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Šventosios dešiniojo kranto tako 
klaidas aiškinasi ekspertai Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Vienas geriausių projektų Anykščiuose, galima teigti, yra 
Šventosios kairiojo kranto dviračių ir pėsčiųjų takas: pasi-
vaikščioti upės pakrante mėgsta tiek tėveliai, vedini mažais 
vaikais, tiek pasportuoti ar tiesiog pasimėgauti ramybe no-
rintys vietiniai ir svečiai. Todėl šitaip sutvarkyti nuspręsta 
ir dešinįjį upės krantą. 

Deja, bet per milijoną eurų kainavusiu naujuoju projek-
tu džiaugtis vis dar negalime: brokas ne tik akis bado, bet  
trukdo naudotis taku. Mat šis nuslinko upės pusėn, įgriuvo 
nutiesta danga, jame atsivėrė plyšiai ir duobės, o kas kaltas, 
taip ir lieka neaišku. Žvejų gatvės, pro kurią eina dešinysis 
krantas, gyventojai vėl patiria nepatogumų – gatvė užtver-
ta, o po langais nuolat dirba sunkioji technika.

„Skūpus“ moka du kartus?

Dešiniojo Šventosios kranto 
projektas pradėtas rengti bemaž 
prieš penkerius metus, dar val-
dant Kęstučiui Tubiui.

„Kai 2016 m. gegužės mė-
nesį išvykau dirbti į Panevėžį, 
buvau palikusi sąlygas projekto 

konkursui, bet konkursas neį-
vyko, o vėliau buvo nuspręsta 
projektą pirkti už mažiausią 
kainą“, – „Anykštai“ pasakojo 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė. 

Dešiniojo Šventosios kranto pėsčiųjų takas pradėjo slinkti upės link 
– ten, kur, pasak Anykščių rajono savivaldybės architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėjos Daivos Gasiūnienės, jis ir turėtų būti.       

Kinas persikėlė iš Mažosios į Didžiąją kultūros 
centro salę

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Mažoji kino salė uždaryta prasidėjus karantinui.

Prieš  trejus metus Anykš-
čių kultūros centre įrengtos 
42-jų vietų kino salės durys 
užrakintos, kino filmai joje 
neberodomi nuo praėjusių 
metų, kai šalyje buvo pa-
skelbtas karantinas. 

Tačiau anykštėnai be kino 
neliko.

Naująją Anykščių kultū-
ros centro kino salę, laimėju-
si Anykščių kultūros centro  
skelbtą viešąjį pirkimą, keletą 
metų administravo  uteniškių 
viešoji įstaiga „Medijų ir edu-
kacijos centras“. 

Gyventojai 
raginami 
kreiptis dėl 
kompensacijų 
už šildymą

Redaktorės 
skiltis - 
neįveikiama

Anykštėno 
kortelę 
pristatė ... 
„Anykštai“

Turisto 
rinkliava 
kelia daugybę 
klausimų

Koronavirusas. Koronavi-
ruso protrūkiai šią savaitę fik-
suoti dviejose Anykščių rajono 
mokyklose, šį penktadienį skel-
bė Anykščių rajono savivaldy-
bė. Susirgimų virtinė pasipylė 
Anykščių A.Baranausko pagrin-
dinėje mokykloje ir Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijoje. Per 
savaitę rajone fiksuoti 49 nauji 
koronaviruso atvejai.

Kainos. Spalio mėn. vidutinė 
centralizuotai tiekiamos šilumos 
kaina Lietuvoje yra 5,16 ct/kWh 
(be PVM) – skelbia Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba 
(VERT). UAB „Anykščių šilu-
ma“ vartotojai už šilumą moka 
7,28 ct/kWh. Visoje Lietuvoje 
spalio mėn. už šilumą mažiau-
siai moka AB „Kauno energija“ 
aptarnaujami vartotojai (3,95 ct/
kWh su PVM).

Eismas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos Sau-
gaus eismo komisijos posėdyje 
nuspręsta dalyje Storių g. (nuo 
parduotuvės „Pušynas“ iki J. 
Basanavičiaus g.) įvesti vienpu-
sį eismo judėjimą, įrengti naujus 
kelio ženklus, sužymėti naujas 
automobilių parkavimo vietas.

Atsinaujinimas. Ateinančių 
metų pavasarį Anykščiuose pla-
nuojama pradėti gyvenamosios 
aplinkos gerinimo projektą Ra-
mybės bei Pušyno daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartaluose. 
Kuriant ir atnaujinant bendruo-
meninę infrastruktūrą, numatyta 
sodinti medžius ir vaismedžius, 
įrengti šviestuvus, išardyti dalį 
betono ar asfalto dangų, išardyti 
skalbinių džiovyklas, kilimų va-
lymo stovus, krepšinio stovus, 
smėlio dėžės. Šiems darbams 
atlikti šiuo metu ieškoma ran-
govo.
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Išleista septynioliktoji Povilo Kulvinsko 
poezijos knyga

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Traupio seniūnijoje gyvenantis poetas Povilas Kulvinskas 
išleido 17-ąją autorinę eilėraščių knygą „Dešimt jaunystės 
sonetų ir...“. 48 psl. knygelė išleista solidžiu net 1000 egzem-
pliorių tiražu. Jos leidybą finansavo pats poetas. 

P.Kulvinskas leisti poezijos 
knygas pradėjo tik Nepriklau-
somybės metais. „Anykštai“ jis 
sakė, kad „sovietmečiu mano 
kūrybą publikuoti draudė, bet 
pats Justinas Marcinkevičius 
mano poeziją pripažino“. 

Šiandien aš meilės dainius, mylima,
Tik tau vienai gražiausios mano eilės.
Šiandieną meile tau degu karšta,
Tik tau priklauso ta tikroji laimė.

Tokia strofa  prasideda „De-
šimties jaunystės sonetų ir...“ 
titulinis eilėraštis.

Internetinėje enciklopedijoje 
„Vikipedija“ nurodoma,  kad 
P.Kulvinskas yra dirbęs Pane-
vėžio dramos teatro aktoriumi, 
Birštone buvo įkūręs teatrą ir 
režisavo jo spektaklius, paskui 
buvo Kauno dramos teatro ak-
toriumi.

Poezijos knygas poe-
tas leidžia nuo 1991-ųjų. 
P.Kulvinskas taip pat organi-
zuoja ir literatūros vakarus. 

„Dešimt jaunystės sonetų 
ir...“ išleista solidžiu 1000 
egzempliorių tiražu. 

Redaktorės skiltis - neįveikiama
Per tradicinę portalo anyksta.lt skaitytojų apklausą, tiriančią, kurias žurnalo „Aukštai-

tiškas formatas“ publikacijas jie pirmiausia perskaitė, tradiciškai pirmavo UAB„Anykštos 
redakcijos“ vyriausiosios redaktorės Gražinos Šmigelskienės skiltis. 

Šį kartą redaktorės skilties 
skaitomumo atotrūkis nuo „var-
žovų“ labai didelis. Už ją balsa-
vo 28 proc. skaitytojų.

Vidmanto Šmigelsko tekstas 
apie pabėgėlių gyvenimą Igna-
linos rajono Linkmenų ir Kazi-
tiškio stovyklose – „Pabėgėlių 
stovyklose ne visada gelbsti 
ir „Google“ vertėjas“ gavo 12 
proc., Roberto Aleksiejūno „be 
diktofono“ - 11 proc. balsų. 

10 proc. skaitytojų nurodė, 
kad pirmiausia naujame žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ nume-
ryje skaitė rašytojos  Aldonos 
Ruseckaitės publikaciją „Ma-

černis kelis kartus siūlėsi aplan-
kyti Bronę...“, kurioje rašoma 
apie poeto Vytauto Mačernio ir 
anykštėnės Bronės Vildžiūnaitės 
meilės istoriją. 

7 proc. balsų sulaukė Roberto 
Aleksiejūno 13 klausimų daini-
ninkui Deividui Žygui - Zyggo. 
Po 6 proc. balsų gavo Andriaus 
Raščiaus  tekstas apie jo tėtį po-
etą Praną Raščių („Poeto Prano 
Raščiaus širdyje visuomet tekėjo 
upė Šventoji“) bei V.Šmigelsko 
straipsnis apie iš Utenos rajono 
kilusį pulkininką Aleksiejų Gai-
ževskį („Jaunuoliai tramdė ir 
riaušininkus, ir banditus“).

„Aukštaitišką formatą“ gali-
ma įsigyti visuose Utenos regi-
ono prekybos taškuose. Taip pat 
žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse. „Aukštaitišku 
formatu“ prekiauja ir didžioji 
dalis Lietuvos rajonų centrinių 
paštų bei „Narvesen“ prekybos 
kioskai (Vilniuje - J.Lelevelio 
g. 2, Gynėjų g. 1, Gedimino 
pr.19, Sodų g. 24, Geležinke-
lio g. 16, Sodų g. 2, Konstitu-
cijos pr. 7a; Kaune - Karaliaus 
Mindaugo pr. 49, Vytauto pr. 
24; Panevėžyje - Savanorių a.5; 
Šiauliuose - Aido g. 8, Tilžės 

109; Klaipėdoje - Taikos pr.61, 
Taikos pr. 101; Palangoje - Vy-
tauto g. 86, Visagine - Taikos g. 
80a). Žurnalas „Aukštaitiškas 
formatas“ prenumeruojamas 
visoje Lietuvoje.

-ANYKŠTA

Mirtis. Spalio 14 dieną  
apie 10.00 val. Anykščių ligo-
ninėje mirė moteris (g. 1977 
m.), gyvenusi Skiemonių se-
niūnijoje. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai 

nustatyti.
Laužas. Spalio 13-osios 

vakarą Kurklių seniūnijos 
Lobų kaime, laukuose, degė 
neprižiūrimas laužas.Laužą 
užgesino ugniagesiai.

Vagystė. Spalio 12 dieną  

Anykščių seniūnijos Šeimy-
niškėlių kaime pavogtas vy-
rui (g. 1959 m.) priklausantis 
planšetinis kompiuteris, kurio 
vertė 199 eurai. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Plėšikai. Spalio 12 dieną 

apie 16.00 val. vyras (g. 1958 
m.) pastebėjo, kad išplėštos 
jam priklausančios sodybos 
Andrioniškio seniūnijoje  
namo durys ir pavogtas dvira-
tis, televizorius. Padaryta 520 
eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mirė fotografas, Fotografijos muziejaus įkūrėjas 
Antanas Dilys
Eidamas 90-uosius metus trečiadienį mirė fotografas, Fo-

tografijos muziejaus Šiauliuose įkūrėjas Antanas Dilys.
Anot muziejaus, mirė vienas 

iš Lietuvos fotografijos pir-
meivių.

„A. Dilys iškėlė Lietuvos 
fotografijos muziejaus idėją ir 
talentingai ją įgyvendinęs pa-
klojo tvirtus mūsų fotografijos 
paveldo išsaugojimo tradicijos 
pamatus. Atidavęs visą save 
muziejui ir fotografų bendruo-
menei, savajai kūrybai plačiau 
pristatyti pastangų kukliai te-
skyrė“, – teigiama Fotografijos 
muziejaus „Facebook“ pasky-
roje.

Šiame muziejuje saugomas 
A. Dilio neatlygintinai per-
duotas jo paties kūrybos pali-
kimas.

A. Dilys gimė 1932 metais 
Anykščių valsčiuje, iki 1963 

metų dirbo ir gyveno Anykš-
čiuose, 1963 metais pradė-
jo dirbti Lietuvos telegramų 
agentūros ELTA fotokorespon-
dentu Šiauliuose.

1966 metais Šiauliuose A. 
Dilio pastangomis įsteigtas fo-
toklubas, o 1973 metais jis įkū-
rė Lietuvos fotografijos meno 
draugijos Šiaulių fotografijos 
muziejų, vėliau jis prijungtas 
prie „Aušros“ muziejaus.

A. Dilys yra surengęs daug 
mokslinių fotografijos konfe-
rencijų, tarptautinių fotogra-
fijų parodų Šiauliuose. 2000 
metais jis su sūnumi Raimon-
du Šiaulių „Aušros“ muziejui 
padovanojo daugiau kaip 60 
tūkst. atvirukų kolekciją.

-BNS

Fotografas Antanas Dilys 1960 - 1962 metais dirbo laikraščio 
„Kolektyvinis darbas“ fotokorespondentu.

jono jUNEVIČIAUS nuotr.

Energija. Prezidentūra remia 
Vyriausybės pastangas sušvel-
ninti energijos kainų augimo 
smūgį buitiniams vartotojams, ta-
čiau ragintų dar labiau sustiprinti 
Seimui jau pateiktas priemones, 
pavyzdžiui, įtraukiant valstybi-
nio dujų tiekėjo ataskaitas, kaip 
diversifikuojamas dujų tiekimo 
portfelis. Apie tai žurnalistams 
po prezidento Gitano Nausėdos 
susitikimo su energetikos minis-
tru Dainiumi Kreiviu penktadienį 
kalbėjo šalies vadovo vyriausia-
sis patarėjas Jaroslavas Nevero-
vičius. Jis argumentavo, kad ne-
galima atmesti, jog ateityje kainų 
augimas rinkose gali pasikartoti, 
tad pravartu diskutuoti su Vals-
tybine energetikos reguliavimo 
taryba (VERT) dėl to, kaip tos 
rizikos valdomos. Pagal vieną iš 
Vyriausybės siūlymų, planuoja-
ma elektros ir dujų kainų augimą 
išdėstyti vartotojams per kelerius 
metus. 

Mažiausiai. Eksportas šiemet 
sausį-rugpjūtį Lietuvoje augo 
mažiausiai iš Baltijos šalių, skel-
bia Eurostatas. Lietuvos ekspor-
tas sausį-rugpjūtį, palyginti su 
tuo pačiu metu pernai, augo 19 
proc. iki 21,4 mlrd. eurų, Latvi-
jos – 23 proc. iki 10,9 mlrd. eurų, 
Estijos – 29 proc. iki 11,5 mlrd. 
eurų, rodo Europos Sąjungos 
(ES) statistikos tarnybos duome-
nys. Lietuvos importas augo 26 
proc. iki 23,3 mlrd. eurų, Latvi-
jos – 29 proc. iki 13,1 mlrd. eurų, 
Estijos – 31 proc. iki 12,6 mlrd. 
eurų. Lietuvos prekybos deficitas 
siekė 1,9 mlrd. eurų, Latvijos – 
2,2 mlrd. eurų, Estijos – 1,1 mlrd. 
eurų.

