne vienerius 
metus ir bet kuria proga? et, 
masinis vartotojiškumas... Taip, 
laikai, kartos labai pasikeitė... 
Tiesa, galime guostis terminu 
konsumerizmas. Tai teorija, tei-
gianti, kad vartojimo didėjimas 
yra ekonomiškai naudingas 
reiškinys. 

suprantu, kad jaunimui, paau-

gliams svarbu pasiųsti maištingą 
žinutę, demonstruoti vėjavai-
kiškumą, būti pastebimiems, 
madingiems. Bet palyginkim mo-
kinį, vilkintį tvarkingą uniformą, 
su kitu, mūvinčiu ... suplėšytus 
džinsus. Arba į mišias atėjusią 
itin tvarkingai apsirengusią ir 
dailia skarele ar šalikėliu stilin-
gai pasipuošusią mielą močiutę 
ir, visų nuostabai, ten pat sutiktą 
„madingą“ apiplyšusį jaunuolį. 
Gal dar ir susiraukusį (galim 
įsivaizduoti, kad išeidamas maiš-
tavo, susipyko su kažkuriuo iš 
vyresniųjų dėl aprangos). Viena 
bendraamžė bičiulė man antri-
na: „Betgi čia reikia suprast... 
ne paskutinėm kelnėm ateina“. 
Cha, numanau, kad spintoje 
turimos paskutinės daug geriau 
atrodytų už tas suplėšytas... Bet 
čiagi „stiliukas“, reikia suprast... 

Visi mes tokie tolerantiški, 
kad negalime nė pagalvoti 
apie kokius nors ribojimus dėl 
aprangos. Ech, ta visiška pa-
sirinkimo laisvė... Matyt, jau-
nimas kitaip suvokia aplinką. 
jei visa „chebrytė“ taip, tai 
negi aš kitaip? Šast, ir dingo 
kultūros momentas, asmenybės 
išskirtinumo aspektas... 

Mokykloje viena klasė, tada 
– kita klasė, kitas lygis. saky-
sit, kai kas lieka toje pačioje. 
Pritarsiu... ir vis dėlto, jei jau 
į bažnyčią galima eiti taip, 
kaip pagrybauti į mišką ar 

nuosavą mašiną kieme nuplau-
ti (taip, turiu omenyje suplėšy-
tų džinsų „madą“), atleiskite, 
bet danguje skylė atsivers... 

Palyginimų toli ieškoti 
nereikia. Kaip rengtis, einant 
į ortodoksų maldos namus, 
visiems aišku ir niekam nekyla 
nė menkiausių abejonių. Pavyz-
džiui, sentikės moterys į bažny-
čią visada įeina tik ryšėdamos 
skaras, mūvėdamos ilgus sijonus. 
Daug kur užsienyje, norėdamos 
įeiti į tam tikrą sakralią patalpą, 
turistės moterys turi prisidengti 
skaromis nuogus pečius. Griežta 
tvarka, jokių kompromisų, ir visi 
mandagiai paklūsta, nes tam 
tikrų taisyklių, normų laikymasis 
dera su sąmoningumu. 

neestetiškas vaizdas niekada 
neatrodys prašmatniai. kur 
visuomenės normos, etiketas? 
norint parodyti pagarbą rengi-
nio organizatoriams, dalyviams, 
būtina galvoti apie etikos nor-
mas, aprangos stilių. 

Taip, kiti sakys, kad tai simpa-
tiškos ir madingos kelnės (tiesiog 
„bum-stiliaus“ tendencija ir 
podiumų mada!), puikiausiai 
tinkančios laisvalaikiui. spėju, ir 
vyresniems mokytojams „patin-
ka“ tie mokinių plyšiai ant kelių 
per pamokas (juo labiau, mo-
čiutėms – bažnyčioje!), bet tyla 
– gera byla, ir dūšiai ramiau... 
O norėtųsi kalbėti apie skonio, 
asmenybės ugdymą, drąsos būti 

savimi skatinimą, kviesti disku-
tuoti. et, pamenat pasaką „nauji 
karaliaus drabužiai“? Tai danų 
autoriaus Hanso kristiano An-
derseno pasaka apie karaliaus 
drabužius, kurie nematomi, nors 
realybėje jų nėra iš viso. Vykstant 
procesijai staiga vienas mažas 
vaikas sušunka, jog karalius 
yra nuogas, ir akimirksniu visa 
minia pritaria jam.  

Pasak Panevėžio rajono Vado-
klių parapijos klebono, svėdasiš-
kio kun. Ričardo Banio, mada, 
turėdama savo stilių, turi jį ir 
paaiškinti, kodėl būtent taip, o ne 
kitaip kažkas dėvima. „stiliuje 
yra visada užkoduotas tam tikras 
simbolis, prasmė. Deja, apie tai 
nekalbama. Masės vilki to paties 
sukirpimo drabužius ir klaidžioja 
viešumoje. Be abejo, visi nori 
būti asmenybės. Bet vienodumas 
tikrai tam nepadeda. Mados 
minia ir minia madoje praryja 
individo originalumą. Žinoma, 
galima sakyti, kad kiekvieno 
valia eiti į bažnyčią apsirengus 
taip, kaip nori, kad ir mūvint 
suplėšytus džinsus – svarbu, kad 
apskritai į ją dar ateina. Galima 
ir taip, tačiau tada ir taip 
sergantis etiketas lietuvoje visai 
nusibaigs. Dabar kūno patologi-
nės atodangos dažnai tapatina-
mos su seksualumu. Bet nuo to 
seksualumo iki vulgarumo – vos 
vienas žingsnis“, – savo požiūriu 
dalijasi kun. R. Banys.

rievės
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šiupinys Pasitarimai dėl Anykštėno kortelės – 
įslaptinti nuo visuomenės

(Atkelta iš 1 psl.)

Idėja – anykštėnų, 
autorystė - liberalų

Apie tai, kad reikalinga Anykš-
tėno kortelė, pirmasis mintį iškėlė 
anykštėnas, buvęs ilgametis SO-
DRA Anykščių skyriaus vadovas 
Juozas Ratautas. Dar būdamas 
vykdomojoje Anykščių rajono 
valdžioje, jis lankėsi svetur ir tu-
rėjo galimybę susipažinti, kaip to-
kios kortelės funkcionuoja ir kokia 
yra jų nauda. Balandžio 29 dieną į 
pirmąjį nuotolinį posėdį susirinko 
darbo grupė, kuri  diskutavo apie 
galimybę įvesti Anykštėno korte-
lę. Tačiau J. Ratautui net nepasiū-
lyta tapti šios darbo grupės nariu. 
Anykštėno kortelės idėjos auto-
rystę Anykščių liberalai priskyrė 
sau.

Darbo grupėje, kuri teikė pa-
siūlymus dėl Anykštėno kortelės, 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus potvarkiu dirbo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoja Veneta Veršulytė, Anykš-
čių rajono tarybos nariai Domi-
nykas Tutkus ir Šarūnas Grigonis, 
mero patarėja Donata Sabaliaus-
kaitė, Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė Re-
nata Gudonienė, VšĮ „Sveikatos 
oazė“ direktorė Sonata Veršelienė 
bei tuometinės Anykščių rajono 
savivaldybės specialistės Ema 
Abramovaitė, Kristina Kiaušaitė 
bei Vaida Jucienė.

Koncepciją žadėjo 
paviešinti visuomenei

„Anykšta“ nuolat domėjosi ir 
skaitytojus informavo, kaip vyks-
ta Anykštėno kortelės koncepci-
jos rengimo darbai. Darbo grupės 
pirmininkas M.Sargūnas šia tema 
nebuvo itin atviras.

„Kai turėsime Anykštėno kor-
telės „rėmus“, informaciją apie tai 
viešinsime ir tikrai atsižvelgsime 
į visuomenės nuomonę“, –  šių 
metų vasaros pradžioje žadėjo li-
beralas M.Sargūnas.

Apie tai, kad Anykštėno kor-
telės koncepcija baigta rengti, 
„Anykšta“ iš Anykščių rajono 
tarybos nario, Liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriaus pirmininko 
M.Sargūno sužinojo rugpjūčio 
pradžioje. Kadangi Anykštė-
no kortelės koncepciją rengu-
sios darbo grupės pirmininkas 
M.Sargūnas buvo žadėjęs infor-
maciją apie kortelės koncepciją 
viešinti, atsižvelgti į visuomenės 
nuomonę, „Anykšta“ paprašė 
leisti su ja susipažinti, tačiau iš 
darbo grupės pirmininko išgirdo 
neigiamą atsakymą.

„Su rezultatais bus galima susi-

pažinti, bet pirmiausia su jais turi 
susipažinti meras, o po to jau vie-
šinsime. Nelabai gražiai atrodytų, 
manau, jeigu meras su darbo gru-
pės rezultatais susipažintų iš spau-
dos“, - motyvus, kodėl žiniasklai-
da negali susipažinti su Anykštėno 
kortelės koncepcija, dėstė liberalas 
M.Sargūnas.

Nors su Anykštėno kortelės kon-
cepcijos rengėjų darbo rezultatais 
liberalas M.Sargūnas visuomenę 
ir žadėjo  supažindinti po to, kai 
su ja susipažins Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai, taip neatsi-
tiko. Kortelės koncepcija pradėta 
pristatyti, kaip sakė M.Sargūnas, 
„tikslinei auditorijai“.

Žmones supažindins 
,,post factum”

Vienas iš tokių pristatymų  rug-
sėjo 29 dieną, trečiadienį, Anykš-
čių kultūros centro mažojoje sa-
lėje surengtas Anykščių turizmo 
klasterio atstovams.

„Tai bus neviešas susirinkimas. 
Mes iš turizmo sektoriaus atstovų 
norime gauti kažkokių pasiūlymų 
dėl Anykštėno kortelės, kad versli-
ninkai kortelės turėtojams suteiktų 
kažkokių nuolaidų“, – sakė jis.