Nedetalizuoja. Vidaus reika-
lų ministrė Agnė Bilotaitė ne-
detalizuoja Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) informacijos apie gali-
mus keliolikos migrantų ryšius 
su teroristais. Spaudos konferen-
cijoje penktadienį ji patikino, kad 
tarnybos identifikuoja grėsmes ir 
visuomenė turėtų jaustis saugi. 
Anot ministrės, institucijos re-
aguoja pagal nustatytus algori-
tmus „ir esant reikalui tie asme-
nys yra išsiunčiami arba imamasi 
kitų saugumo priemonių, kad 
visuomenė būtų apsaugota“. 
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas 
Laurynas Kasčiūnas portalui del-
fi.lt tvirtino, kad nustatyta „kelio-
lika tokių asmenų, kurie pateko į 
Lietuvą kaip neteisėti migrantai, 
ir apie kuriuos mes jau turime in-
formaciją, jog jie siejami su viena 
ar kita teroristine organizacija ar 
grupuote“. L. Kasčiūno teigimu, 
nuo liepą įvestos ekstremalios 
situacijos, iš Lietuvos jau išsiųsti 
keturi su terorizmu susiję asme-
nys, dar per dešimt yra stebimi, 
dėl jų sprendimas nepriimtas.

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

savaitės citatosAnykštėno kortelę pristatė ... 
„Anykštai“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, spalio 14-ąją, Anykščių rajono savivaldybės administracijos salėje vyko 
spaudos konferencija, kurioje pristatyta Anykštėno kortelės koncepcija. Anykščių rajono 
mero konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus, kortelės kūrimo darbo grupės vadovo, rajono 
tarybos nario liberalo Mindaugo Sargūno bei savivaldybės administracijos Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus specialistės Monikos Bužinskienės organizuoto minėtos 
koncepcijos pristatymo klausėsi vienintelis spaudos atstovas - šio teksto autorius.

Meras S.Obelevičius kal-
bėjo, kad Anykštėno kortelės 
idėja kilo iš anykštėnų. „Ypač 
po Lajų tako atidarymo padi-
dėjo turistų srautai. Gyvento-
jai pradėjo kalbėti, kad patiria 
nepatogumų, kad auga kainos. 
Anykštėno kortelė - tai savotiš-
ka kompensacija už patiriamus 
nepatogumus“, - dėstė meras. 

Anykštėno kortelę galės įsi-
gyti visi Anykščių rajone gyve-
namąją vietą deklaravę asme-
nys. Šio kortelės turėtojai gaus 
nuolaidas akcijoje dalyvau-
siančiose įmonėse ir įstaigose. 
Kas iš verslininkų jungiasi prie 
Anykštėno kortelės akcijų tei-
kėjų, kol kas nėra skelbiama. 
Anykštėno kortelę administruos 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras. Ji  galios 3 
metus, kainuos 3 eurus. 

Darbo grupei vadovavęs 
M.Sargūnas kalbėjo, kad ku-
riant anykštėno kortelę remtasi 
Palangos ir Birštono pavyz-

džiais. Jis dėstė, kad šiuose 
kurortuose nuolaidų kortelės 
sėkmingai veikia. „Birštone net 
prasidėjo kortelių padirbinėji-
mas, o tai yra jos naudingumo 
įrodymas“, - dėstė M.Sargūnas. 

Pasak politiko, Anykštė-
no kortelė duos naudos ne tik 
anykštėnams, taip pat ir vers-
lui. Įmonės, prisijungusios prie 
nuolaidų teikėjų tinklo, bus 
reklamuojamos, skelbiamos jų 
vykdomos akcijos. 

Smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektai, kurie bus prisijungę 
prie Anykštėno kortelės tinklo, 
teikdami projektus savivaldy-
bei už tai gaus papildomų balų. 

Kortelės koncepcija bus pri-
statyta spalio mėnesio rajono 
tarybos posėdyje, o kitais me-
tais ji jau turėtų pradėti veikti. 
Anykštėno kortelę ketinama iš-
leisti ne tik fiziniu pavidalu, bet  
sukurti mobiliąją jos aplikaciją.  
„Paprastai mažesnių nei 5-10 
proc. nuolaidų verslas nesiūlo. 

Kavinės dienos pietų sriubai 
galėtų suteikti ir 50 proc. nuo-
laidą“, - kalbėjo M.Sargūnas. 
Jo nuomone, kai kurios verslo 
šakos ar savivaldybės įmonės 
anykštėnams galėtų teikti ir 
labai dideles nuolaidas, pavyz-
džiui, muziejai ar viešbučiai. 

S.Obelevičius aiškino, kad 
Anykštėno kortelės sukūri-
mas buvo įrašytas į koalici-
jos programą. „Mes programą 
nuosekliai ir sėkmingai įgy-
vendiname. Nežinau, ką mes 
veiksime iki kadencijos pabai-
gos“, - džiaugėsi rajono vado-
vas.

Pasibaigus spaudos konfe-
rencijai, meras S.Obelevičius 
gyrė M.Sargūną, kuris, nors 
dirba ne valdišką darbą, savo 
laiką skyrė Anykštėno kortelei. 
„M.Sargūnas - pirmasis istori-
joje Anykščių rajono tarybos 
narys, kuris padarė konkretų 
darbą“, - pusiau juokais sakė 
meras.

Anykštėno kortelės koncepciją pristatė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, kortelės kūrimo 
darbo grupės vadovas, rajono tarybos narys Mindaugas Sargūnas bei savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus specialistė Monika Bužinskienė.

Kinas persikėlė iš Mmažosios į Didžiąją 
kultūros centro salę

Už kino salės nuomą viešoji 
įstaiga Anykščių kultūros cen-
trui per mėnesį mokėdavo po 
300 Eur. 

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
„Anykštai“ sakė, kad su viešą-
ja įstaiga „Medijų ir edukacijos 
centras“ sutartis dėl kino filmų 
rodymo Anykščių kultūros cen-
tre buvo nutraukta pernai, prasi-
dėjus karantinui.

„Tačiau uteniškiai žada sugrįž-
ti į Anykščius rodyti kino filmų, 

kai pasibaigs pandemija. Garan-
tijų, kad jie sugrįš, žinoma, yra, 
nes jiems žiūrovas patiko. Patys 
važiuodavo į Anykščius filmų 
žiūrėti. Jei situacija pavasarį pa-
gerės, tai jie padės organizuoti 
festivalį „Kino pavasaris“ ar 
kokį kitą“, - sakė D.Petrokaitė.

Ji taip pat minėjo, kad kino 
filmai  pandemijos metu Mažo-
joje kino salėje nerodomi ir dėl 
per mažos erdvės.

Tiesa, tuo metu, kai Anykščių 
kultūros centre kino filmus rodė 
viešoji įstaiga „Medijų ir edu-
kacijos centras“, „Anykštos“ 

žiniomis, Mažojoje Anykščių 
kino salėje žiūrėti kino filmų 
susirinkdavo ypač nedaug žiū-
rovų. Tikėtina, kad taip galėjo 
nutikti ir dėl prasto kino reper-
tuaro viešinimo vietos žinias-
klaidoje bei kitų priežasčių.

Tiesa, Anykščių kultūros cen-
tras be kino neliko. Estafetę iš 
uteniškių perėmė rokiškėnų 
viešoji įstaiga „Baltas ekranas“. 
Šiuo metu kino filmai rodomi 
Didžiojoje Anykščių kultūros 
centro salėje. „Anykštos“ skai-
tytojai į kino filmus gali laimėti 
ir nemokamų kvietimų.

Ar Anykščiuose 
reikalingas 
tinklinis greitojo 
maisto 
restoranas?

Kristina PAVILONIENĖ:

- Pirmiausia tai reikia norma-
lių parduotuvių, kuriose būtų 
kuo įvairesnių produktų, koky-
biškų daržovių ir panašiai.Tuo-
met ir patys galėtume pasiga-
minti ne ką prastesnių burgerių, 
dešrainių, kebabų ir t.t.. O šiaip 
su šeima mėgstame apsilankyti 
Hesbergeryje. Mokinukams gal 
jau tada geriau koks mėsainis, 
nei čipsai, šokoladukai...baisu, 
ką nešasi per pertraukas.

Toma JURKŠTAITĖ – 
PECIULEVIČIENĖ:

- Kartais skanu pasmaguriauti 
nesveiko maisto, bet ar tai būtų 
pelninga...  na, jei kokiam cen-
tre, tai moksleiviai eitų nesvei-
ko maisto pavalgyti, o tai jau ne 
į naudą.

Jurijus NIKITINAS:

- Bus sunku suderint ,,lėtą 
miestą'“ su „greitu maistu“.

Beata ŠAPOKIENĖ:

- Man nereikia tai jau tikrai, 
tik bijau, kad mano vaikams la-
bai reikia...

Nebandėte su 
taku apie 
tai pasikalbėti?

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie Šventosios 
dešiniojo kranto taką: 

„Plika akimi matyti, kad ta-
kas slenka į upės pusę: tiesą sa-
kant, jis slenka ten, kur realiai 
ir turėjo būti jo vieta.“ 

Šilčiau...

Algirdas GANSINIAUS-
KAS, buvęs Kavarsko seniū-
nas, apie taupymą: 

„Kam lempą degint, kai visi 
miega“.   

Kad jau ir taip gražu...

Tomas PADŪMIS, versli-
ninkas, apie turistų rinklia-
vą: 

„Mes, kaip mokesčio surinkė-
jai,  labai tikimės, kad surinkta 
rinkliava pasitarnaus miesto ir 
rajono gražinimui, kad Anykš-
čiai taptų gražesni bei patrau-
klesni turistams.“

O tai meras nėra 
tarybos narys?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Mindaugą Sargūną, vadova-
vusį Anykštėno kortelės kūri-
mo darbo grupei: 

„M.Sargūnas - pirmasis isto-
rijoje Anykščių rajono tarybos 
narys, kuris padarė konkretų 
darbą.“

Būtina keisti Baudžiamąjį 
kodeksą! 

Mindaugas SARGŪNAS, 
rajono tarybos narys, libera-
las, apie Anykštėno kortelės 
galimą reikšmę: 

„Birštone net prasidėjo korte-
lių padirbinėjimas, o tai yra jos 
naudingumo įrodymas.“

Parodykit nors vieną 
neišgyvenusį!

Ričardas SARGŪNAS, 
rajono tarybos narys, „dar-
bietis“, apie energijos kainų 
augimą: 

„Lietuviai yra tokie žmonės, 
kad jie visada išgyvena - ko-
kios bebūtų sąlygos.“
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Išmaniuosius telefonus nurungia 
žiūronai paukščiams stebėti Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių regioninio parko direkcija jau daugiau nei de-
šimtmetį organizuoja rudenines paukščių palydas, į kurias 
kviečia ir rajono moksleivius. Palydėti į šiltus kraštus iš-
skrendančių paukščių kasmet susirenka nemažas būrelis 
vaikų, o ypač aktyvūs gamtininkai – Troškūnų Kazio Inčiū-
ros gimnazijos moksleiviai. 

Vaikai, dalyvaudami paukščių palydėtuvėse, ne tik susi-
pažįsta su įvairiomis sparnuočių rūšimis, bet  daugiau laiko 
praleidžia gamtoje, o įvairiose akcijose, projektuose ir kon-
kursuose išmoksta ją mylėti ir tausoti.

Tinkamiausia vieta 
paukščiams išlydėti – 
Kavarske 

Anykščių regioninio parko 
direkcijos ekologė Indrė Vė-
taitė „Anykštai“ pasakojo, kad 
rudeninės paukščių palydos pa-
prastai vyksta pirmąjį spalio sa-
vaitgalį: „Renginukas parke jau 
yra tapęs tradicija. Ne visada jį 
pavyksta suorganizuoti per tra-
dicines palydas, bet kviečiame 
Anykščių rajono moksleivius 
palydėti išskrendančius paukš-
čius bent jau tą pačią savaitę“. 
Ekologė džiaugėsi, kad moks-
leiviai domisi gamta, jiems įdo-
mu atpažinti paukščių balsus.

Šiais metais prie Kavarsko 
užtvankos paukščius palydė-
jo grupė 8 klasės mokinių iš 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos. Savo auklėtinius lydė-
jusi anglų kalbos mokytoja Vita 
Malažinskienė sakė, kad vai-
kams tai  labai įdomi patirtis. 

„Jie yra sužavėti, patyrę dide-
lių, naujų įspūdžių. Vaikai ma-
tydavo gamtoje skraidančius 
paukščius, o dabar stebėjome 
ir jų palydas: matėme, kokioje 
vietoje tas paukštelis, dar ir su 
specialia įranga visa tai buvo 
galima stebėti! Buvo ir daug 
naujų įspūdžių, ir kai ką moki-
niai jau buvo patyrę per pamo-
kas, būrelių metu. Patirtis labai 

naudinga, būtų labai smagu, jei 
galėtume pavasarį tuos paukš-
čius sugrįžtančius stebėti“, – 
džiaugėsi mokytoja.

I.Vėtaitė sakė, kad dažniau-
siai palydėtuvės ir organizuoja-
mos Kavarske: „Tai puiki vieta, 
nes galime stebėti ir vandens 
telkinyje apsistojusius paukš-
čius, ir esančius pakrantėse, ir 
tiesiog praskrendančius virš 
miško. Žinoma, per tiek metų 
paukščiai buvo palydėti ir kito-
se vietose“.

Šiemet paukščius 
lydėjo troškūniečiai

Paklausta, ar mokiniai noriai 
renkasi į tokias palydėtuves, 
I. Vėtaitė sakė: „Kiekvienais 
metais mokinių skaičius vis ki-
toks, bet apskritai rudeninėmis 
paukščių palydomis mokinių 
susidomėjimas ganėtinai dide-
lis, tad jų susirenka nemažai“. 