Jau po pasitarimo, kitą die-
ną, pasiteiravus, kokiais teisės 
aktais rajono Tarybos narys ir 
rajono mero potvarkiu  patvir-
tintos darbo grupės vadovas 
rėmėsi, teigdamas, kad pasitari-
mas dėl Anykštėno kortelės bus 
neviešas, liberalas M.Sargūnas 
sakė:„Teisės aktais nesivado-
vavau. Tiesiog buvo kviečiama 
ta grupė žmonių, su kuria no-
rėjome padiskutuoti dėl kor-
telės koncepcijos papildymo, 
pristatyti, kas čia per daiktas. 
Tokį susirinkimą darant, nema-
nau, kad čia reikia vadovautis 
teisės aktais. Todėl ir nebuvo 
viešo kvietimo į susirinkimą, jis 
buvo išsiųstas tiems žmonėms, 
kuriuos norėtume matyti. Kai 
sudėliosime visą koncepciją, 
tada ją ir atiduosime. Manau, 
kad kiekviename darbe šitaip 
vyksta.“

M.Sargūnas sakė, kad Anykš-
tėno kortelės koncepcija kituose 
susitikimuose taip pat bus pri-
statyta Anykščių Vadovų klubo 
bei Anykščių ROTARY klubo 
nariams, o po visų diskusijų jau 
galutinė kortelės koncepcija bus 
pristatyta ir žiniasklaidai.

Pasiteiravus, ar su Anykštėno 
kortelės koncepcija bus supažin-
dinti ir gyventojai, M.Sargūnas 
sakė, kad šią misiją atlikti bus pa-
tikėta žiniasklaidai.

„Kadangi bus spaudos konfe-
rencija, tai iš spaudos gyventojai ir 
sužinos apie Anykštėno kortelę“, 
– sakė jis.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevi-
čius sakė susidaręs įspūdį, kad Anykštėno kortelė bus skirta ne 
anykštėnams, o verslininkams.

Išprašyti atstovo iš kito 
leidinio neišdrįso

Informacija apie tai, kad 
Anykštėno kortelės koncepci-
ja jau pristatoma susitikimuose, 
netruko pasklisti tarp  vietos ži-
niasklaidos atstovų. Nors, kaip 
aiškino M.Sargūnas, susitikimas 
su Anykščių turizmo klasterio at-
stovais buvo „neviešas susirinki-
mas“, jame dalyvavo „Nykščių“ 
darbuotoja Dalina Rupinskienė.

Po susitikimo su Anykščių tu-
rizmo klasterio nariais, trečiadie-
nio popietę, „Anykšta“ sulaukė 
Anykščių rajono tarybos nario 
M.Sargūno telefono skambučio. 
Nors dar prieš kelias valandas jis 
kalbėjo apie uždarus pasitarimus 
dėl Anykštėno kortelės, aiškino, 
kad žiniasklaidai jos koncepcija 
bus pristatyta tik kitą mėnesį su-
rengtoje spaudos konferencijoje, 
tačiau  dabar pats pasisiūlė šia 
tema pasidalyti informacija.

„Buvo susirinkime „Nykščių“ 
atstovė, todėl manau, kad jūsų at-
žvilgiu būtų neteisinga... Jų atsto-
vė vis tiek atėjo. Neišprašėme. Tai 
aš galėčiau daugiau papasakoti 
apie kortelę, kad ir jūs tą informa-
ciją turėtumėte. Nes, tokiu atveju, 
manau, būtų prieš jus nesąžinin-
ga“, - teisinosi M.Sargūnas.

Padaryta kvailystė

Iš „Anykštos“ sužinojęs, kaip 
Anykščiuose vyksta Anykštėno 
kortelės koncepcijos rengimas 
bei pristatymas visuomenei, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos  (LŽS) 
pirmininkas Dainius Radzevičius 
sunkiai tramdė juoką: „Jeigu gerą 
dalyką galima padaryti juokingai 
kvailu, kaip nutiko šį kartą“.

D.Radzevičius sakė padaręs 
išvadą, kad vis dėlto Anykščių 
rajono tarybos narys liberalas 
M.Sargūnas pats supratęs, kad pa-
daręs kvailystę. „Nudžiugino bent 
tai, kad politikas susiprato, kad 
kvailystė padaryta ir bendrauti rei-

kia anksčiau, nei jis, matyt, buvo 
sugalvojęs dėl man absoliučiai 
nesuprantamų ir nelogiškų prie-
žasčių“, - tęsė jis.

Vienas iš svarbiausių 
principų – visuomenės 
įtraukimas

LŽS pirmininkas D.Radzevičius 
taip pat priminė, kad teisėkūroje ar 
bet kokioje iniciatyvoje, kuri turi 
teisinių pasekmių visuomenei, yra 
būtinas viešumas.

„Tai svarbu nuo pačios idėjos 
užgimimo iki jos realizavimo. Ki-
taip tariant, jei politikai sugalvoja 
priimti įstatymą ar teisės aktą, 
kuris bus susijęs su žmonių gy-
venimu, tai vienas iš svarbiausių 
principų nuo pat iniciatyvos atsi-
radimo – visuomenės informavi-
mas ir jos įtraukimas į diskusijas 
dėl to teisės akto ar to dokumento 
sukūrimo. Svarbu, kad  ta iniciaty-
va būtų kuo daugiau išdiskutuota 
ir tai turi tikrai vykti ne tada, kai 
viskas nuspręsta su tikslinėmis 
grupėmis. Jei politikoje tik su tiks-
linėmis grupėmis diskutuojama 
dėl kažkokio teisės akto ar kito 
dokumento, yra labai didelė tiki-
mybė, kad tai gali  būti ne visuo-
menei skirtas projektas, o kokiai 
nors lobistų ar kitai interesų gru-
pei“, - kalbėjo D.Radzevičius.

Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos pirmininkas D.Radzevičius 
taip pat suabejojo, ar šiuo atve-
ju Anykštėno kortelė bus skirta 
anykštėnams, ar ji kuriama vers-
lininkams: „Įspūdis iš šalies gali 
būti toks. Jeigu ant kortelės rašai 
„Anykštėno kortelė“, tai nuo pat 
idėjos užgimimo reikia apie ją kal-
bėtis su anykštėnais. Jei tai būtų 
anykštėnų verslininkų kortelė, 
tada reikėtų kalbėtis su verslinin-
kais. Tai yra Anykštėno kortelė, 
todėl su jais turi būti aptarinėjama, 
ar jie nori tokios, kokia ji turi būti 
ir apskritai ar ji yra reikalinga“.

Išėjo. Šeimos gydytoja Rita 
Juodiškienė ir vaikų gydytoja 
Marina Palevičienė nebedirba 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre (PSPC). Darbą 
PSPC baigė ir šeimos gydytoja 
- Diana Irician. Visos gydytojos 
pereina į privačią gydymo įstaigą 
„Medicinos namai“, kuri turėtų 
atsidaryti buvusiame Anykščių 
knygyno pastate. Kiek anksčiau 
iš darbo Anykščių PSPC išėjo ir 
šeimos gydytoja Rasa Norkūnai-
tė - Tervydienė. Ši gydytoja su-
grįžo į Kauną. 

Remontas. Kavarske J.Biliūno 
gatvės kapitalinio remonto dar-
bus atliks UAB „JK Ranga“.
Gatvės kapitalinio remonto dar-
bai kainuos 234 tūkst.757 Eur. 
Anykščių rajono savivaldybės 
sutartyje su bendrove numatyta, 
kad darbai turi būti užbaigti iki 
šių metų gruodžio 10 dienos. 

Vestuvės. Anykščių kultūros 
centro režisierius Julius Jakubė-
nas socialiniuose tinkluose pasi-
skelbė, kad spalio 2 dieną sumai-
nys vestuvinius žiedus su savo 
išrinktąja Viktorija. Santuokos 
ceremonija vyks Platelių apžval-
gos aikštelėje Plungės rajone.

Tiekėjas. Anykščių vaikų 
lopšelio – darželio „Eglutė“ au-
klėtiniai valgys Anykščių rajono 
ūkininko užaugintas bulves. Dėl 
bulvių tiekimo įstaiga pasirašė 
684 Eur vertės metų trukmės 
sutartį su Anykščių seniūnijos 
Vikonių kaimo ūkininku Antanu 
Girskumi. Vaikų lopšelis – darže-
lis per metus planuoja suvalgyti 
1 tūkst.440 kg „Beluga“ veislės 
bulvių. Iš tiekėjo „Eglutė“ reika-
lauja, kad bulvės būtų vidutinio 
dydžio ir geros kokybės.

Priežiūra. Anykščių regio-
ninio parko direkcija su Kaune 
registruota UAB „Kertava“ pasi-
rašė sutartį dėl Šeimyniškėlių pi-
liakalnio ir Daumantų atodangos 
priežiūros darbų. 6 tūkst.750 Eur 
vertės sutartyje numatyta, kad 
bendrovė kartą per sutartą laiką 
nupjaus žolę bei pašalins po praė-
jusio tvarkymo darbų ataugusius 
krūmus. Darbai turi būti atlikti 
iki šių metų spalio 31 dienos.
Daumantų atodangos tvarkomas 
plotas siekia 0,5 ha, o Šeimyniš-
kėlių piliakalnio – 6,2 ha.

Planai. Anykščių rajono savi-
valdybėje lankėsi Seimo narys 
konservatorius Justas Džiugelis. 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
kad su Seimo nariu J.Džiugeliu 
kalbėjosi apie investicinį 
projektą:„Seimo narys kartu su 
investuotojais ieško sklypo, kurį 
galėtų pirkti ar nuomoti. Sklype 
būtų statomi poilsio namai, 100 
procentų pritaikyti judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms.“
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Be leidimo veikiančios privačios mokyklos 
steigėjams skirta bauda

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Įslaptintame Anykščių miesto gyvenamajame name nuo šių 
metų  rugsėjo pradėjusi veikti nevalstybinė „Šventosios upės 
mokykla“ sulaukė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
specialistų dėmesio. Po tyrimo jie nustatė, kad mokykla veiklą 
vykdo be privalomo turėti  leidimo – higienos paso.

Spalio 1 dieną Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Utenos departamento Anykščių 
skyriaus vedėja D.Sudeikienė 
„Anykštą“ informavo, kad po 
patikrinimo  VšĮ „Šeimos idė-
jų centras“ įkurtoje mokykloje 
nustatytas pažeidimas.

„Patikrinimo metu nustaty-
ta, kad mokykla vykdo veiklą 
teisės aktų nustatyta tvarka ne-
gavusi leidimo-higienos paso. 
Mokyklos steigėjui surašytas 
Administracinio nusižengimo 
protokolas pagal Lietuvos Res-
publikos administracinių nu-
sižengimų kodekso 52 straips-
nio 1 dalį ir duotas nurodymas 
pašalinti nustatytą pažeidimą“, 

- sakė ji.
Vertimasis ūkine komercine 

veikla neturint Lietuvos Res-
publikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka išduoto lei-
dimo - higienos paso užtraukia 
baudą nuo trijų šimtų iki aštuo-
nių šimtų penkiasdešimt eurų.

Tyrimas VšĮ „Šeimos idėjų 
centras“ įkurtoje mokykloje 
buvo pradėtas po to, kai Naci-
onalinio visuomenės sveikatos 
centro Utenos departamento 
Anykščių skyrius iš „Anykš-
tos“ gavo informaciją  apie 
Anykščiuose pradėjusią veikti 
nevalstybinę mokyklą. Kaip 
paaiškėjo, „Šventosios upės 

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Utenos de-
partamento Anykščių skyriaus 
vedėja Danguolė Sudeikienė 
sakė, kad VšĮ „Šeimos idėjų 
centras“ duotas nurodymas 
pašalinti nustatytą pažeidimą.

mokyklos“ steigėja VšĮ „Šei-
mos idėjų centras“ į Naciona-
linio  visuomenės sveikatos 
centro Utenos departamento 
Anykščių skyrių dėl privalomo 
turėti leidimo - higienos paso 
nesikreipė.

VšĮ Šeimos idėjų centras, ku-
rio vadovė yra Aušra Baltrūnie-
nė, nevalstybinę „Šventosios 
upės mokyklą“ norėtų įkurdinti 
Debeikiuose. Šiame miestely-
je viešoji įstaiga yra atidariusi 
Vaikų dienos centrą, tačiau tam 
reikalingas Anykščių rajono 
savivaldybės leidimas. Pastatą 
Debeikiuose VšĮ „Šeimos idė-
jų centras“ nuomojasi tik ne-
formaliajam vaikų ugdymui, o 
formaliajam reikalingi kiti do-
kumentai.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė „Anykštai“ 
komentavo, kad, norint Debei-
kiuose įsikurti „Šventosios upės 

mokyklai“, jos steigėjai reikėtų 
atlikti nemažai procedūrų.

„Anykščių rajono savival-
dybė su VŠĮ ,,Šeimos idėjų 
centras“  yra sudariusi patalpų 
nuomos sutartį dėl Vaikų die-
nos centro veiklos vykdymo. 
Pagal galiojančius teisės aktus 
pakeisti sutarties sąlygų negali-
me. Jei VŠĮ ,,Šeimos idėjų cen-
tras“ pageidautų tose patalpose 
vykdyti formalųjį švietimą, t.y. 
pradinį ugdymą, jie turėtų dar 
kartą kreiptis į Savivaldybės 
tarybą, tuomet būtų nutraukta 
dabar galiojanti patalpų nuo-
mos sutartis ir skelbiamas pa-
talpų nuomos viešas konkursas, 
kuriame galėtų dalyvauti ir VŠĮ 
,,Šeimos idėjų centras“, - sakė 
J.Banienė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė anksčiau „Anykštai“ 
sakė, kad savivaldybė stebės ir 
vertins „Šventosios upės mo-

kyklos“ startą ir tik tada priims 
sprendimus, ar su VšĮ „Šeimos 
idėjų centras“ praplėsti patalpų 
nuomos sutartį Debeikiuose.

Už tai, kad  nevalstybinė mo-
kykla privačiame gyvenamaja-
me name veikia be leidimo - hi-
gienos paso, VšĮ „Šeimos idėjų 
centras“ gresia piniginė bauda, 
kuri siekia nuo 800 Eur.

Šiuo metu „Šventosios upės 
mokykloje“ ugdomi penki vai-
kai, su jais dirba viena pradinių 
klasių mokytoja.

Taryba susirinko ... pabūti kartu
Rugsėjo 30-ąją, ketvirtadienį, Anykščių rajono taryba rinkosi 

į antrąjį iš eilės „gyvą“ tarybos posėdį. Augant sergamumui Co-
vid-19 tikėtina, kad spalio mėnesio posėdis jau bus nuotolinis.

Gyvais ginčais Anykščių politikai ketvirtadienį neužsimėga-
vo: posėdis truko tik dvi valandas. 

Didelė dalis iš 28 rajono tarybos priimtų sprendimų buvo for-
malūs. O bene linksmiausias balsavimas - tarybos sprendimas 
leisti Lietuvos kariuomenei pakeisti langą savivaldybei priklau-
sančiame pastate. Atrodytų, tokiam sprendimui priimti ir savi-
valdybės ūkvedžio kompetencijos užtektų. 

Biudžeto pajamas grąžino
į 2019-ųjų lygmenį

Taryba 502,1 tūkst. eurų padi-
dino 2021 metų Anykščių rajono 
biudžeto pajamų eilutę bei šią 
sumą paskirstė per biudžeto išlai-
dų eilutes.

Po posėdžio Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Fi-
nansų ir apskaitos skyriaus vedė-
jos pavaduotoja Danuta Gruzins-
kienė „Anykštai“ paaiškino, jog  
šie pinigai atsirado šalies valdžiai 
perskirsčius valstybės biudžetą ir 
įvykdžius įsipareigojimus savival-
dybėms. Pasak D.Gruzinskienės, 
teisės aktai įpareigojo savival-
dybes padidinti išlaidas, keliant 
atlyginimus ir socialinių išmokų 
dydžius, tačiau metų pradžioje 
papildomos lėšos savivaldybėms 
nebuvo skirtos. „Pernai apie pusę 
Lietuvos savivaldybių turėjo sko-
lintis. Mes prognozavome, jog 
galime negauti 2 mln. eurų, bet 
negavome tik 800 tūkst. Šiemet 
atidavė tuos 800 tūkst. “,-  dėstė 
D.Gruzinskienė. Ji kalbėjo, kad 
šalies biudžeto dabartinis perskirs-
tymas Anykščių rajoną grąžina į 

2019-ųjų metų pajamų lygmenį. 
„Pernai tik šiaip taip išlaviravo-
me. Šiemet taip blogai nebebus“, 
- aiškino D.Gruzinskienė. 

Pratęsė buvusios gaisrinės 
rekonstrukcijos terminą

Į Anykščius ketvirtadienį atvy-
ko architektas Rimantas Pauža, 
kuris tarybai teisinosi, kodėl laiku 
neatlikti buvusio gaisrinės pastato 
kapitalinio remonto darbai. Kapi-
talinio remonto techninio projekto 
parengimo terminą rajono taryba 
pratęsė iki lapkričio 30-osios, nes 
R.Pauža paaiškino, kad darbai 
strigo jam susirgus Covid-19.

Buvusį gaisrinės pastatą nuo-
mojasi ūkininkas Algis Bukaus-
kas, įsipareigojęs per dvejus nuo-
mos sutarties metus investuoti ne 
mažiau  kaip 50 tūkst. eurų. Pasak 
R.Paužos, bendros A.Bukausko 
investicijos bus gerokai didesnės.

Svėdasiškiams paliko viltį 

Anykščių rajono taryba patvir-
tino Anykščių rajono švietimo įs-
taigų pertvarkos planą 2021-2025 

metams. Plane numatyta, jog nuo 
2024-ųjų rugsėjo Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazija liks 
pagrindine mokykla.

Tiesa, po diskusijų nuspręs-
ta likus metams iki gimnazijos 
reorganizavimo perskaičiuoti 
mokinius. Svėdasų seniūnijoje 
gyvenantis rajono tarybos narys 
Gediminas Kutka tikino, kad svė-
dasiškių skaičius auga. „Miestelis 
didėja, jaunų šeimų daugėja. O 
kai kurie tėvai, išgirdę, kad mo-
kykla bus reorganizuojama, gali 
išsivežti vaikus“, – sakė G.Kutka. 
Tarybos posėdyje Svėdasų gim-
nazijos mokinių tėvų atstovas Vy-
tautas Datenis dėstė, kad tėvams 
labai svarbu žinoti, kad mokykla 
nėra pasmerkta. „Nė vienas iš 
jūsų nesirinktų gydymo įstaigos, 
jei žinotų, kad gydymo proceso 
viduryje ji bus uždaroma“, - kal-
bėjo V.Datenis, tvirtindamas, kad 
gimnazijos išsaugojimo galimybė 
turėtų būti aiškiai įvardyta. 

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius juokavo, jog gelbė-
dami gimnaziją galėtų paprašyti, 
jog Svėdasuose būtų apgyvendinti 
pabėgėliai. Humoras nepatiko ek-
smerui Kęstučiui Tubiui. „Tai la-
bai pavojingas dalykas. Tie žmo-
nės yra jauni, neturi jokių asmens 
dokumentų. Nuo 16 iki 65 metų. 
Pavojingi žmonės. Tiek krikščio-
nims, tiek mūsų bendruomenei. 
Nežinome, kieno pusėje jie ko-
voja ir kieno užduotis jie vykdo. 
Juokas juokais, bet dalykai labai 
rimti“, - aiškino K.Tubis.   