Ekologės teigimu, yra moki-
nių, kurie palydose dalyvauja 
jau nebe pirmą kartą ir puikiai 
žino, kas tai yra, kodėl jos vyks-
ta, kaip skaičiuojami paukščiai, 
kaip naudotis paukščių pažini-
mo vadovais, kaip elgtis su mo-
nokliu ar žiūronais.

Šiais metais atsisveikinti su 
paukščiais atvyko troškūnie-
čiai. Galbūt šios gimnazijos 
moksleiviai išskirtinai aktyvūs 

gamtosauginiuose renginiuose? 
„Taip, tikrai taip galima pasa-
kyti. Tokie paprasti, atrodytų, 
dalykai, duoda pagrindą ir to-
lesniam domėjimuisi gamta, 
netgi tam tikriems tyrimams. 
Kai kuriems tai yra kasdieny-
bė, kai kuriems – ir pomėgis“, 
– teigė mokytoja V. Malažins-
kienė.

Moksleiviai pažįsta 
paukščių balsus

Paklausta, galbūt tokie ren-
giniai skatina moksleivius la-
biau atsigręžti į gamtą, ją la-
biau tausoti, ekologė I. Vėtaitė 
tuo neabejojo: „Pastebiu, kad 
mokiniai vis dažniau rūpina-
si gamta, bando ją suprasti ir 
pažįsta vis daugiau paukščių 
rūšių. Dažnu atveju patys net 
tėvelius pamoko. Kalbant apie 
vandens paukščius, dauguma 
puikiai skiria gulbes nebyles, 
didžiąsias antis ir žino jų ski-
riamuosius bruožus nuo kitų 
vandens paukščių“. Pastebėję 
dar nežinomą jiems rūšį, anot 
I. Vėtaitės, moksleiviai įdėmiai 
klausosi, ieško skiriamųjų bruo-
žų, įsimena rūšies pavadinimą, 
po to diskutuoja: gal kažkas jau 
yra matęs tokį paukštį, jau yra 
mokęsis jį atpažinti ir nustatyti  
rūšį. 

Jau daugiau nei dešimtmetį Anykščių regioninio parko direkcija or-
ganizuoja rudenines paukščių palydas. Šiais metais Kavarske paukš-
čius palydėjo Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos moksleiviai.  

Anykščių regioninio parko direkcijos nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Solidžių anykštėnų darbo 
grupė mėnesius suko galvas, 
kaip įveiklinti Anykštėno 
kortelę. O mano kušlių bei 
aplinkiniuose Galvydžių, 
Sliepšiškio, Grikiapelių ir 
Vikonių kaimuose vieninga 
nuolaidų sistema veikia nuo 
neatmenamų laikų. kortelės, 
tiesa, mes neturime, bet nuo-
laidas, dažnai šimtaprocenti-
nes, vieni kitiems taikome. 

Pas mus saviškiams visiškai 
nemokamos pagalbos ke-
lyje paslaugos, pavėžėjimo 
paslauga, baldų perkrausty-
mas, įrankių ir inventoriaus 
nuoma, nedidelis technikos 
remontas, naminių gyvūnų 
priežiūra, būsto apsauga, pir-

ties gesinimas ir t.t.. Didelės 
nuolaidos taikomos malkų 
skaldymo, daržų ravėjimo, 
lapų grėbimo paslaugoms. 
Net ir dideliems statybos 
darbams, turėdamas menamą 
kušliečio-grikiapeliečio nuo-
laidų kortelę, vietinį meistrą 
nusisamdysi pigiau nei koks 
atėjūnas. 

Ir Anykščiuose visi mes 
gauname nuolaidų tik todėl, 
kad esame anykštėnai. Tokios 
niveliuotos nuolaidų siste-
mos kaip kaime nėra, bet ji 
ir Anykščių miestelyje veikia. 
Nuoširdžiai tikiu, kad Anykš-
tėnų kortelės kūrėjų darbo 
grupei vadovavęs Mindaugas 
Sargūnas „kompeksoje“ 
man kompiuterinę įrangą 
parduoda, pasilikdamas vos 
minimalią pelno maržą. O 
kompiuterį ir telefoną jis man 
paprastai pakrapšto apskri-
tai už ačiū. Ir automobilių 
meistrai, ir kirpėjos manęs 
neskriaudžia.

Tiesa, Anykščių „Norfose“, 
„Maximoje“ ir degalinėse 
moku tiek pat, kaip ir  turis-
tas. Daug moku. Ypač jeigu 
daug perku. Prekybos centrai, 
degalinės, vaistinės dalija 
nuolaidų korteles. Bet, įtariu, 

kad ne aš vienas toks „vipi-
nis“ pirkėjas, kurio piniginė-
je yra „Camelia“, „Senukų“, 
„Norfos“, „Ermitažo“, „Via-
dos“,  Anykščių bibliotekos, 
lietuvos žurnalistų sąjungos 
kortelės. ( Oi, atsiprašau, per 
giliai į piniginę įlindau).

Prieš keletą metų vienas 
solidus žmogus pasiūlė daly-
vauti vieno prekybos centro 
nuolaidų kortelių piramidėje. 
Aš gaunu nuolaidų korte-
lę, bet privalau surasti dar 
penkis asmenis, kuriems irgi 
reikia kortelių. Tie po to savo 
ruožtu toliau platins korteles. 
Ir taip toliau - iki begalybės. 
Pagal agituotojo versiją, nuo 
visų mano atšakos nuolaidų 
kortelių man vis kris pajamos 
(o gal nuolaidos). Žodžiu, 
turėjau uždirbti tūkstančius 
nieko nedarydamas. Neė-
miau tos kortelės. Prekybos 
centro pagailėjau. kai pradės 
tūkstančiai, šimtai tūkstan-
čių tūkstančius eurų uždirbti 
nieko nedarydami - preky-
bininkai (ar tarpininkai) 
neišvengiamai bankrutuos. 
Pinigų iš niekur atsiradimo 
versija tikinčių yra panašiai 
tiek, kiek jų yra, neabejojan-
čių antra Ingridos Šimonytės 

valdymo kadencija.
Kam apskritai didiesiems 

prekybininkams reikalingos 
nuolaidų kortelės? Viskas 
žmonėms, viskas dėl žmonių! 
jiems rūpi kiekvienas pirkė-
jas! Bet visiems, kurie turi 
verslą, pirmiausia rūpi tą 
verslą išlaikyti, todėl jiems 
ir svarbus kiekvienas kli-
entas. Todėl skaičiuojama, 
kaip, ką ir už kiek parduoti. 
kortelės, akcijos, nuolaidos 
yra marketinginiai žaidimai, 
kurių vienintelis tikslas - par-
duoti prekę. O tamstų jaukus 
savaitgalis - visiems „iki 
lemputės“.

Nuo pat Anykštėno kortelės 
kūrimo pradžios joje įžvel-
giau du pozityvius dalykus: 
1.Turėsime apie ką šnekėti ir 
rašyti. 2. M.Sargūnas gaus 
visuomeninės veiklos. Taip 
ir įvyko. Smagu. Ir tai dar 
ne galas. Bus dar judesių ir 
diskusijų. Sutikit, kad Anykš-
tėno kortelės aptarimas yra 
intelektualesnė ir įdomesnė 
veikla nei autobusų maršrutai 
ir palaidi šunys. 

Iš Anykštėno kortelės 
anykštėnai naudos neturės. 
Garantuoju. kaip jau minė-
jau, nuolaidas dėl savumo, 

dėl to, kad esame maža ben-
druomenė, mes šiaip ar taip 
gauname. Sąmoningai joks 
verslas nemažins savo pelno 
vien dėl to, kad rajono val-
džia nori įtikti anykštėnams. 
Ir netaikys verslas kažkokių 
išskirtinių nuolaidų vien dėl 
to, jog esi iš Anykščių.

O verslas iš Anykštėno 
kortelės galėtų turėti naudos. 
kortelė yra galimybės verslui 
diversifikuoti kainas sutei-
kimas. Manau, jog Anykščių 
baseinas, kalitos kalno pra-
mogos ar Deivydo Dilio la-
birintai ir karstyklės anykštė-
nams galėtų kainuoti mažiau 
nei atvykėliams. Bet kalitos 
kalno ir baseino atvejais į tą 
diversifikavimą žiūrėčiau ne 
kaip į nuolaidas anykštėnams, 
bet kaip į priemokas, taiko-
mas atvykėliams. 

Anykštėno kortelė realios 
naudos duotų tik tuo atve-
ju, jeigu jų  būtų atspausta 
koks 100 tūkst. ir  jos visos 
išdalytos ne anykštėnams. Pa-
skleistume Anykštėno korteles 
latvijoje, lenkijoje, Skuode. 
Aš, pavyzdžiui, važiuodamas į 
Rezeknę užsukčiau ir į ludzą, 
jeigu turėčiau ludziečio 
kortelę...
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Daugelis apie naują 
mokestį būna nieko 
negirdėję

Anykščių seniūnijos Šeimyniš-
kėlių kaime veikiančios sodybos 
„Namelis medyje“ savininkas 
Tomas Padūmis „Anykštai“ pa-
sakojo, kad nuo liepos 1 dienos 
sodyba nesulaukė nė vieno sve-
čio, kuris būtų nesutikęs už vieną 
nakvynę susimokėti papildomo 1 
Eur.

„Didžioji dauguma mūsų sve-
čių  apie turisto rinkliavą Anykš-
čių rajone nežinojo,  sužinodavo 
tik rezervuodami nakvynę. Žmo-
nės supratingai žiūri į šią rinklia-
vą suprasdami, kad didžioji dau-
guma kurortinių vietų, ir ne tik 
jų, tokį mokestį  taiko“, - kalbėjo 
T.Padūmis.

Atsirado papildomų išlaidų

Sodybos „Namelis medyje“ 
savininkas T.Padūmis teigė, kad 
dėl turisto rinkliavos teko patirti 
išlaidų, nes nakvynę svečiai gali 
rezervuoti sodybos tinklapyje 
arba per booking.com platformą.

„Pritaikant programą surinkti 

turisto mokestį, mūsų interneti-
nės svetainės perprogramavimas 
truputėlį kainavo, bet nedaug - 
keletą programuotojo valandų. 
Be to, pinigų surinkimo tarpinin-
kai nesileido į kalbas ir už šio mo-
kesčio automatinį nuskaičiavimą 
nuo svečio sąskaitos išimčių 
netaiko - ima komisinį mokestį. 
Pinigine išraiška mums papildo-
mai tai kainuoja keletą eurų  per 
mėnesį“, - pasakojo T.Padūmis.

Pritrūko keleto savaičių

Derindami turisto rinkliavos 
mokestį pasaulinėje booking.
com platformoje, kad jis būtų 
skaičiuojamas visoms Anykščių 
rajono apgyvendinimo įstaigoms, 
pasak T.Padūmio, apgyvendini-
mo įstaigų atstovai susirašinėji-
mą su už tai atsakingais specia-
listais tęsė  keletą mėnesių.

„Ir kaip visada:  pritrūko keleto 
savaičių - reikalingus dokumen-
tus booking.com darbuotojams 
perdavėme, kai tik buvo oficia-
liai patvirtinti dokumentai, savi-
valdybėje išversti į anglų kalbą“, 
- tęsė jis.

Pasak T.Padūmio, jo sodyba dėl 

biurokratinių trukdžių  prarado 
apie 100 EUR turisto mokesčio.

„Šiuos pinigus teks susimo-
kėti iš pajamų. Manau, jei būtų 
savivaldybės darbuotojai, atsa-
kingi už turizmą Anykščių rajo-
ne, inicijavę ir vedę derybas su 
booking.com, klausimas būtų 
išspręstas anksčiau“, - kalbėjo 
T.Padūmis.

Iš savivaldybės laukia 
ataskaitų

Sodybos „Namelis medyje“ 
savininkas T.Padūmis vylėsi, 
kad turisto rinkliava, surinkta iš 
Anykščių rajone apgyvendinimo 
paslaugas teikiančių verslininkų, 
bus panaudota tikslingai.

„Mes, kaip mokesčio surinkė-
jai,  labai tikimės, kad surinkta 
rinkliava pasitarnaus miesto ir 
rajono gražinimui, kad Anykščiai 
taptų gražesni bei patrauklesni tu-
ristams. Mūsų darbas - surinkti šį 
mokestį, savivaldybės - protingai 
jį panaudoti. Būtų labai smagu, 
jei savivaldybė pateiktų ataskai-
tą, kiek mokesčio buvo surinkta 
ir kam jis panaudotas“, - sakė jis.

Domisi, kas mokesčio 
surinkimą kontroliuos

Tuo metu Lietuvos kaimo tu-
rizmo asociacijos Tarybos pir-
mininko pavaduotoja, Debeikių 
seniūnijos Pūstinkos kaime vei-
kiančios kaimo turizmo sodybos 
„Geras“ savininkė Gitana Mi-
leikaitė Anykščių rajono savi-
valdybę atakuoja elektroniniais 
laiškais, kuriais siekia išsiaiškinti 
turisto rinkliavos mokėjimo pe-
ripetijas. Su valdininkų jai siun-
čiamais raštais ji supažindino ir 
„Anykštos“ žurnalistus.

Liepą G.Mileikaitė kreipėsi į 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro specialistus, 
norėdama išsiaiškinti, kaip bus 
elgiamasi su tais apgyvendinimo 
paslaugas teikiančiais verslinin-
kais, kurie turisto rinkliavos ne-
mokės.

„Pateikite konkrečiai, kas gre-
sia, kokios baudos, teismai ar 
patikrinimai, kaip kontroliuos 
savivaldybė šio nutarimo vykdy-
mą, kas baus, ar  sukontroliuos 
duomenų teisingumą, kaip bus 
vykdoma stebėsena, gal sekimas 
ar pan., ar prievartiniai mecha-
nizmai kokie įsijungia?“ , - klau-
sė ji.