Pagal Anykščių rajono švieti-
mo įstaigų tinklo pertvarkos pla-
ną 2023 metų rugpjūčio 31 dieną 

bus uždaryti Viešintų ir Debeikių 
pagrindinio ugdymo skyriai, o 
Debeikių pagrindinio ugdymo 
skyrius turėtų būti reorganizuotas 
į pradinio ir ikimokyklinio ugdy-
mo skyrių. 

Nesutvarko verslininkų

Rajono tarybos narys Lukas 
Pakeltis tarybos posėdyje domė-
josi, kas vyksta sklype prie „Via-
dos“ degalinės. „Už degalinės kas 
vyksta? Ten vienintelė Anykščių 
vieta, kur galima daryti ką nori?“ 
- klausė politikas.

Rajono vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė aiškino, kad si-
tuacija nekontroliuojama.  Pasak 
jos, tie patys savininkai valdo du 
sklypus. Vienas yra už „Viados“ 
tvoros, o kitas - kitapus kelio. Pa-
sak D.Gasiūnienės, ankstesniems 
sklypų savininkams statybos lei-
dimai išduoti dar 2006 metais, 
o dabartinių veikla yra nelegali. 
„Mano, jog jiems galima statyti. O 
mūsų įsitikinimu - jų veikla nele-
gali“, - kalbėjo vyriausioji rajono 
architektė. Pagal pirminį projektą 
pakelės sklype turėjo būti statoma 
maža degalinė. „Dabar kalbama, 
kad neva plovyklą statys. Dary-
sime viską, kad ji neatsirastų./....
Buvau nuvažiavusi. Gerai, kad 
važiavau savivaldybės automobi-
liu... Savininkai labai aršūs. Sako, 
mūsų sklypas, ką norime, tą da-
rome“, - aiškino D.Gasiūnienė. 
Pasak jos, lygindami žemes, savi-
ninkai buvo nutraukę kabelius, to-
dėl neveikė Anykščių šviesoforai.

„Po didelių karų išsireikala-
vome, kad darbai būtų nutraukti. 

Dingę visi - nieko nebėra“, - tary-
bai sakė Anykščių rajono viceme-
ras Dainius Žiogelis.

Po posėdžio D.Gasiūnienė 
„Anykštai“ sakė nežinanti, kas yra 
sklypų prie „Viados“ savininkai.    

Ligoninės direktorių 
paskirs meras

Rajono tarybai pateiktas spren-
dimas, kuriuo planuota konkursą 
laimėjusį laikinąjį Anykščių ligo-
ninės direktorių Dalį Vaiginą pa-
skirti nuolatiniu įstaigos vadovu.

Tačiau buvo gautas Vyriausy-
bės atstovo išaiškinimas, jog sa-
vivaldybės VšĮ vadovų skyrimas 
nebėra Tarybos kompetencija. VšĮ 
vadovus nuo šiol skiria meras.

Mokytojai migruoja tarp 
mokyklų

Taryba tvirtino didžiausius  leis-
tinus darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis Anykščių rajono 
švietimo įstaigose, pareigybių 
skaičius. Sprendimai buvę forma-
lūs, nes etatų skaičius priklauso 
nuo klasių komplektų skaičiaus 
konkrečiose švietimo įstaigose.

Tarybos narių prašymu Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė pateikė informa-
ciją, kiek švietimo įstaigose yra 
mokytojų, turinčių visą darbo 
krūvį. J.Banienė Anykščių rajono 
tarybos nariams pateikė konkrečią 
informaciją, o „Anykštai“ sakė, 
jog dalis pedagogų dirba ne vie-
noje mokykloje ir krūvį susirenka 
per kelias darbovietes. Nes net ir 
miesto progimnazijoje nėra viso 
etato krūvio kai kuriems dalyki-
ninkams, pavyzdžiui, chemikams 
ir fizikams.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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Lenkija džiugina istorine atmintimi, kainomis 
ir... taikiais vairuotojais 
Lenkija man prasta šalis. Tik už Latviją geresnė. Na, ir už Baltarusiją. Bet tai visiškai 

subjektyvi ir faktais nepagrįsta nuomonė. Būna, jog su bičiuliais iki nugriuvimo ginčija-
mės dėl visų skirtingai pamatyto objekto. Kiekvienas individualiai suvokia tai, kas  gražu 
ar negražu. Tai faktas. Tačiau kartais vienam atrodo, jog eilėje prie muziejaus stovėjome 
valandas, kitam -  kad minutes, o trečiam - jog eilės apskritai  nebuvo. 

Dviese su žmona rugpjūčio 
pirmoje pusėje per penkias die-
nas Lenkijos keliais nuvažia-
vome per 2000 kilometrų. Na-
kvojome Liubline, Krokuvoje, 
Torūnėje ir Baltstogėje. Lenkija 
turi ilgą Baltijos jūros pakran-
tę, Beskidų ir Sudetų kalnus, 
dešimtis senų miestų. Yra Len-
kijoje į ką pažiūrėti. Tačiau ši 
šalis įvažiuojančius iš Lietuvos 
(nesvarbu, per kur įvažiuosi) 
pasitinka agresyviomis, nesko-
ningomis reklamomis, kičiniais 
statiniais. Pavažiavus į pietus 
ar juo labiau į vakarus, vizua-
linė tarša mažėja, bet pirmojo 
įspūdžio aš sunkiai begebu at-
sikratyti. Erzina mane ir Lenki-
jos atstumai, kai nuo taško A iki 
taško B turi važiuoti kelis šim-
tus kilometrų. Nepatinka, kad 
lenkai rusiškai nešneka. Beveik 
kiekvienais metais į Lenkiją 
nuvažiuoju ir kiekvieną kartą 
nustembu, kad lenkai rusiškai 
nešneka. 

Savijauta  konkrečioje šalyje 
ar konkrečioje vietoje yra in-
dividualus dalykas. Sibiro gi-
lumoje paprastai jaučiuosi pui-
kiai, kaip savas. Kažin ar verta 
ieškoti motyvų, paaiškinimų, 
argumentų.

Lenkijoje šiaip jau vieni 
pliusai. Kainos ten mielos ma-
lonios. Visuose aplankytuose 
miestuose nakvojome sena-
miesčiuose (arba visai šalia se-
namiesčių), keturių žvaigždučių 
viešbučiuose. Nakvynė dviem 
asmenims su pusryčiais  juose 
kainavo apie 60 eurų. Tiesa, 
Baltstogės viešbutis išoriškai 

džiugiai nenuteikė. Navigacija 
nuvedė kiemais. O viešbutis - 
buvusi dalis daugiabučio. Šalia 
pagrindinio įėjimo mus pasitiko 
girtas vestuvininkas. Pradėjau 
žmonai atsargiai teisintis, jog 
per „booking“-ą nepasižiūrėjau, 
ar tą vakarą viešbutyje nebus 
vestuvių. Bet ir ten viskas buvo 
gerai, baliaus garsų kambaryje 
nesigirdėjo, o  vestuvės, mums 
atvykus, netrukus buvo baig-
tos. Turbūt personalas vestuvi-
ninkams pranešė, kad atvyko 
garbūs ponai „litvinai“, ir pas-
tarieji skubiai susidėjo maistą į 
dėžutes ir išsiskirstė.

Sąskaitos už vakarienę dviem 
netaupant kavinėse buvo 20-30 
eurų. Net už ilgą vakarojimą 
Krokuvos senamiesčio resto-
ranėlyje sumokėjome vos dau-
giau nei 30 eurų. Už analogiš-
ką pasisėdėjimą Vilniuje tektų 
mokėti dvigubai ar net trigubai 
brangiau.

Tiesa, man geriausia Lenki-
jos kulinarinio turizmo dalis 
yra pakelės užeigų sriubos. 
Rašau:  „fliakai“, „guliašova“, 
„žiurekas“,  - ir seilė tįsta. Tik iš 
gobšumo, nes pakelės užeigose 
patiekalai kainuoja vos porą 
eurų, užsakoma po du patieka-
lus. Antrąjį suvalgyti sunku: po 
tirštos „guliašovos“ skrandyje 
vietos nedaug telieka. Arba vi-
sai nelieka... 

Prie didesnių trasų lenkai 
įrengę didelių automobilių su-
stojimo aikščių, kuriose tik 
tvarkingi nemokami tualetai ir 
jokių maitinimo įstaigų. 

Vairuoti Lenkijoje gera. Na-

vigacija vedė ir autostradomis, 
ir prastesniais keliais. Tačiau  
pietinėje ir centrinėje Lenkijoje 
nepataikiau į šiaurės Lenkijai 
būdingus siaurus asfaltuotus 
keliukus, kur saugiau prasilenk-
davo tik „maliukais“  vadinti 
lenkų gaminti „Fiat“-ai. Neži-
nau, gal mano mažiukas „Su-
baru“, o gal lietuviški nume-
riai skatino lenkų mandagumą. 
Bet, regis, jie ir vieni kitiems 
tolerantiški. Bet jeigu pirmoji 
juosta užkimšta ir tu nuspren-
di, kad esi pats gudriausias, ir 
važiuoji laisva antrąja juosta, 
kol ji pasibaigia, retais atvejais 
ne pats pirmasis vairuotojas tau 
leidžia prisijungti prie srauto. 
Nepypina, nesukioja pirštu prie 
smilkinio...

Jau sutemus įvažinėjau į 
Torūnę. Navigacija valdingai 
nurodė čia ir dabar pasukti kai-
rėn. Suku. Už manęs pasigirsta 
signalas: „Ką darai!? Čia dvi-
račių takas!“. Priekyje matau 
dar vieną skylę, į kurią galėčiau 
lįsti. Tik sutrepsiu ratais, vėl 
Angelo sargo signalas: „Nelįsk 
prieš srovę!“.  Žinoma, šiek 
tiek gėda, bet ramu: žinau, jog 
mane prižiūri. Trečią kartą ban-
dydamas sukti į kairę, signalo 
nebeišgirstu. Gerai. Vadinasi, 
pagaliau pataikiau...