Pažeidimus fiksuos 
savivaldybė 

Atsakydama į šiuos Lietuvos 
kaimo turizmo asociacijos Ta-
rybos pirmininko pavaduotojos 
G.Mileikaitės klausimus, Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro specialistė Paulina Šilinie-
nė pateikė tokį komentarą: „Visa 

tvarka patvirtinta Anykščių rajo-
no tarybos sprendime (pridedu). 
Nesumokėta vietinė rinkliava iš 
vietinės rinkliavos mokėtojo iš-
ieškoma Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. Pažei-
dimus fiksuos Anykščių rajono 
savivaldybė. Vietinės rinkliavos 
mokėtojas, teikdamas informa-
ciją apie nakvynių kainas, pri-
valo informuoti apgyvendinimo 
paslaugos gavėją apie Anykščių 
rajono savivaldybėje nustatytą 
vietinę rinkliavą, kuri yra priva-
loma. Jeigu atsisako mokėti, jūs 
negalite suteikti apgyvendinimo 
paslaugos.Mokesčio surinkimo 
administravimo kaštų niekas ne-
padengs (tai nėra numatyta tary-
bos sprendime). Vietinės rinklia-
vos administravimą ir apskaitą 
tvarko Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Finansų ir 
apskaitos skyrius.“

Nutarimo negali 
vykdyti teisingai

Šiais klausimais G.Mileikaitė 
taip pat kreipėsi ir į Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių. 
Savivaldybės vadovas jai ci-
tavo Anykščių rajono tarybos 
sprendimo dėl turisto rinkliavos 
punktus, tačiau toks atsakymas 
G.Mileikaitės netenkino.

„Dėkoju jums už raštą dėl nau-
jojo nutarimo, tikiuosi, kad įvyko 
apmaudi klaida, nes rašte jūs ne-
pateikėte nė vieno išaiškinimo ir 
atsakymo į mūsų pateiktus klau-
simus, tik pacitavote nutarimo 
punktus, kuriuos mes jau skai-
tėme. Lauksiu jūsų arba admi-
nistracijos direktorės konkretaus 
išaiškinimo, kaip elgtis įvairiose 
išvardytose situacijose, pvz., kai 

klientas nemoka, kas padengti 
turi administravimo kaštus, šio 
mokesčio apmokestinimas bo-
oking ir kitose internetinio par-
davimo portaluose bei pvm nus-
kaitymai  ir pan. Su nekantrumu 
laukiame atsakymo, nes nutari-
mo vykdymo negalime teisingai 
vykdyti, neturėdami jūsų išaiški-
nimo“, - neatlyžo G.Mileikaitė.

Mokestis įvestas 
„buldozeriniu principu“

Priminsime, kad po to, kai 
Anykščių rajono savivaldybė 
pareiškė, kad bus įvedama turis-
to rinkliava, šių metų pavasarį 
tokį žingsnį ypač kritikavo Lie-
tuvos kaimo turizmo asociacijos 
Anykščių skyrius.

Šio skyriaus pirmininkas, Kur-
klių seniūnijos Pakeršių kaime 
veikiančios sodybos „Svajonių 
dvaras“ savininkas Gintaras Se-
nulis išplatintame pranešime 
piktinosi, kad turisto rinkliava 
Anykščių rajone įvedama „bul-
dozeriniu principu“, neįsiklau-
sius į apgyvendinimo paslaugas 
teikiančių verslininkų nuomonę 
ir net vengiant juos pakviesti į 
viešas diskusijas apie turisto rin-
kliavos įvedimą.

Turisto rinkliava taikoma 
asmenims, pasinaudojusiems 
apgyvendinimo paslaugomis 
Anykščių rajono savivaldybės 
teritorijoje. Rinkliavos dydis – 1 
Eur už naktį vienam asmeniui, 
mokestis yra renkamas visus me-
tus. Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia, kad vietinė rinkliava bus 
skirta Anykščių rajono savival-
dybės infrastruktūros atnaujini-
mui ir plėtrai, aplinkos ir viešųjų 
erdvių tvarkymui.

Turisto rinkliava kelia daugybę klausimų

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Tarybos pirmininko pava-
duotoja Gitana Mileikaitė teigia, kad apgyvendinimo įstaigos 
negali tinkamai vykdyti Anykščių rajono tarybos sprendimo dėl 
turisto rinkliavos, nes yra labai daug neatsakytų klausimų.

Sodybos „Namelis medyje“ savininkas Tomas Padūmis sakė, 
kad dėl skubotai įvestos turisto rinkliavos jis patyrė finansinių 
nuostolių.

Anykščių rajone apgyvendinimo paslaugas teikian-
tys verslininkai susiduria su daugybe klausimų po to, kai 
Anykščių rajono tarybos sprendimu nuo šių metų liepos 1 
dienos buvo įvesta turisto rinkliava. Jiems kyla klausimų, 
kas turėtų padengti šios rinkliavos administravimo kaštus, 
iškyla  klausimų ir dėl to, kaip reikėtų elgtis, jei klientai at-
sisakytų susimokėti 1 Eur dydžio mokestį už nakvynę.

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys verslininkai tikina, 
kad dėl Anykščių rajono tarybos sprendimu įvestos turisto 
rinkliavos ir laiku neatliktų Anykščių rajono savivaldybės 
„namų darbų“ patyrė ir nemenkų išlaidų.

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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pastabos paraštėse Pasirinkimo laisvės pirkimas

Aja – jai, iš karto visas 
šimtas!

Tai ne kokia „desiatka“ 
prie pensijėlės, nors kas 
kelerius metus. Ir dar sako, 
kad tos „sotkės“ bus išda-
lytos rūpinantis sengalvėlių 
sveikata. Galėtų varu nevary-
ti, bet jau kad tos galvos taip 
nusprendė, o dar ta šimtinė... 

kaip bus, kaip nebus, bet aš 
tai eisiu. Ir, niekam nesakius, 
užsirašysiu į eilę pirmoji! Dar 
kartą. Ir dar kartą, ir dar… 
kas ten besurankios, kiek 
šimtinių būsiu gavusi už tą 
uodo bakstelėjimą, o jei visa 
tai dar ir į sveikatą, tai manęs 
visą gyvenimą nepuls jokios 
kvarabos!

Bet ar teisybė, kad taip mė-
tytų pinigus vargana lietuvė-
lė. Sako, spauda rašo, bet kad 
ten tiek neteisybių prirašo, 
kad sunku bepatikėt. 

Sako, kad galvos nutarė… 
Bet kur tos galvos, kurių ga-
lėtumei pasiklaust? Subadys 
tave dėl „paukštyčių“ padėji-
mo ataskaitose, savo šimtines 
tiek ir tematysi. Manęs kol kas 

neima jokios koronės, o dėl 
kitų…

Sako, „saugok save ir 
kitus“. Aš tai jau apsisaugo-
siu, o mano anūkėliai, kas 
juos apsaugos? Paims už 
rankytės kokia nesiskiepijusi 
„nedakvaika“ ir susirgs mano 
mažutėliai.

Mano galva, kai gerai 
išmislinu, bala nematė tų ža-
damų šimtinių. Pasiskiepijau, 
ir gana, geriau pereisiu per 
ulyčią ir nejučiomis paagituo-
siu saugotis pačiam ir sau-
goti kitus. O jei tai nesuveiks, 
paraginsiu nemėtyti pinigų 
kokiems nemokšoms, o taikyti 
jiems tinkantį „botago ir 
pyrago“ principą. Ne visada 
pinigai neša laimę ir sveikatą. 

Aš nebaili, bet vos nepasi-
daviau gobšumui. Gerokai pa-
rymojusi prie stalo, suvokiau, 
kad lietuvoje labai daug anū-
kėlių, savų ir svetimų, kuriems 
neskiriami būtinai reikalingi 
nemokami vaistai ar medici-
ninės paslaugos. 

Atsibodus planuoti, kurgi 
mums, nesusipratėliams, 
skirtus pinigus panaudoti, nu-
sprendžiau peržiūrėti spintas. 
koks gi būtinai reikalingas 
indas ar drabužis galėtų 
tilpti? Ogi joks! Spintose tiek 
prikrauta turto, kad net varna 
kojos neįkištų. O virtuvinėse 
spintelėse maisto atsargų ir 
savaitei,ir kitai. 

Pakraupau, kokią gėdą 
būčiau užsitraukusi. juk ta 

šimtinė, kurios taip gvie-
šiausi, kur kas reikalingesnė 
tiems, kurie neturi iš ko tikėtis 
pagalbos. jų turtelį gali pelė 
ant kupros išsinešti. 

Tiems, kuriuos pametė gim-
dytojos, kurie neturi močiučių 
nors retkarčiais prisiglausti. 
Tad jiems dalykime meilę ir 
pinigus, kad nors kiek page-
rintume jų gyvenimą.

Ir tik tada vienišiems se-
noliams, kurie neturi vaikų, 
reikėtų padėti, patarti pasi-
naudoti visomis siūlomomis 
gydymosi priemonėmis. kad 
be medicininės pagalbos jie 
nekristų kaip rudens lapai. Ta 
siūloma šimtinė kažkaip verčia 
galvoti, kad tie senoliai gal 
kažkam jau labai nusibodo...

Visų Močiutė
(Danguolė lingienė)

Nuo 2022 m. planuojama įdiegti 
Anykštėno kortelę 

2022 m. pradžioje Anykš-
čiuose planuojama įdiegti 
Anykštėno kortelę. Anykš-
tėno kortelė – tai patogi ir 
praktiška priemonė, kuri 
skatins Anykščių rajono 
savivaldybėje gyvenamąją 
vietą deklaravusius žmones 
dažniau naudotis kurortinėje 
vietovėje teikiamomis pas-
laugomis, pirmiems išban-
dyti naujoves, apsilankyti 
maitinimo ar kitas paslaugas 
teikiančiose įmonėse. Sie-
kiama, kad nuolaidų spek-
tras būtų kuo platesnis, pagal 
kiekvieno poreikius. Kortelė 
sudarys sąlygas Anykščių 
rajono gyventojams kiek 
galima pigiau pasinaudoti 
teikiamomis paslaugomis, 
dažniau išbandyti procedū-

ras, skanauti anykštietiškus 
patiekalus, pakviesti savo 
artimuosius į turizmo sekto-
riaus objektus ar kultūrinius 
renginius.

2021 m. balandį Anykščių 
rajono savivaldybės mero 
potvarkiu sudaryta Anykštė-
no kortelės darbo grupė ak-
tyviai bendravo su Birštono, 
Palangos ir Vilniaus savival-
dybėmis, kurios jau turi įsi-
diegusios tokio tipo kortelę. 

Š. m. spalio mėn. buvo 
organizuojami susitikimai, 
kurių metu pristatyta Anykš-
tėno kortelės koncepcija 
verslo atstovams bei Anykš-
čių „Rotary“ bei vadovų klu-
bo nariams. Susitikimų metu 
susirinkusieji galėjo teikti 
pasiūlymus, išsakyti savo 

nuomonę bei susipažinti su 
šia nauja paslauga Anykš-
čiuose. 

Koncepcijoje numatoma, 
kad kortelė bus vardinė, 
kuri galios 3 metus su ga-
limybe pratęsti. Prelimina-
rus kortelės mokestis – 3 
Eur. Nuolaidas siūlys tiek 
savivaldybės įstaigos, tiek 
privatus verslas. Ateityje 
numatoma, kad Anykštėno 
kortelė bus ir fizinė, ir vir-
tuali (mobilioji aplikacija). 
Objektai, teikiantys nuo-
laidas su Anykštėno korte-
le, bus pažymėti specialiu 
skiriamuoju ženklu. Visas 
nuolaidas teikiančių įmonių 
sąrašas bus nuolat atnau-
jinamas. Siūlomas korte-
lės administratorius – VšĮ 

„Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras“.

Verslui tai puiki galimy-
bė padidinti vietinių klien-
tų skaičių ne turistiniu lai-
kotarpiu. Numatoma, kad 
smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektams, kurie teiks nuo-
laidas asmenims, turintiems 
Anykštėno kortelę, bus su-
teikiami papildomi balai 
vertinant paraiškas, kurias 
teiks smulkiojo ir viduti-
nio verslo subjektai pagal 
Anykščių rajono savivaldy-
bės strateginio metų veiklos 
plano priemonę Nr. 2.1.2.02 
„Smulkiojo ir vidutinio 
verslo skatinimas“. Informa-
cija apie įmones, teikiančias 
nuolaidas, bus viešinama 
įmonių interneto svetainė-

se, miesto lauko ekrane, so-
cialinio tinklo „Facebook“ 
platformose, VšĮ „Anykščių 
turizmo ir verslo informa-
cijos centro“ internetinėje 
svetainėje, informacinėse 
skrajutėse ir kt.. 

Neabejojama, kad nuolai-
dų pasiūlymų skaičius atei-
tyje augs, tad Anykštėno 
kortelės suteikiamų nuolai-
dų įvairovė vis keisis.

Anykštėno kortelės prie-
monę Anykščių rajono stra-
teginiame veiklos plane pla-
nuojama teikti tvirtinti š. m. 
spalio mėnesio Tarybos po-
sėdyje.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. Nr. 979

Gyventojai raginami kreiptis dėl kompensacijų už šildymą
Nuo spalio 1 dienos gyventojai gali teikti prašymus dėl 

būsto šildymo išlaidų kompensacijos. Anykščių rajono sa-
vivaldybės Socialinės paramos skyriaus duomenimis, per 
pirmąsias dvi šio mėnesio savaites dėl tokių kompensacijų 
jau kreipėsi 375 asmenys.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ieva Gražytė „Anykštai“ 
sakė, kad  praėjusį šildymo se-
zoną nuo 2020 metų spalio 1 iki 
šių metų gegužės 1 dienos dėl 
kompensacijų už būsto šildymą 
kreipėsi 3 tūkst.371 gyvento-
jas.

„Būsto šildymo išlaidų, geria-
mojo vandens išlaidų ir karšto 
vandens išlaidų kompensacijos, 
teikiamos gyvenamąją vietą 
būste deklaravusiems arba būs-
tą nuomojantiems (ir faktiškai 

gyvenantiems) asmenims. Jei 
būstą nuomojantys žmonės nori 
gauti būsto šildymo ir vandens 
išlaidų kompensacijas, turi būti 
su nuomotoju sudarę gyvena-
mųjų patalpų nuomos sutartį 
raštu ir ją įregistravę viešame 
registre.

Skiriant kompensacijas ver-
tinamos asmens ar šeimos gau-
namos pajamos bei išlaidų da-
lis, skiriama apmokėti už būsto 
šildymą ir vandenį.

Apskaičiuojant vidutines pa-
jamas nepriskaičiuojami vaiko 

pinigai, neįskaičiuojama ir da-
lis su darbo santykiais susiju-
sių pajamų, nedarbo socialinio 
draudimo ar darbo paieškos 
išmokos (priklausomai nuo šei-
mos sudėties ir vaikų skaičiaus 
– nuo 20 iki 40 proc.).

Kompensacijas gali gauti ir 
įsiskolinę už šildymą bei van-
denį žmonės, tačiau svarbu, kad 
su tiekėjais būtų sudaryta sutar-
tis dėl dalies skolos apmokėji-
mo, jeigu teismas nėra priteisęs 
apmokėti skolą.

Kai vertinama, ar asmuo arba 
šeima turi teisę į būsto šildymo 
ir vandens išlaidų kompensaci-
jas, laikinai nevertinamas nuo-
savybės teise turimas turtas. 
Toks palengvinimas galios dar 
6 mėnesius po ekstremalios si-
tuacijos ir karantino atšaukimo. 

Pasibaigus šiam laikotarpiui, 
jeigu šeimos arba asmens nuo-
savybės teise turimo turto vertė 
viršys nustatytą ribą, į turtą bus 
neatsižvelgiama 3 mėnesius, 
kai dėl kompensacijų kreipia-
masi pirmą kartą arba praėjus 
2 metams nuo paskutinio jų 
gavimo“, - informavo Socia-
linės paramos skyriaus vedėja 
I.Gražytė.

Augant centralizuotos šilu-
mos kainoms, Vyriausybė  šį 
trečiadienį pritarė siūlymui di-
dinti kompensacijų už šildymą 
gavėjų ratą. 

Įstatymo projektu siūloma 
padidinti valstybės remiamų 
pajamų (VRP) dydį, taikomą 
apskaičiuojant būsto šildymo 
išlaidų kompensaciją. VRP siū-
loma didinti nuo 128 iki 253-

384 eurų, priklausomai nuo 
kartu gyvenančių žmonių skai-
čiaus.    

Šį siūlymą dar svarstys Sei-
mas.

Centralizuota šiluma šį šil-
dymo sezoną visoje Lietuvoje 
brangsta vidutiniškai apie 30 
procentų.   

Vyriausybei siūlant didinti 
kompensacijų už šildymą ga-
vėjų ratą, socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Monika Navic-
kienė šią savaitę paragino visus 
mažas pajamas gaunančius gy-
ventojus kreiptis dėl paramos.

Praeitą šildymo sezoną (2020 
m. spalio mėn. – 2021 m. ba-
landžio mėn.) būsto šildymo iš-
laidų kompensacijoms Anykš-
čių rajone buvo skirta 380 
tūkst.500 Eur.

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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(Nukelta į 8 psl.)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ažupiečių g. 1A, Anykščių m. (toliau – Turtas), viešąjį nuomos konkursą. 
Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3499-2002-6014, plane pažymėtas indeksu 11U2p) indeksai:
1.  2-3 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1
iki  1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,94 Eur (vienas euras devyniasdešimt keturi centai)  už 

1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;
2.  2-4 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo  1-1 iki  1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas 

– 9,49 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,94 Eur (vienas euras devyniasdešimt keturi centai)  už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;
1-2 punktuose išvardintas Turtas nuomojamas kaip atskiri objektai.
Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai.  
Nuomojamą Turtą naudoti grožio, fizinės gerovės ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2021 m. lapkričio 5 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 

23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2021 m. spalio 20 d., adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių m., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaci-

ją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono 
savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. lapkričio 8 d. 11 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią 

AB ,,Šiaulių bankas.“
Administracijos direktorė ligita kUlIEŠAITĖ 

Užsak. Nr. 978

Šventosios dešiniojo kranto tako klaidas 
aiškinasi ekspertai

(Atkelta iš 1 psl.)

„Esmė ta, kad projektas nu-
pirktas paprasčiausiu, pigiausiu 
būdu – dėl to ir matomas toks 
rezultatas. Griūvančios atkarpos 
yra net dviejose vietose. Šiuo 
metu jos užtvertos, kol vyksta 
ekspertizė, mes jų liesti negalime. 
O kada ji baigsis, sunku progno-
zuoti – tikėjomės, kad ekspertai 
savo išvadas pasakys dar vasarą, 
bet šios procedūros yra gana su-

dėtingos“. 
Techninį projektą vykdė vil-

niečių įmonė UAB „Plėtros par-
tneriai“. Projekto vadovas yra 
Darius Franckevičius, o archi-
tektūrinės dalies autorė – Mona 
Jančytė. Nors interneto platybėse 
galima rasti informacijos apie šią 
įmonę, tačiau tiek D. Gasiūnienė, 
tiek rajono mero pavaduotojas 

Dainius Žiogelis abejoja, kad 
įmonė apskritai dar egzistuoja. 
„Kažkokie įtartini man tie jauni 

žmonės, mačiau juos tik kartą, 
o dabar jie iš viso nebepasiekia-
mi“, – sakė D. Žiogelis.

Statybos rangos projektas vyko 
tokiu pat – pigiausiu – būdu. Vil-
niuje, Konstitucijos prospekte, 
įsikūrę UAB „Jungtiniai projek-
tai“, vykdę tako statybas, savo 
tinklalapyje skelbia užtikrinantys 
sklandų projektų įgyvendinimą. 
„Savo klaidų rangovai nepripa-
žįsta, teigia, kad tai  projektuo-
tojų klaidos. Stumdo vieni nuo 
kitų. Tačiau nupirkta ekspertizė 
jau atliko įvairius darbus, gręži-
nius, jau turėtų tuoj pateikti išva-
das. Dabar jau „einame“ į rimtus 
teisinius dalykus, nes kitaip išsi-
aiškinti neįmanoma…“ – pikti-
nosi vicemeras.

D. Gasiūnienė, ilgus metus dir-
banti architekte, stebėjosi: „Kaž-
kokį elementarų supratimą reikia 
turėti nuo pat pradžių, kad takas, 
projektuojamas prie upės, negali 
būti nukeltas prie važiuojamo-
sios dalies. To net nepavadinsi 
klaidomis, o kai manęs klausia, 

Žvejų gatvė tiesiama kone trejus metus: tai sukelia daug nepato-
gumų jos gyventojams. Rašytojas Rimantas Vanagas pasakojo, 
kad su kelio darbininkais per tiek laiko tapo kone šeima. 

kas kaltas, atsakau: visi“. 
Tačiau vis dėlto paaiškėjus ti-

kriesiems kaltininkams, už broką 
šie patys turės ir sumokėti. Kad 
savivaldybė mokės už klaidas, 
pasak D. Gasiūnienės, tikimybė 
yra nedidelė. Tačiau jei projektas 
yra geras ir jį apgadina įvairios 
gamtos stichijos – sugadintiems 
objektams tvarkyti lėšas turi skir-
ti savivaldybė. 

Takas pats žino, kur jo 
vieta

Kol ekspertai aiškinasi, kodėl 
takas nuslinko, architektė D. Ga-
siūnienė mano, jog jam tiesiog 
buvo pasirinkta ne ta vieta: „Jis 
turėtų būti arčiau upės. Plika aki-
mi matyti, kad takas slenka į upės 
pusę: tiesą sakant, jis slenka ten, 
kur realiai ir turėjo būti jo vieta. 
Šiuo projektu takas suprojektuo-
tas pačiame šlaite. Tai reiškia, 
kad arba jam reikia labai rimtų 
konstrukcijų – tokių, kokios rei-
kalingos statant tiltus ar rimtes-
nes autostradas, su tam tikrais 
pasluoksniais, arba takas turi 
būti daromas įvertinus reljefinius 
ypatumus“, – sakė savivaldybės 
architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja. Pasak jos, buvo gali-
ma pasielgti elementariai: tiesiog 
vadovautis tuo takeliu, kuriuo 
žmonės vaikščiojo: juk žmogus 
niekada neis kreivai, šlaitu. 

D. Gasiūnienė sako, kad puikus 
tako pavyzdys yra tiesiog prieš 
nosį, kitoje upės pusėje. „Matom, 
kad jis nenuslinko ir nenuslinks“, 
– stebėjosi pašnekovė. 

Projektas – proga mokytis 
iš klaidų?

Paklausta, galbūt buvo pasam-
dyti jauni, nepatyrę projektuoto-
jai, D. Gasiūnienė svarstė: „Pro-

jektuotojai ne tai kad nepatyrę, 
bet jie, tikėtina, galimai buvo 
susibūrę tam laikotarpiui, kad ta 
mažiausia kaina laimėtų konkur-
są. Galbūt net neatvykus į vietą, 
jos neįvertinus, pasiprojektavus 
popieriuje“. 

Pasak pašnekovės, čia atsiveria 
ir kitos bėdos: „Toks projektuo-
tojas yra ir bus, nes bloga mūsų 
viešųjų pirkimų sistema. Kol bus 
tokia sistema, mes niekada netu-
rėsime gero projektuotojo. Gali-
mas kelias – projekto konkursas, 
jis sudėtingesnis, reikalaujantis 
daugiau administracinių resursų, 
meilės darbui ir entuziazmo. Kita 
vertus, nepasitikime savais žmo-
nėmis, įtarinėjame vienas kitą, 
bijome, kad nebūtų kažkokių ko-
rupcinių dalykų, tuomet perkame 
viską pigiausiai ir štai ką turime. 
Čia tas pat, kas būtų, jei nueitum 
į parduotuvę ir, pamatęs, kad 
viena varškė kainuoja 8 eurus už 
kilogramą, o kita – eurą. Imi už 
eurą, o ji sugedusi arba apskritai 
nevalgoma. Bet kurioje gyveni-
mo situacijoje reikia žiūrėti ne 
tik į kainą, bet įvertinti ir koky-
bę“, – kalbėjo rajono vyriausioji 
architektė D. Gasiūnienė.

Skyriaus vedėja taip pat sakė, 
kad šis projektas jai labai pa-
tinkantis: „Kodėl? Nes galimai 
gavome labai gerą pamoką. Yra 
šansas, kad daugiau tokių klaidų 
nebedarysime. Kairiojo kranto 
projektas tikrai labai geras, gal-
būt geriausias Lietuvoje, o štai 
šis, kaip matote…“. 

Dešinysis krantas galėjo 
būti žalesnis...

Dešiniojo Šventosios kranto 
principas – sujungti jį su kai-
riuoju, padaryti tarsi „vėrinį“. 

Rašytojas Rimantas Vana-
gas sakė, kad Žvejų gatvės 
gyventojai labai laukė kelio 
rekonstrukcijos, tačiau nesi-
tikėjo, kad statybos bus pra-
dėtos „nuo kito galo“.
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Kad nuo Puntuko akmens ei-
nant pėsčiųjų taku būtų galima 
aplankyti įvairius palei upę ir 
mieste esančius objektus, taip 
tęsiant kelionę ir pasiekiant 
Niūronis. Iš viso tako ilgis sie-
kia 17 kilometrų. 

„Buvo vizija padaryti mažąją 
promenadą, kuri atitiktų pagy-
venusių žmonių, vaikų su dvi-
ratukais, neįgaliųjų poreikius. 
Ši promenada turėjo sutapti su 
kairiuoju krantu ties dviem pės-
čiųjų tiltais, pereiti į kitą pusę 
ir tęstis kaip dešinysis krantas. 
Tame take turėjo išsivystyti, jis 
dabar ir vystomas, Tilto gatvės 
projektas“, – su projektu supa-
žindino D. Gasiūnienė. 

Pasak savivaldybės architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjos, dešinysis krantas ne 
tik brokuotas, tačiau ir mažiau 
įsiliejantis į bendrą visumą  nei 
kairysis krantas. „Mano nuo-
mone, krantas pasidarė šiek 
tiek griežtesnis, daugiau pra-
monės stiliaus, o tai mažiau 
tinka Anykščių kraštovaizdžiui. 
Jis turėjo būti humaniškesnis, 
švelnesnis, „kurortiškesnis“, 
darniau įsiliejęs į gamtą. Kad 
ir apžvalgos aikštelė – ji dras-
tiška, „prakirsta“– be medžių. 
Tai galimai ištransliuoja šiek 
tiek kitokią žinutę apie Anykš-
čius. Juk taip galėtų būti ir Pa-
nevėžyje. Žaliąją infrastruktū-
rą buvo galima padaryti visai 
kitaip. Manau, kad šioks toks 
praradimas įvyko“, – savo nuo-
monę išsakė D. Gasiūnienė.

Takas turėjo būti 
naudojamas jau užpernai

Apie dešiniojo Šventosios 

kranto broką „Anykšta“ rašė 
jau prieš metus (Robertas Alek-
siejūnas. „Nekokybiškai įreng-
tas Šventosios upės dešinysis 
takas jau griūva“. „Anykšta“, 
Nr. 50, 2020-06-27): Rangos 
darbų sutartis dėl naujojo pės-
čiųjų-dviračių tako su priklau-
siniais (terasomis, poilsio aikš-
telėmis bei visa būtina mažąja 
architektūra – suoliukais, šiukš-
liadėžėmis ir t. t.) palei Žvejų 
gatvę, Šventosios upės dešinia-
me krante, tarp Būgos ir Birutės 
gatvių tilto bei tilto ties Šven-
tosios upės užtvanka įrengimo 
bei miesto apžvalgos aikštelės 
A. Vienuolio gatvėje su būti-
na parkavimo infrastruktūra ir 
nusileidimo taku į Žvejų gatvę 
įrengimo tuometinis Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Audronius 
Gališanka su UAB „Jungtiniai 
projektai“ pasirašė 2018 metų 
balandį. Rangovas projektui 
surastas tik po antro viešojo 
pirkimo. Iš viso antrą kartą su-
rengtame viešajame pirkime 
dalyvavo keturi dalyviai, tačiau 
konkurso laimėtoja paskelbta 
UAB „Jungtiniai projektai“, 
kurios pasiūlyta paslaugų kaina 
buvo mažiausia.

Bendra Anykščių miesto 
apžvalgos aikštelės ir pėsčių-
jų-dviračių tako Šventosios 
upės dešiniame krante, sujun-
giant jį su upės kairiojo kranto 
infrastruktūra, darbų atlikimo 
sutarties kaina siekė 1 mln. 89 
tūkst. Eur, tačiau jau pernai, pa-
stebėjus projekto darbų broką, 
jam skirti papildomi 100 tūkst. 
eurų. Europos Sąjunga projek-
tui skyrė 1 mln. 77 tūkst. 868 
Eur, o Anykščių rajono savival-
dybė iš savo biudžeto atseikėjo 
11 tūkst. 132 Eur.

Takas eksploatacijai atiduotas 
2019 metų pabaigoje.

Gatvės statyba verta 
romano

Anykštėnas rašytojas, redak-
torius, žurnalistas bei šiuo metu 
tiesiamos Žvejų gatvės gyvento-
jas Rimantas Vanagas neslėpė, 
kad, prasidėjus statyboms, gy-
ventojai buvo patenkinti: „Mes 
labai laukėme gatvės rekons-
trukcijos. Iš pradžių ir neįtarė-
me, kad kažkas gali būti blogai 
– prasidėjo statybos, džiaugė-
mės. Bet buvo pradėta nuo kito 
galo – nutiesti takai, užtvertos 
tvoros, o gatvė nebuvo rekons-
truojama“, – sakė R. Vanagas 
ir pajuokavo: „Kad būčiau ži-
nojęs, kiek laiko visa tai vyks, 
būčiau rašęs gatvės dienoraštį 
– turbūt koks tūkstantis pusla-
pių būtų išėję. Statybos vertos 
knygos net ir pastabumo pras-
me – matom, kas kur vaikšto, 
šunis vedžioja – jau tiek veislių 
yra praėję! Eina jaunimas su 
savo „mobilkom“, net nežiū-
ri į tą upę… Mes patys tapom 
tarsi teatras, dalyviai: štai mus 
fotografuoja, dairosi, namus 
apžiūrinėja. Eina žmogus, žiū-
riu, laužia mano „krakatūzą“. 
Klausiu – kam laužiate? O jis 
man – aš šluoju, trukdo. Kai 
kas sako, kad buvome nusisa-
vinę gatvę, kad gatvė priklauso 
miestui, bet tikrai nėra malonu, 
kai mūsų medeliai, sodinukai 
tapo visų“.

Medžių vietoje – 
betoninė siena

Rašytojas negailėjo kritikos 
dešiniojo kranto tako projektui: 
„Geležinė tvora nuo upės mus 

Šventosios dešiniojo kranto tako 
klaidas aiškinasi ekspertai

saugo. O mes, Žvejų gatvės gy-
ventojai, gimę ir augę prie upės. 
Turėjom takelius, lieptelius, čia 
maudėmės, žuvį gaudėme, iš 
upės vandenį nešėme, laistė-
me. Mums upė buvo kieme, o 
dabar, norint nueiti prie upės, 
uždavinys nelengvas, mus 
nuo jos atskyrė. Net maudytis 
mums siūlo kažin kur – prie ge-
ležinkelio tilto ar poilsio namų. 
Vietiniams gyventojams čia 
maždaug kuoka į galvą.  Šie da-
lykai nesuderinti, tai pripažįsta 
ir architektė, ir meras. Niekad 
nemaniau, kad suaugę žmonės, 
specialistai, gali taip padaryti, 
kad žmogui būtų blogiau“, – 
apgailestavo R. Vanagas.

Pašnekovas taip pat stebėjosi, 
kad, projekto pradžioje nukirtus 
šitiek medžių, nereagavo aplin-
kosaugininkai. 

„Juk jie turi mums aiškinti, 
kad reikia saugoti gamtą, rel-
jefą, kraštovaizdį. Galvojome, 
kad kraštovaizdis – šventas da-
lykas, susiformavęs per šimtus 
metų. Mes jame tik įsikuriame. 
Viskas buvo priešingai: atvežta 
sunkvežimiai žvyro ir dar pa-
statyta betoninė siena. Žmonės, 
atvykę gyventi į Anykščius, nu-
sipirkę namus ant upės kranto, 
tikėjęsi matyti upę, dabar mato 
sieną… Juokinga, sako, ji šlai-
tą laiko, o ten šlaito nėra! Kam 
tvora? Kam tokia aukšta? Pa-
šventupį patys tvarkydavom, 
pjaudavom, leidimų prašyda-
vom medžius nugenėti. Dabar, 
kai užtvėrė, ten neįmanoma ko-
jos įkelti – pasidarė džiunglės“, 
– sakė R. Vanagas.

Kelininkai – jau kaip šeima

Paklaustas, ar gyventojai 
kreipėsi į rajono savivaldybę, 

norėdami išsakyti savo pasta-
bas, rašytojas entuziastingai 
kalbėjo: „Esam prirašę galybę 
kreipimųsi, ginčijęsi… Kvietė-
me ir komisijas, aplinkosaugą, 
ekspertus iš Ukmergės, archi-
tektus iš Vilniaus, aš, ne paslap-
tis, buvau net Vytautą Lands-
bergį pasikvietęs, rodžiau, kas 
darosi. Jis baisėjosi. Visi linksė-
jo, kad esam teisūs, bet pinigai 
investuoti, didieji darbai pada-
ryti, per vėlu. Mums reikėjo tik 
normalios gatvės rekonstrukci-
jos. Kad būtų jauki pašventupio 
gatvė, žalia, patogi. Mes tikrai 
nieko prieš darbininkus netu-
rime, dirba žmonės išsijuosę, 
o per tiek laiko jau esam kaip 
šeima, vieni kitus vardais vadi-
name. Jie patys stebisi, kaip ga-
lima daryti tokius sprendimus, 
kurie yra nepatogūs gyvento-
jams“. 

R. Vanagas teigė, kad ir ga-
tvė daroma per siaura: užuot 
tiesus žadėtą  7 metrų pločio, 
tiesiama tik penkių. „Sutikite, 
su sunkvežimiu prasilenkti jau 
sudėtinga. Sudėtinga net į kie-
mą, į garažą įvažiuoti. Kur sta-
tyti mašiną tam, kuris atvyko į 
svečius? Žinoma, tai nėra išti-
sinė nuoskauda, juk turime eiti 
į progresą, tegu žmonės groži-
si, bet mums pikta dėl ne taip 
padarytų projektų…“ – kalbėjo 
anykštėnas.

R. Vanago manymu, nereika-
linga miesto pradžioje ir apž-
valgos aikštelė: „Žmonės verkė 
tikrom ašarom. Nuo jos vaizdo 
nėra jokio, nėra į ką žiūrėti – 
matai tik medžių kamienus. 
Ji, manau, turėjo būti pastaty-
ta visai kitoj vietoj. Pridaryta 
problemų ten, kur jų nebuvo ir 
neturėjo būti…“ – apgailestavo 
rašytojas Rimantas Vanagas.

Apžvalgos aikštelė, tiek architektės Daivos Gasiūnienės, tiek rašytojo Rimanto Vanago nuomone, galėjo labiau įsilieti į gamtą ar net 
būti pastatyta visai kitoje vietoje.    

Anykščių rajono savivaldy-
bės architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė sakė, kad pro-
jektas jai labai patinkantis: 
galbūt tai bus puiki proga 
pasimokyti iš savo klaidų ir 
jų daugiau nebekartoti.
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MOKYTOJAI IR MOKINIAI

„Dažnai mokiniai, pastebėję 
paukštį, gentį, kuriai priklauso 
paukštis, įvardija gerai, o rūšį 
bandome nustatyti pasitelkda-
mi vadovų pagalbą  arba ant tei-
singo kelio užvedu aš“, – apie 
paukščių palydėtuves pasakojo 
ekologė.

Anykščių regioninio parko 
direkcija organizuoja ne tik 
paukščių palydėtuves: „Vyksta 
ir su aplinkosauga susiję rengi-
nukai, ir pėsčiųjų, dviračių žy-
giai“, – sakė I. Vėtaitė.

Vaikams rūpi, 
kokioje aplinkoje 
gyvename

Paklausta, koks apskritai 
šiuolaikinių vaikų santykis su 
gamta, ekologė svarstė: „Ma-
tome, kad mokiniai dabar 
mieliau renkasi išmaniuosius 
įrenginius ar kompiuterius nei 
buvimą gamtoje, mažiau laiko 
praleidžia joje nei ankstesniais 
laikais. Bet pastebiu, kad moki-
niai vis daugiau domisi gamta, 
bando suprast ir ją, ir žmogaus 
vaidmenį joje, tai, kokią įta-
ką gamtai darome mes patys. 
Jiems rūpi, kokioje aplinkoje 
gyvename, matau, kad vaikams 
skauda širdeles ir dėl šiukšlių 
– jas pastebi ir jau vis dažniau 
pakelia“.

Ekologei antrino ir mokytoja 
V. Malažinskienė: „Šių dienų 
karta yra labiau kompiuterizuo-
ta, internetiniuose puslapiuose 
bet ką pamatyti jiems yra žymiai 
lengviau, nereikia įdėti jokių 
pastangų. Kai reikia daryti savo 

rankomis, stebėti savo akimis, 
daryti savo išvadas ir pagauti 
momentą – nuo paieškos kom-
piuteriu tai labai skiriasi, todėl 
ne visi linkę tai daryti. Dabar-
tinis jaunimas yra labai sėslus, 
nebėra tokios aktyvios veiklos. 
Bet vaikai supranta, kad gamta 
reikia rūpintis, kad ilgas sėdė-
jimas prie kompiuterio irgi yra 
gamtos žalojimas“.

Mokosi nešiukšlinti

Dar viena visoje Lietuvoje 
labai gerai žinoma, o Anykš-
čių rajone regioninio parko 
direkcijos organizuojama ak-
cija – „Darom“, kurios metu 
švarinama aplinka. Indrės Vė-
taitės teigimu, ši akcija  ypač 
naudinga moksleiviams, nes jie 
pamato, kad, surinkus šiukšles 
nedideliame plote, susidaro  di-
džiuliai jų kiekiai. O juk, kai 
dairomės, atrodo, kad mėtosi 
tik kelios pavienės šiukšlės. 

„Akcijos metu moksleiviai 
yra mokomi nešiukšlinti, o 
pamačius šiukšlę nebijoti jos 
pakelti ir išmesti į tinkamą vie-
tą. Išsiaiškinama, iš kurgi tos 
šiukšlės, kad žmonės visada 
turi pasirinkimą nešiukšlinti, 
bet gamta jokio pasirinkimo 
nebeturi. Mokiniai tikrai darosi 
sąmoningesni gamtos saugoji-
mo požiūriu“, – džiaugėsi regi-
oninio parko direkcijos ekologe 
dirbanti mergina.

Pasak I. Vėtaitės, dažnai 
mokinukai pamoko ir pačius 
tėvelius: ir tinkamai rūšiuoti, 
ir nešiukšlinti. „Šiuolaikiniai 
vaikai yra labai imlūs, aplin-
kosauginiu požiūriu, ganėtinai 

Išmaniuosius telefonus nurungia 
žiūronai paukščiams stebėti

sąmoningi ir saugantys gamtą“, 
– pastebėjo pašnekovė.

Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos moksleiviai, ko 
gero, daugiau nei kiti rūpinasi 
aplinkos švara. „Net vyresnių 
klasių mokiniai parodo mažiu-
kams, kad šalia šiukšlių dėžės 
gulinčią šiukšlę reikia pakelti ir 
išmesti į šiukšlių dėžę. Ir vaikai 
taip elgiasi visur – mums tikrai 
dėl jų niekada negėda nei eks-
kursijose, nei išvykose. Po savo 
apsilankymo jokios šiukšlės 
nepaliekame“, – džiaugėsi V. 
Malažinskienė. 

Dalyvauja tarptautiniame 
projekte

Šiais metais troškūniečiai ne 
tik vyko į paukščių palydėtuves 
– moksleiviai dalyvauja ir tarp-
tautiniame projekte, kuris yra 
susijęs su paukščių stebėjimu. 

„Dalyvauti projekte pasiūlė 
Lietuvos ornitologų draugija, 
nes gimnazijos mokiniai atlie-
ka paukščių stebėjimus, kuriuos 
pristato respublikinėse konfe-
rencijose. Šiuo dideliu projektu 
prisidedame prie atlaso kūrimo, 
kuriame bus ir paukščių nuo-
traukos, ir aprašymas anglų kal-
ba. Šį darbą daryti labai įdomu, 
nes, kai pradedi domėtis, gauni 
daugiau informacijos, tuomet į 
gamtą žiūri dar kitomis akimis. 
Labai sunkus darbas, bet labai 
įdomus, tikrai nesigailime, kad jį 
pradėjome“, – pasakojo kartu su 
moksleiviais projekte dalyvau-
janti mokytoja V. Malažinskienė 
ir pridūrė, kad Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos moksleiviai 
– vieninteliai Lietuvoje, prisi-

jungę prie šios veiklos. 
Projekto „Paukščiai Europos 

danguje“ koordinatoriai yra ru-
munai, o jame dalyvauja aštuo-
nios mokyklos iš septynių šalių.

Meilė gamtai gimsta 
pamažu 

Kas turi skiepyti meilę gam-
tai? Juk toli gražu ne kiekvienas 
iš mūsų pažįsta augalus, paukš-
čius, dar vis palyginti nedidelė 
dalis moka rūšiuoti atliekas, ne 
visi savo vaikus sudrausmina, 
kai šie tiesiog ant šaligatvio nu-
meta saldainio popierėlį...

„Sunku atsakyti. Manau, toji 
meilė ateina pati ir kiekvienam 
skirtingai. Nuo pat vaikystės 
gamta visada buvo šalia manęs, 
eidavau į gretimą miškelį pa-
grybauti –  ne visada grybų, bet 
augaliukų įdomesnių paieškoti 
ir į paukštelius pasižvalgyti“, 
– savo patirtimi dalijosi regio-
ninio parko ekologė I. Vėtaitė, 
– „bet tada nejaučiau didelio 
ryšio su gamta. Galbūt dėl to, 
kad tėvai mažai susiję su ja, ir 
šeimoje tos didelės meilės gam-
tai nebuvo skiepijama. Baigusi 
studijas, sutikau pirmąją savo 
biologijos mokytoją, ji labai 
nustebo, kad būtent aš pasirin-
kau gamtos mokslus ir dirbu 
šioje srityje: tai puikiai atspin-
di, kad mokykloje šie mokslai 
nebuvo mano prioritetas. Šios 
profesijos pasirinkimas buvo 
labai atsitiktinis ir labiau vidi-
nės nuojautos vedamas. Ir tikrai 
pati net nebūčiau įsivaizdavus, 
kad kada nors būsiu ekologė“.

Mergina teigia, kad pirmieji 
kartai, jau būnant ekologe, leido 
suprasti, kad niekur kitur savęs 
nebeįsivaizduojanti: „Pats liki-
mas parinko, kad būčiau būtent 
čia. Kad ir naktį išgirsta uralinė 
pelėda – jaučiu, kaip visu kūnu 
pereina šiurpuliukai, ir supran-
tu: esu savo vietoje. Dabar aš 
visiškai pametusi galvą dėl 
gamtos, dėl miško. Ir kiekviena 
diena gamtoje ugdo dar didesnį 
žinių troškimą ir meilę jai. Juk 
gamtoje visko pažinti, žinoti ir 
suprasti tiesiog neįmanoma, o 
su kiekviena diena visko patirti 
norisi vis daugiau ir daugiau“, 
– apie meilę gamtai pasakojo 
ekologė.

Iš Biržų kilusi mergina, bai-
gusi studijas ir pradėjusi dirbti 
gimtojo miesto regioniniame 
parke, suprato, kad tai – jos ke-
lias, o dvejus metus atidavusi 
Biržams, atsidūrė Anykščiuose: 
Anykščių regioninio parko teri-
torijoje vykdžiusi lūšių apskai-
tą, Indrė iš mūsų miesto taip ir 
nebeišvažiavo. 

Troškūniečius ne tik anglų 

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos anglų kalbos mokytoja Vita Malažinskienė (dešinėje), kartu su 
biologijos mokytoja Rasyte Gaidiene (viduryje) vyko į Portugaliją, projekto Erasmus+ „Paukščiai Eu-
ropos danguje“, susitikimą.          Troškūnų k.Inčiūros gimnazijos nuotr.

kalbos, bet ir meilės gamtai mo-
kanti V. Malažinskienė mano, 
kad rūpintis gamta, ją mylėti 
moksleivius didžiąja dalimi 
skatina pedagogai: „Manau, 
kad prie to labai prisideda mo-
kytojai – ir biologijos, ir chemi-
jos, ir pradinių klasių. Taip pat 
konkursai, vykdomos akcijos, 
susijusios su gamta, aplinko-
sauga. Rūpinimasis gamta pasi-
daro panašus kasdieninis porei-
kis, kaip ir nusiprausti, namus 
susitvarkyti. Turi ir šiukšlę pa-
kelti, ir paukštį prižiūrėti, jam 
lesyklėlę iškelti. Vaikai įpranta, 
jie lygiai taip pat tą lesyklėlę 
iškelia ir prie savo namų, o po 
to dalijasi įspūdžiais, koks pas 
kurį paukštelis atskrido ar ko-
dėl nebeatskrido, kas galėjo su 
juo atsitikti. Per tokias kasdie-
niškas pamokas ir skiepijama 
meilė gamtai“, – kalbėjo mo-
kytoja.

Nors pati V. Malažinskienė 
nepasirinko gamtos studijų – 
dėsto anglų kalbą – tačiau tei-
gia, kad per pamokas  skiria 
labai didelį dėmesį gamtai, su 
moksleiviais kalbasi, kokią žalą 
gamtai daro žmogus, ką reikėtų 
daryti, ko nereikėtų, kad jai pa-
dėtume.

„Man gamta – tai mano antrie-
ji namai. Aš ir savo vaikams, ir 
savo mokiniams taip sakau: tai 
– jūsų antrieji namai, kaip jūs 
jais rūpinsitės, taip gerai ir gy-
vensite. Juk negalima svajoti, 
kad niokodamas gyvensi gerai. 
Namais reikia rūpintis ir tai da-
ryti reikia kasdien“, – „Anykš-
tos“ skaitytojams sakė Troškū-
nų Kazio Inčiūros gimnazijos 
mokytoja Vita Malažinskienė.

Anykščių regioninio parko 
direkcijos ekologė Indrė Vė-
taitė džiaugėsi, kad mokiniai 
vis daugiau domisi gamta, ją 
tausoja. 

Asmeninio albumo nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Nuostabiausi pasaulio 
gamtos stebuklai.
12:55 Okavangas – svajonių 
upė.
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 Tobula žmona  N-14.
23:40 Pakvaišusios namų šeimi-
ninkės dienoraštis  N-14. (kart.).
01:10 Prisiminimai  N-7 (kart.).

06:30 Beprotiškos melodijos.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.

09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Šerlokas Gnomsas.
11:20 Septynios minutės po 
vidurnakčio N-7.
13:30 Načas Libras  N-7. 
15:20 Paskutinis tėvų išbandy-
mas. Mažieji Fokeriai N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Bastilijos diena  N14. 
00:00 Tikra istorija  N14.  

06:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  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 Laukinė Arabija.
12:40 Kenoloto.
12:42 Laukinė Arabija.
13:05 Daktaras Dolitlis 2  N-7.
14:55 Paveldėtojai.
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 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas  N-7.
00:25 Balas. Audros dievas  
N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom! (k). 
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. 
10:05 Gepardai ir aš.
11:15 Šnipų karai.
12:20 Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si”   N-7. 
13:30 Ekstrasensai tiria.
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ – „Pieno 
žvaigždės“. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
21:30 Kondoras  N-7. 
22:40 Narkotikų prekeiviai  N14. 
23:50 Sniegynų įkaitai (k) N14. 
02:10 Melaginga versija (k) N14. 

06:10 Pasirinkę Lietuvą. 
06:40 Informacinių mitų griovėjai.
07:10 Akloji  (k).
08:40 Rozenheimo policija (k) N-7. 
09:40 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 žmogžudystė. 
Ugnikalnio prakeiksmas N14. 
22:55 Šimtametis, kuris išlipo pro 
langą ir dingo N-7. 
01:10 Užburtas ratas (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 arki-
katedros bazilikos. 
13:40 Išpažinimai. 
14:05 Supermokytoja.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
17:00 Talaka. Julija Mickevič.  
17:30 Kultūringai su  Nomeda.
19:30 Lengvas pokalbis   N-7.
19:55 Jaunutis   N-7.
20:10 Mikroautobusas.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rudens šokiai. 3 minutės 
iki spektaklio. 
21:03 Matthew Bourne‘o „Romeo 
ir Džuljeta“ N-14.
22:40 Jie vadina mane Babu 
(kart.).
24:00 Panorama (kart.).
00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Tobula žmona  N-14. 
(kart.).

06:10 Vienas (kart.) N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai (kart.) 
N-7.
07:55 Pavojingiausi Indijos keliai.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.

10:30 Iššūkis.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Nuostabūs metų laikai.
12:40 Laukiniai Vakarai.
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 Žaidimų žaidimas su Ellen  
N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Kulka į galvą N-14.
23:55 Maištas  N-14 (kart.).
01:35 Ką mes veikiame šešėliuo-
se  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
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.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 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 dirbtu-
vės.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
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 Lietuviškos atostogos.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Lietuviškos atostogos.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
01:30 Mano pramogos veidai.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Lietuviškos atostogos.
03:00 Lietuviškos atostogos.
03:30 Lietuviškos atostogos.
04:30 Kasdienybės herojai.
05:15 Kasdienybės herojai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras  N-7. 
17:15 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 Vokietija 89   N-14. 
23:55 Komisaras Reksas   
N-7(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso 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 Godzila   N14. 
00:55 Juodasis sąrašas  N-7. 

06:15 Transformeriai N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė fermoje  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Titanas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Titanas  N-14.
00:25 Palaidūnas  N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.

06:10 Mano virtuvė geriausia. 
(k).
07:55 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 

09:00 Pėdsakas (k) N-7. 
09:55 Gepardai ir aš (k).
11:00 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:00 CSI. Majamis  N-7. 
13:00 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 čempiona-
tas. Jonavos „CBet“ - Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“. 
21:00 Čapis  N14. 
23:25 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:25 Kondoras (k) N-7. 
01:35 Narkotikų prekeiviai (k) N14.

06:10 Rozenheimo policija  N-7. 
07:10 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 Naujokai  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. Ramūs 
vandenys - gilūs vandenys N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
02:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Ugnikalnio prakeiksmas (k) 
N14.  

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

07:00 Džiunglių knyga (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 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7.  
19:00 Talaka. Julija Mickevič  
(kart.).
19:30 D. H. Lawrence. Seksas, 
tremtis ir didybė   N-7.
20:20 Kuršių nerija.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
22:45 Kino istorija.
23:30 Nuostabios mintys (kart.).
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.
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 Mikė  N-7.

12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas N-14.
23:05 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas  S.
00:35 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 būdas  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
11:30 Šaro Barsa. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su V. Bruveriu ir 
D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Ateities karta.
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 Šok su žvaigžde  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras  N-7. 
17:15 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 Vokietija 89   N-14. 
23:55 Komisaras Reksas  
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai..
01:00 LRT radijo žinios.

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

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mirties namai  N14. 
00:20 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:20 Godzila (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė ir arbata.  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti  N-14.
00:25 Palaidūnas  N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.

06:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:05 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:10 Pėdsakas (k) N-7. 
10:05 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 Niekada nepasiduok 3 
N14. 
23:10 Čapis (k) N14.  
01:30 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:10 Rozenheimo policija  N-7. 
07:10 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 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  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. Deginantis šaltis  
N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Mirtys prie ežero (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (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 D. H. Lawrence. Seksas, 
tremtis ir didybė N-7. (kart.).
15:35 Kuršių nerija  (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:15 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kai apkabinsiu tave  N-7.  
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Žagarės vyšnių festivalis .

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

09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Pamokslininkas su kul-
kosvaidžiu  N-14.
23:40 Gelbėtojai  N-7.
00:35 Naktinė pamaina  N-14.
01:30 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Gyvenimo būdas N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
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 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsumas. 
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas. Dienos 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 Šaro Barsa.
21:00 Kieno didesni?
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
23:00 Automobilis už 0 eurų.
23:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius  (kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras  N-7. 
17:15 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 Vokietija 89   N-14. 
23:55 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai..
01:00 LRT radijo žinios.

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

19:20 Sportas.Orai.  
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Šarvuotis   N14. 
00:20 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:20 Mirties namai (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai..
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Sukurta su meile  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai . N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Žemiau 6. Kalno stebuklas  
N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Žemiau 6. Kalno stebuklas  
N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Žemiau 6. Kalno stebuklas  
N-14.
00:40 Palaidūnas  N-14.
01:40 Havajai 5.0  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7.  
11:35 Jūrų pėstininkai  (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7 
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Apsuptyje  N14. 
23:10 Niekada nepasiduok 3 
(k) N14.  
01:15 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:20 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 -7. 
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas. Kroketų giminės žlugi-
mas  N14.  
22:55 Svajoklė..
23:55 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (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 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7. 
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Apie „vynuogynus“ ir 
„batų dėžes“. 
20:55 Krepšinis. Europos taurė. 
A grupė. Vroclavo „Slask“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. 

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
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 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Mirtinas šūvis  N-14.
23:30 Gelbėtojai  N-7.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.
01:15 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.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
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 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ateities karta.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
23:00 Jos vardas MAMA.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kitą kartą Afrikoje (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras   N-7. 
17:15Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Miuncheno „Bayern“. 
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Vokietija 89   N-14. 
23:55 Komisaras Reksas N-7  
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius. 
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.

19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Monikai reikia meilėsN-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.  
22:30 Amerikietiška afera   N14. 
01:20 Šarvuotis (k)  N14.

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Debesuota, gali ištikti 
meilė 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 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Džo Breivenas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Džo Breivenas  N-14.
00:20 Palaidūnas  N-14.
01:25 Havajai 5.0  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 

(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Apuokas (k) N-7..
11:45 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:45 CSI. Majamis  N-7. 
13:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Snaiperis  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija N14. 
23:05 Apsuptyje (k) N14.  
01:15 Ekstremalūs išbandymai  
N-7. 

06:20 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 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai  N14.    
22:55 Svajoklė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kitą kartą Afrikoje. 
07:00 Džiunglių knyga (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 šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Apie „vynuogynus“ ir 
„batų dėžes“ (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
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 Tiesa apie antibiotikus.
20:20 Kernavės archeologinė 
vietovė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Geriausi mūsų metai  
N-14. 
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos…“. 

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
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 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Hobitas: Smogo dykynė  
N-14.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
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 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Kasdienybės herojai. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Ateities karta.
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.
16:30 Kalnų daktaras  N-7. 
17:15 Kernavės archeologinė 
vietovė.  
17:25 Specialioji programa 
dėl privalomojo referendumo 
,,Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių 
pakeitimo“.
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 Drakula. Pradžia  N-14.
00:25 Apgaulė   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 Globalinė audra   N-7. 
23:10 Liūtaširdis  N14.  
01:15 Amerikietiška afera (k) 
N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Zioderholmas  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 Išvirkščias pasaulis  N-7.
21:20 Loganas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Loganas  N-14.
00:15 Lemtingas posūkis 5  S.

06:30 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:30 Teisingumo agentai (k) 
N-7..
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.

14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas  N14. 
23:40 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija (k)N14. 
01:45 Ekstremalūs išbandymai  
N-7.

06:20 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 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  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. 
02:35 Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai  N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
08:25 Stambiu planu  (kart.).

09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Praeitis ateičiai N-7. 
14:45 Tiesa apie antibiotikus 
(kart.).
15:35 Kernavės archeologinė 
vietovė (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bumerangas N-14.
23:10 Koncertas, skirtas 
Palangos grąžinimo Lietuvai 
100.
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje.  
00:55 Geriausi mūsų metai 
N-14. (kart.).