Krokuvoje, prie šventojo 
Stanislovo bažnyčios, kurios 
kriptoje palaidotas Česlovas 
Milošas, turistų lūkuriavo elek-
triniai traukinukai. Vieno iš 
vairuotojų paklausėme, kiek 
kainuotų ekskursija po miestą. 
Pradėjome derybas nuo 400 

zlotų, o baigėme 200... Mums 
atsiuntė „vipinį“ dvivietį elek-
tromobiliuką, įjungė lietuvišką 
gidą. Nemėgstu ekskursijų, ku-
rias veda gidai ar audiogidai. 
Bet šita buvo gera. Privežė prie 
Šindlerio fabriko, aprodė Kazi-
miero kvartą. 

Prieš Vokietijos okupaciją 
Krokuvoje gyveno kiek dau-
giau nei ketvirtis milijono gy-
ventojų, iš jų daugiau nei ke-
tvirtadalis buvo žydai. Tiesa, 
skirtingi šaltiniai prieškarinės 
Krokuvos tautinę sudėtį nurodo 
skirtingai. Kazimieras - Kro-

kuvos žydų kvartalas. Iki XIX 
amžiaus pradžios Kazimieras  
buvo ne Krokuvos miesto dalis, 
o atskiras miestas. 

Vokiečiams 1939-ųjų rugsėjo 
9-ąją užėmus Krokuvą, pradė-
tas žydų persekiojimas, o vėliau 
ir naikinimas. Šalia Kazimiero 
įkurtame gete gyveno 15 tūkst. 
žmonių, skaičiuojama, kad ke-
turioms šeimoms buvo skirtas 
vienas butas. Geto vietoje dabar 
įrengta memorialinė ekspozicija 
- didelės metalinės kėdės. 

Vavelio pilis - pagrindinis turistų traukos centras Krokuvoje. Vavelio katedroje nuo XIV amžiaus laidoti Lenkijos karaliai ir 
Lietuvos didieji kunigaikščiai. Čia ilsisi Jogaila, jo žmona Ja-
dvyga, Žygimantas Senasis, Žygimanas Augustas ir Ona Jogai-
laitė. Vavelio katedroje palaidoti poetai Adomas Mickevičius ir 
Julijus Slovackis, iš Zalavo kaimo (Švenčionių raj.) kilęs mar-
šalas Josefas Pilsudskis. Atilsį čia rado ir 2010 metais lėktuvo 
katastrofoje prie Smolensko žuvęs Lechas Kačinskis. Vavelio 
katedrai anksčiau vadovavo arkivyskupas Karolis Vojtyla, vėliau 
tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Krokuvoje, buvusiame Šindlerio fabrike, apie kurį režisierius 
Styvenas Spilbergas sukūrė filmą „Šindlerio sąrašas“, dabar 
veikia muziejus.

(Nukelta į 8 psl.)
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Lenkija džiugina istorine atmintimi, kainomis 
ir... taikiais vairuotojais 

(Atkelta iš 7 psl.)

Viena kėdė skirta tūkstančiui 
Turbūt garsiausias konclageris – 
Osvencimas, arba Aušvicas, yra 
vos už 50 kilometrų nuo Kroku-
vos. Su šeima esame buvę Balio 
Sruogos „Dievų miške“ aprašy-
tame Štuthofe, esančiame šiau-
rės Lenkijoje. Mano moterys po 
tos ekskursijos buvo sukrėstos, 
sakė, kad daugiau į konclagerius 
kojos nekels, tad žymiojo Os-
vencimo užrašo „Arbeit macht 
frei“  („Darbas išlaisvina“) šį 
kartą neišvydau. 

Teiginys „darbas išlaisvina“ 
pasitvirtino Oskaro Šindlerio 
emalės indų fabrike. Vokietis, 
kilęs nuo Sudetų, O.Šindleris 
nusipirko bankrutavusį žydų 
fabriką Krokuvoje ir jame įdar-
bino vietinius žydus. Pasaulinę 

Paskutinis Lenkijoje lanky-
tas objektas - Baltstogės „Be-
drionka“.  Parduotuvėje išlei-
dome 1284 zlotus, arba 285 
eurus. Į klausimą, ar Lenkijos 
parduotuvėse galima apsipirk-
ti gerokai pigiau nei Lietuvo-
je, ir šį kartą atsakymo nera-
dau. Akcinio „Žyveco“ alaus 
0,55 litro skardinė kainavo 
50 eurocentų, pieno litras - 64 
centus, kečupas „Heinz“ (450 
gr.) - 1,11 euro, 3,8 litro ka-
čių kraigo (silikagelis) - 3,33 
euro, 1,3 kg bananų - 0,72 
euro, puslitris spirito - 11,10 
euro. Ar spiritas tinkamas vi-
diniam vartojimui - iki šiol 
nežinau, dar neragavau. Bet 
stovėjo prekė prie kitų alko-
holinių gėrimų, tai gal spiritas 
ne tik kompresams skirtas.

Daugiausia vargome bandy-
dami skaičiuoti skalbimo bei 
indaplovės kapsulių kainas. 
100 vienetų indaplovės kap-
sulių „FinishOuan“ kainavo 
13,30 eurų, 28 vienetai skalbi-
mo kapsulių „Persil“ kainavo 
5,30 eurų...            

Kažkokios rūšies kažkoks 
sūris Lenkijoje kainuoja kaž-
kiek zlotų, Lietuvoje kažkoks 
kiekis kažkokio sūrio kainuoja 
kažkiek eurų. Sūrio ir nemažos 
dalies kitų produktų kainoms 
palyginti trūksta objektyvių 
kriterijų. Per ankstesnę išvyką 
į Lenkiją pirkau pigių šprotų. 
Prasidaręs skardinę nudžiugau, 
kad lenkai ypač vertina laisvę - 
mūsiškiai šprotai būna sukrau-
ti vienas ant kito, o lenkiškoje 
skardinėje gal penki žuveliokai 
plaukioja...

šlovę verslininkas pelnė karo 
pabaigoje, naciams pranešęs, 
kad Čekijoje atidaro ginklų fa-
briką, kuriam reikia darbininkų. 
O. Šindleriui buvo leista pervež-
ti Krokuvos gamyklos darbuo-
tojus (dalį jų ir su šeimomis) į 
Čekiją. Šia savo manipuliacija 
O.Šindleris išgelbėjo per 1000 
žydų. Remiantis išgelbėtų Kro-
kuvos žydų istorija parašytas 
romanas „Šindlerio sąrašas“, o 
pagal šį romaną Styvenas Spil-
bergas pastatė tokio paties pa-
vadinimo filmą. Juodai baltas 
filmas laikomas vienu geriausių 
kūrinių kino meno istorijoje.

Krokuvos gete augo pasaulinio 
garso kino režisierius Romanas 
Polanskis. Tada jo pavardė buvo 
Raimondas Romanas Tjerri Lie-
blingas.  1943-aisiais 10-metis 
R.Polanskis, padedamas tėvo, 
pabėgo iš geto ir iki karo pabai-
gos slapstėsi lenkų šeimose. 

Tradiciškai Krokuva asoci-
juojasi su Vaveliu, kurio kate-
droje, mūsų supratimu, palaido-
ti žymūs lietuviai - nuo Jogailos 
iki Adomo Mickevičiaus. Beje, 
katedroje palaidotas ir 2010-
aisiais prie Smolensko per lėk-
tuvo katastrofą žuvęs Lenkijos 
Prezidentas Lechas Kačinskis.

Na, o centrinėje Baltstogės 
aikštėje rugpjūtį buvo išri-
kiuota dešimtys lauko kavinių. 
Šeštadienio vakarą jose buvo 
šimtai žmonių. Kauno dydžio, 
bet mentališkai labiau Panevė-
žį primenanti Baltstogė oriai 
vakarojo. Tiesa, kitaip nei Pa-
nevežyje, Baltstogės kavinėse 
nesigirdėjo riksmų ir garsaus 
žvengimo.  Dalis kavinių lan-
kytojų - lietuviai, tačiau di-
džioji masė - vietiniai. Turis-
tams į Balstogę lyg ir nėra ko 
važiuoti. Panašu, kad pinigų 
lenkai turi.

Krikštykla Torūnės katedro-
je. Čia 1473 metais buvo 
pakrikštytas astronomas pa-
skelbęs heliocentrinę Saulės 
sistemos teoriją, teigiančią, 
kad Žemė sukasi aplink Sau-
lę, Mikalojus Kopernikas.

Torūnės gynybinę sieną paremia įaugę medžiai.

Išlikę Torūnės miesto vartai. Gražinos ŠMiGelsienĖs nuotr.

Krokuvos Šv.Stanislovo bažnyčios Nusipelniusiųjų kriptoje ilsisi Šeteiniuose (Kėdainių raj.) gimęs  
Nobelio premijos laureatas, poetas, rašytojas Česlovas Milošas, rašytojas, istorikas Jozefas Kraševs-
kis, istorikas Janas Dlugošas, rašytojas, knygos „Senoves Lietuva“ autorius Aleksandras Briukne-
ris ir kiti. Lotyniškas užrašas virš kriptos skelbia: „Tikiu, kad mano atpirkėjas gyvena.“

Krokuvos geto vietoje, Herojų aikštėje, pastatytos metalinės 
kėdės - memorialinė kompozicija, skirta per karą nužudytiems 
Krokuvos žydams atminti. Gidas pasakoja, kad šis simbolis pasi-
rinktas todėl, kad į getą eidami žydai nešėsi kėdes.
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Jubiliatas „Anykščių vynas“ apdovanojo 
Anykščius – pasodino pusšimtį obelų 

Nors oras ir pasitaikė rudenėjantis, o Obuolinių šventė 
kaip visad atėjo savaitgalį, nei kartkartėmis prakiuręs dan-
gus, nei poilsiadienis neatbaidė „Anykščių vyno“ kolektyvo 
įgyvendinti gražaus tikslo. 

Paskutinį rugsėjo šeštadienį gamykloje dirbantys kolegos 
susitiko Anykščių miesto Obelų gatvėje, kurią 95-ojo „Anykš-
čių vyno“ jubiliejaus proga apsodino jaunėlėmis obelimis. 

Sodinti miestui dovanojamų 
medelių Obelų gatvėje simboli-
nę Obuolinių šventės dieną susi-
tiko arti 20-ies „Anykščių vyno“ 
kolegų. Susibūrimo nepraleido 
ir Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis. Sodinimo darbus bendra-
minčių būrys pradėjo kone iš pat 
ryto – juk nusimatė ypač darbin-
ga diena, mat iš viso gamykla 
miestui padovanojo daugiau nei 
50 įvairių rūšių obelų.  

Kasti žemę ir sodinti sodinu-
kus visi pasiryžo negailėdami 
nei jėgų, nei geros nuotaikos. 
Daliai kolegų tokia patirtis 
buvo visai nauja, tačiau visiems  
labai prasminga. 

„Juk šios obelys – mūsų, 
„Anykščių vyno“ gamyklos, 
padėka Anykščiams ir mieste-
lėnams už tai, kad jau 95-erius 
metus ne tik palaiko ir skatina 
mūsų veiklą, bet ir patys puo-
selėja gamyklą ir kuria mūsų 
produktus, taip pristatydami ir 
garsindami Anykščius ne tik 
Lietuvoje, bet ir pasaulyje“, – 
sako „Anykščių vyno“ gamybos 

vadovė Liubovė Rebiatnikova.   
Moteris įsitikinusi – įteikęs šią 

dovaną „Anykščių vynas“ prisi-
dėjo kuriant dar jaukesnę aplinką 
mieste, kuri atėjus obelų žydėji-
mo metui pamalonins ne tik gy-
ventojų, bet ir Anykščiuose besi-
svečiuosiančių atvykėlių akis. 

„Be to, simboliška jubiliejinė 
dovana pratęsė gamyklos tradici-
ją – juk kadaise „Anykščių vyną“ 
įkūręs Balys Karazija taip pat pa-
sirūpino, kad visame Anykščių 
regione imtų žaliuoti sodai“, – at-
kreipia dėmesį L. Rebiatnikova. 

Panašios nuomonės laikosi ir 
Anykščių meras Sigutis Obelevi-
čius, dėkojęs gamyklos darbuo-
tojams už jų idėją ir pastangas. 

„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, vestų 
vaisius. Juk Obelų gatvėje, kad ir 
kaip bebūtų keista, vis dar nebuvo 
obelų“, – sakė S. Obelevičius. 

Meras taip pat atkreipė dėme-
sį, kad obelis mūsų kultūroje nuo 

Pirmąją obelį pasodino Anykščių vyno gamybos vadovė Liubo-
vė Rebiatnikova, svečias iš Latvijos Edgars Laimiņš ir Anykščių 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis (dešinėje). 

„Anykščių vynas“ obelis pasodino savo 95-ojo gimtadienio proga.

seno laikyta šventu medžiu. Kaip 
vaisingumo simbolis, ji buvo ne-
atsiejama rūtų darželio dalis, todėl 
pasodinti ją prie namų buvo tokia 
pat pareiga, kaip ir ąžuolą, todėl 
visais laikais ji buvo Lietuvoje 
populiari.

„Mūsų laikais požiūris į sodą 
jau truputį pasikeitęs, daugelis į 
jį žiūri kaip į vaisių teikėją, bet 
ar gali būti kas gražiau už kles-
tintį sodą. Tad dėkodamas „MV 
GROUP Production“, vieniems 
didžiausių Baltijos šalyse gėri-
mų produkcijos gamintojų, ku-
rių vienas iš keturių šios įmonės 
valdomų padalinių yra Anykš-
čiuose, už gražią dovaną mūsų 
miestui, noriu palinkėti ne tik 
sodų, bet ir įmonės žydėjimo bei 
gražių naujų bendradarbiavimo 
formų“, – sakė S. Obelevičius. 

Simboliška ir tai, kad 
„Anykščių vyno“ gamykloje 
gaminamas natūralus obuolių 
vynas bei spaudžiamos obuo-
lių sultys, kuriems rudenį švie- Iš viso „Anykščių vynas“ pasodino daugiau nei pusšimtį obelų.

Apdovanoję Anykščius kolegos tryško gera nuotaika.

Iš viso obelis sodino apie 20 gamyklos darbuotojų.

žius obuolius ūkininkai kas-
met suveža iš visos Lietuvos. 
Rūpinantis supančia aplinka, 
supirkti obuoliai gamykloje pa-
naudojami visu šimtu procentu, 
nepaliekant jokių atliekų.

„Žalioji gamyba – pasaulinė 
tendencija, kuria vadovaujamės 
ir mes. Superkamus obuolius 
panaudojame, vaizdžiai tariant, 
lig pat sėklyčių – vaisių sultys 

naudojamos skirtingų gėrimų ir 
koncentratų gamybai, likusios 
išspaudos – džiovinamos ir par-
duodamos pektino, naudojamo 
maisto ir farmacijos pramonėse, 
gamintojams“, – sako L. Rebia-
tnikova ir priduria, kad užtikrin-
ti gamybos procesą be atliekų 
leidžia gamykloje įdiegtos mo-
derniosios technologijos. 

Užsak. nr. 933 
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pirmadienis 2021 10 04

sekmadienis 2021 10 03

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 Balatono ežeras – pa-
slėptas rojus Europoje.
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 Begalinė meilė   N-14.
23:35 Šerifas ir Banditas  N-14. 
(kart.).
01:10 Džo Bleko viešnagė 
N-14. (kart.).

06:35 Zigis ir Ryklys.
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:25 “Neramūs ir triukšmingi.
07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.

08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:45 Volisas ir Gromitas. 
Kiškiolakio prakeiksmas.
11:25 Akistata su laukine 
gamta. 
13:20 Ponas auklė.
15:05 Paskutinis jaunikio iš-
bandymas  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:10 Išdidžioji Merė   N14.  
00:00 Zoologijos sodo prižiūrė-
tojo žmona   N14. 
02:30 Naujokas (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.
13:05 Urmu pigiau  N-7.
15:05 Ir riteriai įsimyli  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 22-oji mylia  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 22-oji mylia  N-14.
00:00 D’Artanjanas ir trys muš-

kietininkai  N-7.

06:00 Varom! N-7. 
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Savickas classic 2021 
(k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas.
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Šnipų karai.
12:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės  N-7. 
13:30 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Pieno žvaigždės - Žalgiris. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Gyvi numirėliai  N14. 
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
00:35 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas (k) N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:20 Akloji (k).
08:50 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
09:50 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
11:00 Populiariausi 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 Gerande  
N14.  
23:05 Nors mirk iš gėdos   
N14. 
01:00 Švytinti tamsoje (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 N-7. 
(kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Išpažinimai. 
14:15 Mokytojas Keisas sto-
vyklauja.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
17:00 Talaka. Margarita 
Levčuk. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Kelionių atvirukai.
19:45 FIFA pasaulio salės 
futbolo čempionatas. Finalas.  
22:00 Kaunas – viena didelė 
Europos scena. 
22:45 Išlikti gyvam. Metodas.
23:50 Begalinė meilė  N-14. 
(kart.).
01:35 Kultūros diena  (kart.).

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 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 Mieli gyvūnai.
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 Dievo šarvai  N-14.
23:50 A-X-L   N-7 (kart.)
01:45 Odaveidis. Kruvinos 
skerdynės Teksase S (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
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 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 

19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.30 „24/7“.  .
22.30 Žinios.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.

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 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7. 
(kart.).
00:30 Erdvės menas.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 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 Dvynės N14. 
00:25 Begėdis  S. 
01:40 Išdidžioji Merė (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kaimo romanas  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 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 Maksimali bausmė  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Maksimali bausmė N-14.
00:30 Pasirodymas  N-14.
01:35 Havajai 5.0   N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
06:55 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 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Dzūkija - Labas Gas.  
21:00 Apgaulės meistrai 2 (  N14.  
23:30 Mirtinas ginklas  (k) N-7.  
00:30 Gyvi numirėliai  (k) N14.  
01:30 Narkotikų prekeiviai  N14.  

06:20 Rozenheimo policija N-7. 
07:20 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
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 Mirtys prie ežero. Dievų 
prakeiksmas  N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.

 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 Talaka. Margarita 
Levčuk.   (kart.).
19:30 Pašokim.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
23:00 Kino istorija.
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras  (kart.).
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:50 Saša ir Tania  N-7.

13:50 Skorpionas.
14:50 Kobra 11   N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Matau tik tave  N-14.
23:15 Nakvynės namai  S.
01:00 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
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  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 „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 dirbtu-
vės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją..
11:30 Šaro Barsa..
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 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.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.
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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 Komisaras Reksas  N-7  
(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 meilėsk). 
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 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Dvasia šarvuose  N14. 
00:35 Begėdis  S. 
01:50 Pabėgimas (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Ilgo plauko istorija.
07:05 Madagaskaro pingvinai  
(kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Ačiū už prisiminimus N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 “TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:27 TV3 sportas.Orai. 
22:30 Nokautas  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Nokautas   N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Nokautas  N-14.
00:25 Pasirodymas  N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.

06:30 Mano virtuvė geriausia (k).
08:10 Teisingumo agentai (k) N-7.  
09:10 Pėdsakas (k)  N-7.  
10:10 Apuokas (k) N-7.  
11:10 Jūrų pėstininkai  (k)   N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7.  
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietkabelis.  
21:00 Atpildas  N14.  
22:50 Pragaras (k)  N14.  
00:35 Ekstremalūs išbandymai  
N-7.  
01:35 Programos pabaiga.

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 Velvet kolekcija  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 Privatus detektyvas 
Dengleris. Dvyliktą dieną   N14.  .
22:55 Svajoklė.
00:00 Paskolinta meilė.

 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 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos (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 Bjarkė 
Ingelsas.  
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 festiva-
lis 2015. Koncertuoja Vidas 
Bareikis.

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras  (kart.).
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas..
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 Daina po dainos  N-14.
23:35 Gelbėtojai  N-7.
00:25 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Švyturių žmonės.  .
07.30 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.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Maestro  (kart.).
13:00 Klauskite daktaro  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7.  
17:10 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(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 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 Pabėgimas   N14. 
00:20 Begėdis  S. 
01:30 Dvynės (k) N14. 

06:15 Transformeriai  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 Ačiū už prisiminimus 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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Brangusis Džonai  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Brangusis Džonai  N-7.
00:40 Pasirodymas  N-14.
01:40 Havajai 5.0  N-7.

06:00 Mano virtuvė geriausia (k).

08:10 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:10 Apuokas (k) N-7..
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 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 Pragaras (Inferno). N14.  
22:45 Apgaulės meistrai 2 (k) 
N14.  
01:15 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 
02:15 Snaiperis (k) N-7.  

06:20 Rozenheimo policija  N-7.  
07:20 Žingsnis iki dangaus  (k) 
N-7. 
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 Velvet kolekcija  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 Privatus detektyvas 
Dengleris. Paskutinis pabėgimas 
N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 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 
švariau  (kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Emilija iš Laisvės alėjos 
. N-7. 
23:30 Stilius.
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.
00:40 Dabar pasaulyje.  
01:05 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. Žirgo gyvenimo istorija.
(kart.).

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras  (kart.).
08:50 Iššūkis  (kart.) N-7.

09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
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.
22:00 Saugotojas  N-14.
23:50 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
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 naujienų 
apžvalga. 
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 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 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.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
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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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 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 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Sank 
Peterburgo „Zenit“.  
22:10 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  
N-7(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 meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tikrasis Flynas  N14. 
00:35 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:35 Dvasia šarvuose (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 Mano pusseserė, meilė ir 
aš   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 Nesuvestos sąskaitos   
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Nesuvestos sąskaitos   
N-14.
00:30 Pasirodymas  N-14.
01:35 Havajai 5.0   N-7.

06:10 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:10 Mano virtuvė geriausia (k).
09:00 Teisingumo agentai (k) N-7. 
10:10 Pėdsakas (k) N-7. 
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 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 Rokenrola   N14.  
23:20 Atpildas (k) N14.  
01:10 Ekstremalūs išbandymai.

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 Velvet kolekcija  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 - 
Getingenas. Karas galvoje  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.

 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 Bjarkė Ingelsas 
(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 Svaigulys  N-14. 
23:15 Čia – kinas  (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar pramanas?  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras  (kart.).
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Paskutinis žmogus Žemėje  

N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
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 Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje  N-14.
23:25 Gelbėtojai  N-7.
00:15 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.  
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.
22:00 Retro automobilių dirbtuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Išlikę.
23:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene. 
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  
N-7.  .
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 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 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Palikti   N-14.
00:25 Milžinas Halkas   N-14.

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 Apsauginis  N14. 

22:50 Maksimali rizika   N14.  
00:55 Tikrasis Flynas (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 Ieškant tavęs  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 Karališka drąsa  N-7.
21:20 Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos   N-7.
00:00 Pasiruoškite smūgiui  
N-14.
01:55 Vaikų žaidimai  S.

06:30 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:10 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:10 Apuokas (k) N-7. 
11:10 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:10 CSI. Majamis  N-7. 
13:10 Mano virtuvė geriausia.
14:55 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 Trigubas X  N-7.  
00:00 Rokenrola (k) N14.  
02:20 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:20 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 Velvet kolekcija  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.  
01:40 Nusikaltimo vieta - 
Getingenas. Karas galvoje (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 Atranka į 2022 m. FIFA 
pasaulio futbolo čempionatą.
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmonių vardai  N-14.
23:10 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“.  
01:00 DW naujienos rusų 
kalba.
01:15 Dabar pasaulyje.  
01:40 Svaigulys N-14. (kart.).

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras  
(kart.).
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  N-7.
12:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas.
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 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Karo dievas  N-14.
00:30 Saugotojas N-14 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
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 archy-
vai.
06:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Automobilis už 0 Eur.
14:30 Retro automobilių drb-
tuvės.
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. 
00:00 Delfi diena.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Hanibalo lobio medžio-
klė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pa-
saulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio 
namai 2 .
13:46 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 Šok su žvaigžde.  
23:10 Blogi žodžiai   N-14.  
00:40 Palikti   N-14(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 Elfai.
11:40 Mano žmona - ragana  
N-7.  
13:50 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis  N-7.  
15:35 Indiana Džounsas ir 
dingusios Sandoros skrynios 
ieškotojai  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Penas. Nuotykiai 
Niekados šalyje.
21:45 Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas N14.  
23:35 Pakvaišęs tėtis  N14. 
01:50 Apsauginis (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 Didysis barjerinis rifas.
12:30 Meilė keliauja laiku.
Rubinė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Meilė keliauja laiku. 
Rubinė N-7.
15:00 Drakonų kova. Evoliucija 
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 Vagiliautojai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Vagiliautojai  N-14.
00:00 Traukinys į Busaną  S.

06:00 Varom!
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. Įžymybės  N-7.  
13:30 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Rytas - Lietkabelis.  
19:30 Protas ir jėga.  
21:30 Muilodrama  N14.  
22:00 Operacija Argo  N14.  
00:25 Panikos kambarys   N14.  
02:40 Trigubas X (k) N-7.

06:20 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:20 Akloji  (k).
08:50 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
09:50 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:15 Kai norisi žalumos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Anyta ar marti  (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Sulaužytas paža-
das   N14.  
22:55 Angelo veidas   N14.  
01:10 Fargo  (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:20 Dizaino dokumentika. 
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 Kelionių atvirukai.
14:15 Hanibalo lobio medžio-
klė (kart.).
15:45 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Bulgarija.  
18:00 Sporto galia.
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 Broliai Bliuzai   N-14.  
23:10 LRT OPUS ore. Grupė 
„Black Water“.  
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama   (kart.).
01:02 Sportas. Orai   (kart.).
01:10 Milžinas Halkas  .N-14. 
(kart.).

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.
12:40 Laukinė Japonija.
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 Šefas ant ratų  N-7.
00:20 Karo dievas  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 Mano vieta.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Švyturių žmonės.  
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 Kaip naciai pralaimėjo 

karą.
22.30 Žinios.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 Marketingas 360.
09:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis. 
14:00 Sveikai ir Laimingai.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Geltonas karutis.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 

Meduolis
Kvapnus skanėstas rudeniškiems vakarams praskaidrin-

ti. Nesudėtingas ir greitai paruošiams meduolis patiks vi-
siems ragaujantojams.

INGREDIENTAI

Miltai - 500 g;
Medus - 300 g;
Cukrus - 170 g;
Sviestas - 70 g;
Kiaušiniai - 5 vnt.;
Grietinė - 250 g;
Kepimo milteliai - 1 arbat. š.;
Cinamonas - 1 arbat. š.;
Gvazdikėliai - 1 arbat. š. maltų;
Muskatas - 0,5 arbat. š. tarkuoto.

KAIP GAMINTI

1. Kiaušinių trynius išsuki-
te su cukrumi ir į gautą masę 
supilkite medų. Viską gerai iš-
maišykite ir berkite cinamoną, 
tarkuotą muskatą bei gvazdi-
kėlius.

2. Puodelyje išlydykite 
sviestą, kurį sumaišykite su 
medaus ir cukraus mase bei 
supilkite grietinę. Viską dar 

kartą gerai išmaišykite.

3. Atskirame dubenyje mil-
tus sumaišykite su kepimo 
milteliais ir po truputį, nuolat 
maišydami, pilkite į medaus 
masę. Stebėkite, kad neatsi-
rastų gumuliukų.

4. Atskirai išplakite kiauši-
nių baltymus ir juos atsargiai 
įmaišykite į gautą tešlą.

5. Supilkite tešlą į kepimo 
formą (itin tinka speciali me-
duolio forma) ir kepkite apie 
pusvalandį 180 laipsnių orkai-
tėje, kol gražiai parus.
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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

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

dovanoja

pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

perka apvalią medieną.
parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

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

SUSITVARKyKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMyBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m, bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

Tel. (8-686) 15771.
pulmonologo konsultacijos, • 
reumatologo konsultacijos, • 
endokrinologo konsultacijos, • 
kardiologo konsultacijos,• 
Vidaus organų echoskopijos•  

(giliųjų kojų venų, kaklo, krūtų, sąnarių 
echoskopinis ištyrimas).

Registracija ir informacija telefonu (8-672) 97732 
arba Facebook #semaškos klinika.

nepriklausomybės a. 30, rokiškis. 
Šeimos gydytojo siuntimas įtakos kainai neturi.

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

www.lmsgamta.lt. 
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

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

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

Stato namus, dengia stogus, 
šiltina fasadus, įrengia tera-
sas. Dažymo, tinkavimo, plyte-
lių klijavimo darbai.

Tel. (8-608) 87858.

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

Tel. (8-685) 68182.

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.

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, suda-
ro sąmatas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732. 

Dujinę viryklę (geros būklės).
Tel. (8-621) 56939.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-617) 00616.

Reikalingas C kategorijos vai-
ruotojas. Darbas Anykščiuose. 

Tel. (8-686) 03187.

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

Tel. (8-650) 63916.

Skelbiamas Anykščių savivaldybės administracijos 
Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičio 

rinkimų kandidatų sąrašas
Anykščių savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičio 

rinkimų, kurie įvyks š. m. spalio 7 dieną 16 val., sąraše Vaidlonių gyventojai kandidatu pasiūlė 
Taurą Berkevičių, gim. 1989 m., gyvenantį Vaidlonių kaime.

Užsak. nr. 931

(Atkelta iš 5 psl.)

Atvirumo stoka veda į 
„politinę savižudybę“

LŽS  pirmininkas D.Radzevičius 
pastebėjo, kad pasitarimas su 
Anykščių turizmo klasterio at-
stovais dėl Anykštėno kortelės 
organizuotas „labai neatsakin-
gai“. D.Radzevičius konstatavo, 
kad tokie veiksmai, kokių ėmėsi 
pristatydamas Anykštėno korte-
lės koncepciją ją rengusios dar-
bo grupės pirmininkas liberalas 
M.Sargūnas, būdingi „politiniams 
savižudžiams“.

„Jauni politikai turėtų būti 
ypač atviri. Dar suprantu tuos 
politikus, kurie per gyvenimą 
yra mėtyti ir vėtyti. Jiems gal 

jau susiformavo draugų ir priešų 
ratas. Bet jauniems, moderniems 
politikams pirma gyvenimo tai-
syklė yra būti atviram, kiek tai 
įmanoma, net ir su tais, kurie 
yra jo oponentai. Čia nemoka-
mas mano patarimas bet kuriam 
politikui, kaip žmogaus, kuris 
yra dirbęs su keliais premjerais 
ir ministrais. Kuo labiau būsi 
atviras, tuo turi daugiau šansų 
būti sėkmingu politiku“, - patarė 
D.Radzevičius.

D.Radzevičius taip pat aiškino, 
kad žiniasklaidos darbas yra suras-
ti bet kurio projekto silpnąsias pu-
ses.: ,,Tik tie žurnalistai, kuriems 
kyla abejonių dėl tos Anykštėno 
kortelės, ir jie apie tai užduoda 
nepatogius klausimus, tik jie gali 
padėti rasti atsakymus iki tol, kol 

ta kortelė atsiras, ir dar išspręsti 
būsimas problemas“.

Neleido dirbti seniūnų 
sueigoje

Priminsime, kad tai jau nebe 
pirmas toks panašus akibrokštas 
dėl viešumo, atsiradęs Liberalų 
sąjūdžio Anykščių skyriaus sto-

vykloje.
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus  pa-
vaduotojo pareigas užimant  libe-
ralui Sauliui Rasalui, šių eilučių 
autorius buvo išprašytas iš Anykš-
čių rajono savivaldybės posėdžių 
salėje vykusios seniūnų sueigos.

„Pradžioje dalyvauti leisiu, po 
to – nebe“, – savivaldybės korido-

riuje  prieš šešerius metus perspėjo 
tuometinis savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
S. Rasalas.Vėliau  S.Rasalas aiš-
kino, kad jeigu žurnalistas prieš 
sueigą nebūtų paklausęs apie lei-
dimą, tai žurnalisto iš posėdžio jis 
būtų ir neišprašęs. 

Taip pat, kaip ir kitas Anykščių 
liberalas M. Sargūnas..

kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

katilų, židinių valymas.
Tel. (8-601) 91368.

Pasitarimai dėl Anykštėno kortelės – įslaptinti nuo visuomenės
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

pirkite Vištas, Vištaites!
spalio 4 d., pirmadienį,  pre-

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

tel. išankstiniams 
užsakymams(8-612) 17831:
Staškūniškyje – 8:00 val.
Kurkliuose – 8:10 val.
Skiemonyse – 8:25 val.
Anykščiuose ( prie buvusio ūki-

nio turgaus)– 8:45 val.
Ažuožeriuose – 9:00 val.
Zaviesiškyje – 9:10 val.
Kavarske – 9:25 val.
Janušavoje – 9:35 val.
Traupyje – 9:50 val.
Levaniškiuose – 10:00 val.
Raguvėlėje – 10:15 val.
Troškūnuose – 10:40 val.
Andrioniškyje – 11:00 val.
Viešintose – 11:20 val.
Šimonyse – 11:35 val.
Adomynėje – 11:50 val.
Svėdasuose – 12:00 val.
Daujočiuose – 12:10 val.
Auleliuose – 12:20 val.

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.

automoBilių 
supirkimas.

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

tel. (8-647) 77137.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-607) 79556. 

Gyvenamąjį namą Anykščių 
mieste. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-626) 98328.

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

Įmonė - naudotus automo-
bilius. Gali būti be techninės 
apžiūros, išregistruoti, daužti. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-626) 40174.

Nebrangiai -  bet kokios bū-
klės automobilį Anykščiuose ir 
aplinkiniuose miestuose. Gali 
būti daužtas, nurašytas, tinka-
mas tik į metalą.

Tel. (8-611) 68404.

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

Tel. (8-629) 10247.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITyMAS.

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

nekilnojamais turtas 

15,26 ha sklypą Gečionių k.
Anykščių r. 
Tel. (8-679) 57028.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 63833.

Mūrinį namą Anykščiuose. 
Tel. (8-667) 26361.

Namo dalį miesto centre 
(1 kambarys 38,33 kv.m. -  
3-jų butų mediniame name) 
Ladigos g. Miesto komunikaci-
jos (vanduo ir nuotekos), šildy-
mas malkomis, boileris, skalbi-
mo mašina, su baldais. Butui 
priklauso ūkinis pastatas.

Tel. (8-610) 34616.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

kita

Bulves „Vineta“ (gelsva, su-
krenta), „Laura“ (nesukrenta, gel-
tona), „Melody“ (pakrenta, gels-
va). 0,50 Eur/kg, 15 Eur/30kg. 
Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Maistines bulves. Kaina 0,40 
Eur/kg. Nuo 200 kg atveža. 

Tel.: (8-613) 08452, 
(8-646) 79627, (8-626) 30192.

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

Tel. (8-611) 47343.

polikarbonatinius šiltnamius, 
didžiulis pasirinkimas, 

ekspozicija, visi šiltnamiai 
Kupiškyje sandėlyje. 

dabar pigiau – nedelskite! 
www.sodoharmonija.lt, 

Tel. (8-632) 00900.

Gyvuliai

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

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

kita

Grūdų elevatorius Agrojavai 
Kupiškyje geromis kainomis su-
perka visų rūšių grūdines kultū-
ras, rapsą, pupas, žirnius. Perka 
ir padygusius. Pirks grikius.

Tel.: (8-686) 73067,
(8-686) 75511, (8-620) 35660.

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

Tel.: (8-682) 11626. 

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-623) 86576, (8-684) 57406.
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Evaldas, Kristina, Milgintas, 
Alanta, Teresė.
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Pranciškus, Mąstautas, 
Pranas, Eivydė.

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. 

„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!

Mama išvažiuoja pailsėti į 
Kiprą. Tėtis ryte veda Petriuką į 
darželį. Į vieną veda - nepriima, 
į kitą - nepriima. Vaikui trūko 
kantrybė ir sako:

- Tėti, kiek tu mane vedžiosi 
po darželius? Aš į mokyklą pa-
vėluosiu.

***
Jaunavedžiai sugalvojo pra-

leisti medaus mėnesį kaime. 
Pas senutę išsinuojo kambarį ir 
pradingo. Po trijų dienų suneri-
musi senutė šaukia:

- Ei, kur prapuolėt. Ar gyvi? 
Gal valgyti norite?

- Gyvi, močiute. Mes valgo-
me meilės vaisius.

- Gerai. Tik lupenų nuo tų vai-
sių nemeskit per langą. Mano 
žąsys springsta.

***
- Dukryte, kodėl tu nevalgai? 

Juk sakei, kad esi alkana kaip 
vilkas.

- Mamyte, kur tu matei, kad 
vilkas ėstų manų košę?

***
Grįžta mokinys iš mokyklos 

ir pareiškia tėvams:
- Viskas, į mokyklą aš dau-

giau neisiu!
Tėvai klausia jį:
- Kodėl? Kas atsitiko?
- Rašyti aš nemoku, skaityti 

irgi nemoku. Tai dar ir kalbėtis 
neleidžia!

***
Važiuoja sunkvežimis, jį su-

stabdo kelių policija:
– Klausyk, ar tu kvailas? Tre-

čią kartą tave stabdau ir sakau, 
kad tau iš kėbulo kažkas byra!

– Žinai, stabdyk tu mane nors 
ir aštuntą kartą, bet aš pasaky-
siu tą patį: žiema, plikledis, va-
žinėju, barstau...

Amiliutė neilgai džiaugėsi akinamu Anykščių 
sankryžos apšvietimu

siaubas - buvo taip gražu! 
Švietė du šimtai lazdų,
sankryžoje prismaigstytų,
ligi pusės nudažytų. 

O toliau - ženklai mirksėjo,
nors nebuvo jokio vėjo.
Balta,  mėlyna, žalia
Švietė tiltas vakare. 

jeigu šitaip kožną naktį -
nenavatna bus apakti.
Adijalai ant langų
Gelbės nuo šviesos bangų.

Taip su Marce pasitarę
Į ,,Humaną“ jos nuvarė.
Pirko kaldrą ir divoną,
Porą didesnių žiponų. 

Bet praėjo ,,Obuolinės“-
Vėl tamsu tarsi šikinėj.
Pažiūrėjęs į lazdas
kelią katinas tik ras.

Jaunuoliai tramdė ir riaušininkus, ir banditus

„Mačernis kelis kartus siūlėsi aplankyti 
Bronę...“

Pabėgelių stovyklose ne visada gelbsti „Google“ 
vertėjas

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris