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
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 Derybininkas  N-14.
00:15 Hobitas: Smogo dykynė  
N-14 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Greitis. 
07.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  
N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
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 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  

00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
06:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Automobilis už 0 eurų.
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 Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:30 Automobilis už 0 Eur .
00:00 Delfi diena.
05 :00 Čepas veža.
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Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2021 10 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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.).
06:55 Svajoja vaikai (kart.).
07:20 Akių lygyje N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pa-
saulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio 
namai 2 .
13:45 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 Šimtas kelių iki grabo 
lentos   N-14.  
01:05 Drakula. Pradžia  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 Peliukas Stiuartas Litlis.
11:40 Širdys plaka garsiai.N-7. 
13:40 Išmesk mamą iš trauki-
nio N-7. 
15:25 Indiana Džounsas ir 
paskutinis Kryžiaus žygis N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Megamaindas.

21:20 Žaidimų vakaras   N14.  
23:25 Pasimatymo filmas N14.  
01:00 Globalinė audra (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 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Laukinė Arabija.
12:30 Lilo ir Stičas  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Lilo ir Stičas  N-7.
14:10 Greitis  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 Žmogžudystė Rytų eks-
prese  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žmogžudystė Rytų eks-
prese  N-14.
23:50 Nuodėmės karalienė  
N-14.
01:45 Tūnąs tamsoje. Antroji 
dalis S.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Šnipų karai  (k).

08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Miško atspalviai.  
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Lietuvos Hipokratas.  
10:30 Gepardai ir aš.
11:35 Lenktynės aplink pa-
saulį.
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
13:45 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:55 Gordonas Ramzis. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Prienų „Labas Gas“ 
- Vilniaus „Rytas“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama  N14.  
22:00 Ketvirtojo Reicho aušra  
N14. 
00:05 Neprašyti svečiai   N14.  
02:00 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas (k) N14. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:30 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
10:00 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. Kraujas ir kaulai  
N14. 
22:55 Kūdikis N14. 
01:10 Fargo  (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Kelionių atvirukai.
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
08:30 Pradėk nuo savęs.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Mūšio laukas.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Mūsų gyvūnai  (kart.).
14:25 Akių lygyje  N-7(kart.).
16:00 Atėnė.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kitais metais, tuo pačiu 
laiku  N-14.  
23:00 LRT OPUS ore. Grupė 
„Kiti Kambariai“.
24:00 Kelionių atviruka (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (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  N-7.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Nuostabūs metų laikai.
13:55 Išlikimas  N-7
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 LFF taurės finalo rung-
tynės. FK Vilniaus „Žalgiris“ 
- FK „Panevėžys“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Vyras už pinigus  N-14.
23:50 Derybininkas  N-14 
(kart.).
01:55 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas 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 isto-
rija  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 isto-
rija  N-7.

06:00 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 Pokalbiai prie jūros.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:00 Geltonas karutis.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai?
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
120:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
22:00 Orijaus kelionių archyvai.
23:30 Orijaus kelionių archyvai.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
04:30 Kasdienybės herojai. 
05:15 Kasdienybės herojai. 

Paruošimo laikas: 20 min.
Porcijos: 4

SUDEDAMOSIOS DALYS:
Avokadas, 2 vnt.
Citrinų sultys, 1 valgomasis 

šaukštas.
Kiaušiniai, 2-3 vnt.
Pienas, 2 šaukštai.
Sviestas, 1 valgomasis 

šaukštas.
Druska ir malti juodieji pipi-

rai, žiupsnelis.
Sūdyta lašiša ZIGMAS, 100 

g.
Žalumynai (krapai, svogū-

nai, špinatai, rukola), sauja.
Alyvuogių aliejus, 0,5 šaukš-

to.
Baltojo balzaminio acto, 0,5 

šaukšto.

PARUOŠIMAS:
1. Nuplaukite avokadus, per-

pjaukite per pusę ir išimkite 
kauliukus. Perpjautas puses 
apšlakstykite citrinos sultimis.

2. Keptuvėje įkaitinkite 
sviestą, įmuškite piene išplak-
tus kiaušinius. Tada įpilkite 

Lašiša ir omletu įdaryti avokadai

druskos ir pipirų. Kai omletas 
pradės kietėti, išmaišykite jį 
mentele ir kepkite, kol paruo-
šite.

3. Padalykite omletą į abi 
avokado puses.

4. Lašišą supjaustykite juos-
telėmis ir užtepkite ant omle-
to.

5. Žalumynus nuplaukite ir 
nusausinkite, supjaustykite ir 
jais pabarstykite įdarytus avo-
kadus.

6. Apšlakstykite avokadus 
alyvuogių aliejumi ir baltu bal-
zamiko actu.
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MOZAIKA

siūlo darbą

parduoda

įvairūs

Polikarbonatinius šiltnamius, 
didžiulis pasirinkimas, 

ekspozicija, visi šiltnamiai 
Kupiškyje sandėlyje. 

Dabar pigiau – nedelskite! 
www.sodoharmonija.lt, 

Tel. (8-632) 00900.

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

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

Tel. (8-650) 63916.

Reikalingas C kategorijos vai-
ruotojas. Darbas Anykščiuose. 

Tel. (8-686) 03187.

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. 

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

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.

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3454/0002:206, esančio Gylių k, 

Anykščių sen., Anykščių r.sav., savininkės A.K. turto paveldėtojus, kad matininkė 
Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-06-09 vyk-
dė žemės sklypų kadastro Nr. 3454/0002:95, 3454/0002:325, esančių Gylių k., 
Anykščių sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adre-
su Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu: matininke.raimonda@gmail.com 
arba telefonu (8-615) 52936.

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

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

Tel. (8-608) 87858.

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel. (8-675) 52308.

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

Tel. (8-663) 78732. 

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

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

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

Tel. (8-656) 24531. 

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Ruošia techninei apžiūrai ir 
„pervaro“ apžiūrą.

Tel.: (8-699) 65148, 
(8-624) 26549.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai 
augančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Maskva: didžioji dalis 
pirmojo filmo orbitoje 
jau nufilmuota

Pirmąjį vaidybinį filmą or-
bitoje kurianti grupė jau nufil-
mavo didžiąją dalį medžiagos 
Tarptautinėje kosminėje stotyje 
(TKS), ketvirtadienį prane-
šė Rusijos kosmoso agentūra 
„Roskosmos“.

„65-oji ilgalaikė ekspedicija 
tęsia darbą Tarptautinėje kosmi-
nėje stotyje. Didžioji dalis būsi-
mo filmo „Iššūkis“ (Vyzov) me-
džiagos jau nufilmuota, vykdant 
mokslinį ir edukacinį projektą“, 
– nurodoma „Roskosmos“ pra-
nešime.

Ten pat pažymima, kad spalio 
5 dieną erdvėlaiviu „Sojuz“ į 
TKS atvykusi įgula – aktorė Ju-
lija Peresild, režisierius Klimas 
Šipenka ir kosmonautas Anto-
nas Škaplerovas – aktyviai ruo-
šiasi sekmadienį planuojamam 
grįžimui į Žemę.

„Roskosmos“ kosmonautas 
Olegas Novickis, taip pat kos-

minio skrydžio dalyviai Klimas 
Šipenka ir Julija Peresild apžiū-
rėjo skafandrus „Sokol KV-2“, 
patikrino borto dokumentaciją, 
taip pat tęsia į Žemę grąžinamų 
krovinių papildomą krovimą“, – 
informavo kosmoso agentūra.

„Roskosmos“ atskleidė, kad 
filmo, kurio darbinis rusiškas 
pavadinimas taip pat gali būti 
verčiamas kaip „Iškvietimas“,  
siužetas vaizduoja jauną chirur-
gę, dėl dramatiškų aplinkybių 
siunčiamą į TKS gelbėti kosmo-
nauto.

Jei iniciatyva bus sėkminga, 
rusų įgula pralenks Holivudo 
projektą, apie kurį anksčiau šiais 
metais paskelbė filmo „Neįma-
noma misija“ (Mission: Impos-
sible) žvaigždė Tomas Cruise'as 
kartu su NASA ir Elono Musko 
bendrove „SpaceX“.

Misija surengta iššūkių kupi-
nu metu Rusijos kosmoso pra-
monei: jai sunkiai sekasi užsi-
tikrinti valstybės finansavimą, 
nes Kremlius pirmenybę teikia 
karinėms išlaidoms.

Nyderlandų premjeras: 
tos pačios lyties santuoka 
galima ir karališkajai šeimai

2001 metais Nyderlandai tapo 
pirmąja pasaulio šalimi, įteisinu-
sia tos pačios lyties asmenų san-
tuoką, o dabar ši teisė išplečiama 
ir karališkajai šeimai.

Premjeras Markas Rutte pareiš-
kė, kad sosto įpėdinis gali susi-
tuokti su tos pačios lyties asmeni-
mi neturėdamas dėl to atsisakyti 
savo teisės paveldėti sostą.

Įstatymų leidėjai paprašė M. 
Rutte priimti sprendimą dėl situ-
acijos po to, kai vienas teisinin-
kas savo knygoje apie 17-metę 
sosto įpėdinę princesę Amalią 
sakė, kad ji teoriškai netektų tei-
sės paveldėti sostą, jei susituok-
tų su kita moterimi.

„Kabinetas mano, kad [sos-
to] įpėdinis gali tuoktis ir su 
tos pačios lyties asmeniu, ir ne-
mato jokios kliūties įstatymui, 
leidžiančiam įpėdinio santuoką 
su tos pačios lyties asmeniu“, – 
savo laiške parlamentui rašė M. 
Rutte.

Vyriausioji karaliaus Wille-
mo Alexanderio ir Argentinoje 
gimusios karalienės Maximos 
duktė Amalia nepateikė jokių 

komentarų šiuo klausimu ar apie 
savo asmeninį gyvenimą.

Vis dėlto M. Rutte atkreipė dė-
mesį, kad klausimas, ar vaikai, 
gimę tos pačios lyties asmenų 
karališkojoje santuokoje, turė-
tų teisę į sostą, yra „kiek labiau 
komplikuotas“.

„Egzistuoja paveldėjimo 
konstitucija, kuri gali priešta-
rauti šeimos teisei“, – sakė jis 
televizijai NOS.

Nyderlandų karališkoji šeima 
ir pati stengiasi prisitaikyti prie 
besikeičiančių laikų.

-BNS
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perka

parduoda

uaB „tolmana“ 
superka juodojo metalo 

laužą. pasikrauna ir 
išsiveža patys. 
Veža krovinius. 

Tel. (8-617) 05596.

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.

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

Tel. (8-607) 54386.

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

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

mokame 6% ir 21% pVm.

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

veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
avis

AUTOmOBilių 
sUpirkimAs.

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

Tel. (8-647) 77137.

Pirkite vištas, 
vištaites!

spAliO 18 d., pirmAdieNį,  
prekiausime jaunomis 5 – 6 mėn. ru-
domis olandiškomis, juodomis, rai-
bomis, pilkomis, baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis (kai-
na – 7 eur), pašarais.

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

ūkinio 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.

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.

kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-600) 22488.

Ieško pirkti sodybą gyven-
vietėje arba vienkiemyje, 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-671) 61261.

Gyvenamąjį namą Anykščių 
mieste. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-626) 98328.

automobiliai

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

Tel. (8-626) 40174.

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

kita

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

Tel. (8-682) 11626. 

Šiaudus. 200 ir daugiau vie-
netų ritiniais. Pasiima. 

Tel. (8-698) 78024. 

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

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

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

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

Medžio pjuvenų briketus, 
granules (6 mm). Supakuota 
po 15 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

kita

Savos gamybos priekabą len-
gvajam automobiliui (ilgis 2 m).

Tel. (8-677) 19427.

Bulves, pašarines, sėklines, 
maistines. Atveža. Kaina iki 
0,40 Eur. 

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

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

Tel. (8-611) 47343.

Pjaustytas, nepjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas, 
mėšlą (įvairiais kiekiais). 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel. (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis pABIjuTAS, 

rašė Antonas FEljETONAS 

anekdotas

mėnulis
spalio 16 - 18 d. d. - 
priešpilnis. 

Ignacas, Kintautas, Gytė, 
Marijonas, Margarita, 
Ignotas.

Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, 
Dovaldė, Ambraziejus, 
Dovaidas, Dovaidė, Greta, 
Gretė.

šiandien

spalio 17 d.

vardadieniai

oras

+5

+10

spalio 18 d.
Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

Mokytoja klausia didžiausio 
klasės tinginio:

- Petriuk, o tu kokiu gyvūnu 
norėtum būti?

- Žalčiu.
- Kodėl?
- Galėčiau vaikščioti gulėda-

mas.

***
Moteriškė vaistinėje klausia:
- Ar turite joduoto kalio?
- Ne, turime tik kalio ciani-

do.
- O koks skirtumas?
- Vienu euru brangesnis.

***
Pokalbis pas psichologą:
- Alkoholį vartojate?
- Ne.
- Rūkote?
- Ne.
- Kortom lošiat?
- Ne.
- Kaip su svetimom mote-

rim?
- Vengiu.
- Jei neturite jokių ydų, ko gi 

jūs atėjote?
- Na, yra vienas toks trūku-

mėlis...
- Koks gi?
- Meluoju daug...

***
Vidury nakties mažame mies-

telyje kilo gaisras. Ugniagesių 
ekipažas vyksta jo gesinti.

- Velniškai tamsu, nematau, 
kur važiuoti, - skundžiasi vai-
ruotojas ugniagesys.

- Neskubėk, palaukime, kol 
geriau įsiliepsnos.

Amiliutė įsitikinusi, kad geriausia kandidatė į rajono 
kultūros premiją būtų ji pati

Nuopelnai jos neeiliniai 
Ir Anykščiams, ir Tėvynei. 
Nori - ji gražiai eiliuoja,
Nori - garsiai padainuoja.

Puošia dar Žvejų gatvelę,
kaip supranta ir kaip gali.
Tulpėm vėliavos spalvos
Tvorą šiemet dekoruos. 

Ir istoriją išmano -
Žino, kas su kuo gyvena
Nuo smetoninių laikų,- 
Aprašyt būt nesunku.

jei būt Marcė tik žinojus,
Raštą merui būt nugrojus.
Garantuotai - be debatų -
ją priskirtų prie laureatų. 

O tada iš dėkingumo
Imtųsi kūrybingumo.
Iš kaštonų prie stoties
ji performansą paties.

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. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Skelbiama prenumerata 2022-iesiems metams!

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti paštu arba atnešti 
į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).

Prenumeratorių laukia prizai!

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAS


