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Pamaldos. Lapkričio 1 ir 2 
dieną Anykščių Šv.Mato baž-
nyčioje šv.Mišios bus aukoja-
mos 9,11 ir 18 val. Malda už 
mirusius senosiose Anykščių 
kapinėse vyks 12.15 val., nau-
josiose kapinėse – 13 val.

Atminimas. Pasaulio anykš-
tėnų bendrija,  kviečia prisi-
minti  ir anykštėnus, palaidotus 
senųjų kapinių teritorijoje, prie 
Anykščių koplyčios. Tęsiant 
tradicinę akciją „Uždek žvake-
lę senųjų kapinių teritorijoje!“, 
anykštėnai kviečiami susitikti 
lapkričio 1-ąją, pirmadienį, 17 
val. prie Koplyčios.

Jaunimas. Rugsėjo mėnesį 
gautas Anykščių rajono savival-
dybės Jaunimo reikalų tarybos 
nario Dominyko Puzino prašy-
mas atstatydinti jį iš Anykščių 
rajono savivaldybės Jaunimo 
reikalų tarybos narių. Jį pakeis 
save išsikėlusi kandidatė Emili-
ja Bieliauskaitė. Jaunimo atsto-
vai į šią tarybą išrinkti  vasaros 
pradžioje. Susirinkime tada 
dalyvavo 9 jaunimo atstovai, iš 
kurių buvo išrinkti 5. 

Koronavirusas. Anykščių ra-
jono savivaldybė skelbia, kad 
šią savaitę protrūkiai fiksuoti  
Antano Vienuolio progimna-
zijoje, Jono Biliūno gimnazi-
joje, Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos Kurklių 
Stepono Kairio skyriuje, UAB 
„ESSPO“, savivaldybės admi-
nistracijoje, Anykščių rajono 
savivaldybės ligoninės slaugos 
ir palaikomojo gydymo skyriu-
je. Nuo spalio 22 iki 28 dienos 
Anykščių rajone nustatyti 102 
nauji koronaviruso atvejai.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis lapkričio 6 dieną, 
šeštadienį.

Seime į priekį juda narkotikų dekriminalizavimas
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Seime į priekį juda nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimas. 
Parlamentarai po svarstymo pritarė Laisvės partijos su koalicijos partneriais inicijuo-

toms pataisoms, kuriomis atsakomybė už nedidelį kiekį narkotinių medžiagų būtų perkel-
ta iš Baudžiamojo į Administracinių nusižengimų kodeksą.

Tomas Tomilinas 
„prieš“, Sergejus Jovaiša – 
„už“

Už nedidelio kiekio narkoti-
kų dekriminalizavimą balsavo 
66 Seimo nariai, tarp jų – ir 
konservatorius Sergejus Jovai-
ša. Prieš buvo 38 Seimo nariai, 
tarp jų Anykščių krašto atsto-
vas Seime, Demokratų frakci-
jos „Vardan Lietuvos“ atstovas 
Tomas Tomilinas. Dar penki 
Seimo nariai per balsavimą 
susilaikė. Kitu balsavimu pri-
tarta atsakomybės perkėlimui į 
Administracinių nusižengimų 
kodeksą. 

Seimo narys Tomas Tomilinas sakė, kad jo po-
zicija dėl narkotinių medžiagų yra „griežta ir 
kategoriška“.

Seimo narys Sergejus Jovaiša mano, kad už 
narkotinių medžiagų pabandymą pakanka ir 
„administracinio pagrūmojimo“.

Savivaldybės administracijoje – 
nedarbingumo užkratas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Išaugus užsikrėtimų koronavirusu skaičiams, spalio 28 
dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono taryba  vėl posėdžiavo 
nuotoliniu būdu. 32-ajame posėdyje dėl Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės ir 
jos pavaduotojos Venetos Veršulytės nedarbingumo anykš-
tėnų išrinktiesiems prireikė paskirti laikinąjį Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos direktorių. Šios pareigos 
pavestos Švietimo skyriaus vedėjai Jurgitai Banienei.

Posėdyje taip pat paaiškėjo, kad jau kelis mėnesius ne-
darbinga ir savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė. 

Nežinia, ar tai sutapimas, ar ne, tačiau nedarbinga 
A.Pajarskienė tapo po to, kai dėl jos aplaidžiai vykdomo 
darbo buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas.

Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė paskirta laikinąja 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktore, nes ti-
kroji direktorė ir jos pavaduotoja serga.

Net brangios 
skiedros - 
pigiau už 
dujas

Reikia pirkėjų 
skaičiuotojų 
etatų

Miestas ir kaimas – lyg balta ir juoda
Kun. Ričardas BANYS:
„...Šita santvarka pagim-

dė tris lietuvas...“

Autobusų marš-
ruto Anykščių 
autobusų stotis – 
Anykščių ligoninė 
- Kapinės lapkri-
čio 1-2 d. tvarka-
raštis
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Lapkričio 4 d., 17.30 val. Koplyčioje (Vilniaus g. 36, 
Anykščiai) įvyks kino performansas „Elegija Rudolfui Ba-
ranikui“

Rudolfas Baranikas – JAV 
kūręs dailininkas, politinio abs-
trakcionizmo dailėje pradinin-
kas, vienas žymiausių Anykščių 
žydų, užaugęs, savo gyvenimo 

kelią pradėjęs Anykščiuose ir 
jų niekada nepamiršęs. 

Jo kūriniai yra Moderniojo 
meno muziejaus, Whitney Ame-
rikos meno muziejaus, Naujojo 

Tyrimas. Įrašus apie vakcina-
ciją galbūt suklastoję Naujosios 
Vilnios poliklinikos darbuotojai 
atleisti iš darbo, pranešė polikli-
nikos direktoriaus pavaduotoja 
medicinai Virginija Dautartie-
nė. Direktoriaus pavaduotoja 
tvirtino nežinanti, kiek žmonių 
atleista iš pareigų. Ji taip pat 
sakė nežinanti, kiek neteisingų 
įrašų galėjo būti padaryta. Dėl 
įvykio poliklinika pradėjo vidi-
nį tyrimą. Penktadienį Vilniaus 
policija pranešė, kad poliklini-
koje, įtariama, už kyšius klastoti 
įrašai, esą asmenys pasiskiepijo 
nuo COVID-19 ligos. Įtariama, 
kad mokėti kyšiai už tai, jog 
medicinos darbuotojai į www.
esveikata.lt duomenų bazę įra-
šytų klaidingus duomenis apie 
asmenų pasiskiepijimą nuo CO-
VID-19, žinant, kad tomis dato-
mis pastarieji poliklinikoje ne-
silankė ir jokiomis vakcinomis 
nesiskiepijo.

Modernizuos. Lenkijos naf-
tos koncerno „Orlen“ valdoma 
vienintelė Baltijos šalyse naftos 
perdirbėja „Orlen Lietuva“ pasi-
rašė sutartį su Londone įsikūru-
sia energetikos paslaugų bendro-
ve „Petrofac Ltd.“ dėl giluminio 
naftos perdirbimo įrenginio Ma-
žeikiuose modernizavimo. Ben-
dra investicijų vertė sieks 641 
mln. eurų, per Varšuvos biržą 
pranešė „Orlen“.  „Petrofac“ pa-
siūlymas konkurse pasirodė ge-
riausias. „Orlen“ skaičiavimais, 
įvykdžius investiciją „Orlen 
Lietuva“ veiklos EBITDA pel-
nas kasmet padidės apie 68 mln. 
eurų“, – rašoma pranešime. 

Pelnas. Europos rekonstrukci-
jos ir plėtros banko (ERPB) bei 
vietos akcininkų valdomo Šiaulių 
banko grupė per devynis šių metų 
mėnesius uždirbo 44,2 mln. eurų 
grynojo pelno – 29 proc. daugiau 
nei prieš metus, kai pelnas sie-
kė 34,2 mln. eurų. Vien trečiojo 
ketvirčio pelnas buvo 16,3 mln. 
eurų –  22 proc. didesnis nei prieš 
metus (13,4 mln. eurų), per „Nas-
daq“ Vilniaus biržą pranešė Šiau-
lių bankas.

BVP. Lietuvos bendrasis vi-
daus produktas (BVP) per šių 
metų devynis mėnesius, paly-
ginti su atitinkamu 2020-ųjų 
laikotarpiu, pašalinus sezono ir 
darbo dienų skaičiaus įtaką pa-
didėjo 5,2 proc. ir to meto kaino-
mis siekė 40,5 mlrd. eurų, pra-
nešė Statistikos departamentas. 
Trečiąjį ketvirtį šalies BVP to 
meto kainomis siekė 15,1 mlrd. 
eurų ir buvo 6 proc. (pašalinus 
sezono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką) didesnis nei pernai liepą-
rugsėjį. Palyginti su šių metų 
antruoju ketvirčiu, realusis BVP 
pokytis trečiąjį ketvirtį buvo tei-
giamas – 0,05 procento.

-Bns

Smurtas. Spalio 28 die-
ną  apie 16.55 val. vyras (g. 
1983 m.) Traupyje, Lauka-
galių g., sumušė moterį (g. 
1973 m.) ir jaunuolį (g. 2005 
m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Alkoholis. Spalio 28 dieną  
apie 15.20 val. Viešintose 
vyras (g. 1971m.), gyvenan-
tis Kupiškio rajono Migonių 
kaime, vartojo alkoholį po 
eismo įvykio iki jo aplinky-
bių nustatymo. Vyrui nusta-
tytas 2,51 prom. neblaivu-
mas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Mirtis. Spalio 27 dieną  
apie 12.15 val. Kavarsko se-
niūnijos Jakšiškių kaime na-
muose rastas vyro (g. 1954 
m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Netektis. Spalio 26 dieną  
apie 10.30 val. Anykščiuo-
se, Liudiškių g., rastas vyro 
(g. 1958 m.) kūnas be išori-
nių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Tyrimas. Spalio 25 die-
ną   apie 14.00 val. gautas 
Anykščių ligoninės praneši-
mas, kad mirė vyras (g. 1968 
m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

MARŠRUTO Nr. M 38 A
Anykščių m. autobusų stotis – Anykščių ligoninė - Kapinės

MARŠRUTO TVARKARAŠTIS
 Važiuoja lapkričio 1-2 d. 

Siekiant sumažinti automobilių spūstis Anykščių mieste, lapkričio 1-ąją 
ir 2-ąją dienomis raginame naudotis viešuoju transportu, kuris keleivius 
maršrutu Anykščių m. autobusų stotis – Anykščių ligoninė - Kapinės veš 
nemokamai.

2021-10-28 informacinia-
me portale www.nyksciai.lt 
buvo publikuotas straipsnis 
„Už du šviesoforus – pusė 
milijono? Jūs juokau-
jat?“ (toliau – Straipsnis). 
Straipsnyje pateikta tikro-
vės neatitinkanti, melagin-
ga informacija.

Informuojame, kad minėta-
me straipsnyje nurodytas do-
kumentas yra planavimo do-
kumentas, kuriame lėšos yra 
planuojamos, o įgyvendinus 
veiklas nurodomas pasiektas 
rodiklis. Iš dokumento galima 
suprasti, jog jame nurodomi 
2021 m. planai, o 2021 m. dar 
nėra pasibaigę, ir tai, kad ši ei-
lutė yra skirta ne tik šviesoforų 
rekonstrukcijai, bet ir Anykš-

čių miesto gatvių ir teritorijų 
apšvietimo tinklų rekonstruk-
cijai. Informuojame, kad šiuo 
metu yra paskelbtas Anykščių 
miesto gatvių ir teritorijų ap-
švietimo tinklų rekonstrukci-
jos pirkimas ir didžioji dalis 
veiklos plano eilutėje nurody-
tų lėšų yra numatytos šių dar-
bų apmokėjimui, o šviesoforų 
rekonstrukcijai 2021 m. buvo 
panaudota 14 883 Eur (už šias 
lėšas buvo atlikti šie darbai: 1. 
A. Vienuolio–Gegužės gatvių 
sankryžoje įrengta  nauja val-
dymo spinta su nauja valdymo 
sistema bei programine įranga, 
dešinio posūkio papildoma 
sekcija su žalios rodyklės si-
gnalu. 2. A. Baranausko a.–Va-
lančiaus g. sankryžoje įrengtas 
naujas pėsčiųjų šviesoforas, 
nauja valdymo spinta su nauja 
valdymo sistema bei progra-

mine įranga, dešinio posūkio 
papildoma sekcija su žalios 
rodyklės signalu bei kiti būtini 
šviesoforų derinimo darbai). 
Pažymime, kad tikslias lėšų 
sumas, kurios buvo panaudo-
tos tam tikrų darbų atlikimui, 
galime įvardinti tik atlikus nu-
matytus darbus ar pasibaigus 
finansiniams metams, o pla-
navimas yra reikalingas tam, 
kad mūsų vykdoma veikla 
būtų kuo skaidresnė ir efekty-
vesnė. Finansų planavimas yra 
įprastas reiškinys tiek įstaigo-
se, įmonėse, tiek paprastuose 
šeimos ūkiuose, tačiau mes 
jį vykdome ne pasižiūrėdami 
į piniginę ar banko sąskaitą 
parduotuvėje, bet rengdami 
planavimo dokumentus, pagal 
kuriuos vėliau vykdome pirki-
mus. Taip pat primename, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 

administracija visus savo pir-
kimus vykdo griežtai vadovau-
damasi teisės aktais ir sudaro 
sąlygas konkursus laimėti tik 
toms įmonėms, kurios pateikia 
geriausius pasiūlymus, pagal 
numatytus konkurencingus 
reikalavimus.

Labai apmaudu, kad dėl ne-
atidumo, neatkreipiant dėme-
sio į dokumento pavadinimą, 
kuriame aiškiai yra nurodoma, 
jog tai yra planas, nekreipiant 
dėmesio į tai, kad plano eilu-
tėje yra nurodyta ne tik švieso-
forų remontas bei rekonstruk-
cija, tačiau ir Anykščių miesto 
gatvių ir teritorijų apšvietimo 
tinklų rekonstrukcija, yra klai-
dinami gyventojai. 

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr. 1015

Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos

Šiuolaikinio meno muziejaus, 
Hirshorn muziejaus Vašing-
tone, Stokholmo Moderniojo 
meno muziejaus, Bruklino mu-
ziejaus ir daugelio kitų muziejų 
bei universitetų kolekcijose.

Menininko ciklų – „Napal-
mo elegijos” bei „Nakties dan-
gaus elegijos” įkvėpti, aktorius, 
performeris Benas Šarka, kino 
operatorė Kristina Sereikaitė 

bei kino režisierius Linas Mi-
kuta sukūrė kino performansą 
„Elegija Rudolfui Baranikui”. 

Performansas buvo nufilmuo-
tas senojoje apleistoje Anykščių 
sinagogoje. Nors performansas 
bus rodomas kaip kino seansas, 
jo įgarsinimas vyks gyvai, o jį 
atliks performanso autorius Be-
nas Šarka.

-AnYkŠTA

Performansas Koplyčioje
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užjaučia

Mirtis ateina netikėtai ir 
pasiima patį geriausią, patį 
brangiausią...

Nuoširdžius paguodos 
žodžius skiriame Gražinai 
KAzLAUSKIENEI, mirus 
mylimam broliui.

Anykščių rajono varto-
tojų kooperatyvo adminis-
tracija

Savivaldybės administracijoje 
– nedarbingumo užkratas

tuose neinformavo Anykščių 
rajono tarybos narių, nors tai 
privalėjo padaryti.

Darbo partijos atstovas 
Anykščių rajono taryboje Ri-
čardas Sargūnas suskaičiavo, 
kad, norint dalyvauti minimuo-
se projektuose, Anykščių rajono 
savivaldybė prie jų finansiškai 
turėtų prisidėti apie 13 tūkst. 
Eur. Jis sakė, kad apie Anykš-
čių menų inkubatoriaus – menų 
studijos  planus dalyvauti  šiuo-
se projektuose savivaldybės ta-
ryba nebuvo informuota, nors 
apie tai turėjo žinoti dar 2020 
metais.

„Situacija yra tokia, kad įs-
taiga 2020 metais kreipėsi su 
prašymu prisidėti prie projekto, 
tačiau rezoliucija buvo nukreip-
ta Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėjai teikti šį 
klausimą svarstyti tarybai. Bet 
klausimas svarstymui nebuvo 
pateiktas“, - kalbėjo sprendimo 
projektą pristačiusi Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus specialistė Inga Eidrige-
vičienė.

R.Sargūnas stebėjosi, kad 
Anykščių rajono tarybai tokie 
klausimai nepateikiami, jie lai-
komi „antrarūšiais“, domėjosi, 
ar už tokius dalykus kas nors 
savivaldybės administracijoje 
atsako.

Anykščių rajono tarybos po-
sėdžiui pirmininkavęs Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis sutiko su 
R.Sargūno pastabomis bei sakė, 
kad ir savivaldybei „atsibodo 
tokie dalykai“.

„Turbūt matote, kad jau ke-
lintą mėnesį nėra Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjos A.Pajarskienės. Ji 
serga, yra nedarbingume, bet iš 
tikrųjų pradėti tarnybiniai pati-
krinimai. Taip tęstis nebegali, 
nes jau per daug klaidų“, - sakė 
D.Žiogelis.

Keleivius siūlo vežti 
elektra varomais 
autobusais

Anykščių rajono tarybos 
posėdyje taip pat kalbėta apie 
keleivių vežimą maršrutiniais 
autobusais. Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos atstovas 
Vygantas Šližys kalbėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybė 
turėtų pagalvoti apie tai, kad 
rajono keliais važinėtų elektra 
varomi autobusai.

„Anykščiai siekia kurorto 
statuso. Ar neplanuojama atei-
tyje pereiti prie elektra varomų 
„švarių“ autobusų? Tai prak-
tiškai visi Lietuvos kurortai 
jau daro. Reikėtų apie tai jau 
galvoti“, - sakė jis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Simas 
Aštrauskas dėstė, kad apie 
tokią galimybę būtų galima 
svarstyti, kuomet baigsis sa-
vivaldybės sutartis su dabarti-
niu vežėju – UAB „Transporto 
centras“.

„Elektrinių įkrovimo stote-
lių, nieko nėra.Tuo galėtų pa-
sirūpinti valstybė ir tada tikrai 
problemos nebūtų“, - konstata-
vo Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistas.

„Čia ir nuo mūsų požiū-
rio daug priklauso, o ne tik 
nuo valstybės“, - replikavo 
Anykščių rajono tarybos narys 
V.Šližys.

Už patalpų nuomą mokės 
ženkliai daugiau

Kiek ilgėliau Anykščių rajo-
no tarybos nariai stabtelėjo ties 
sprendimo projektu dėl negy-
venamųjų patalpų nuomos Kur-
kliuose. 

Už laikinąsias pareigas – 
10 proc. dydžio priedas 
prie atlyginimo

Laikinasis Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius paskirtas dėl to, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė ir jos pavaduotoja 
Veneta Veršulytė jau kurį laiką 
turi nedarbingumo pažymėji-
mus. Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė susirgo praėju-
sią savaitę, o jos pavaduotoja 
V.Veršulytė – šią savaitę. Dėl 
ko abi savivaldybės adminis-
tracijos vadovės nedarbingos 
– Anykščių rajono savivaldy-
bė nepraneša. Priminsime, kad 
praėjusį sekmadienį Anykščių 
rajono savivaldybėje nustatytas 
koronaviruso židinys. Susir-
go mažiausiai 7 savivaldybės 
administracijos darbuotojai.

Laikinai savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pareigas 
atlikti buvo pasiūlyta Švietimo 
skyriaus vedėjai J. Banienei. 
Rajono taryba pasiūlytai kan-
didatūrai pritarė vienbalsiai. Už 
papildomas pareigas J.Banienei 
bus mokamas 10 proc. atlygini-
mo priedas.

Su projektais 
nesupažindino 
Anykščių rajono tarybos

Svarstant sprendimo projek-
tą dėl Anykščių menų inkuba-
toriaus–menų studijos daly-
vavimo projektuose „Amatas 
kaip vaistas nuo atskirties“ ir 
„Amatas kaip tarptautinis tu-
rizmo projektas“ paaiškėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja Audronė 
Pajarskienė apie įstaigos keti-
nimus dalyvauti  šiuose projek-

Su kuo Jums 
asocijuojasi 
1990-ųjų 
laikai 
Anykščiuose?

Žilvinas DERESEVI-
ČIUS:

- Tada buvo gaila, kad su-
griuvo kolūkiai. 90-aisiais 
buvau ketvirtokas. Į kolūkius 
dirbti veždavo nuo penktos 
klasės. Iš vyresniokų buvom 
girdėję, kad būna smagu, ne-
reikia į pamokas ir dar rublį 
duoda... Taip ir nebeteko to 
patirti...  P.S. kolūkių dabar 
nebegaila...

Skaistė REPČYTĖ:
- Kadangi gyvenau prie 

„Siauruko“ stoties, labai ryš-
kiai prisimenu, kaip atsidarė 
Vilniaus prekyba - pirmoji sa-
vitarnos parduotuvė, kuri tuo 
metu atrodė kaip gražiausias 
prekybos centras, nors žiū-
rint atgal, - tiesiog sandėlis su 
daug vienodų prekių. Ir, aišku, 
„Bangelė“ ir mokyklos šokiai.

Povilas PATUMSIS:
- Vaikams po vieną parduo-

damos cigaretės kioskelyje.

Egidijus RUTKAUSKAS:
- Vestuvinis kostiumas už 

talonus.

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėjos Audronės Pajarskienės nedarbingumas su-
tapo su  pradėtu tarnybiniu patikrinimu dėl jos atliekamo darbo 
kokybės.

Daugės menininkų...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, konservatorius, apie 
nedidelio kiekio narkotikų 
dekriminalizavimą: 

„Galbūt nėra čia jau tas 
mirtinas pavojus, kad po to 
reikėtų taikyti baudžiamąją 
atsakomybę. Tai vėliau turi 
neigiamos įtakos jaunuolių 
studijoms, ateities karjerai.

Pradžioje pereikim prie 
tiesog švarių autobusų.

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys nuo 
„valstiečių“, apie Anykščių 
visuomeninį transportą:  

„Anykščiai siekia kurorto 
statuso.Ar neplanuojama atei-
tyje pereiti prie elektra varo-
mų „švarių“ autobusų?

Neturite duonos? 
Valgykit pyragus!

Dalia MATEIKIENĖ, par-
duotuvės-kavinės „Sucre“ 
darbuotoja, apie lankytojų 
skaičiaus ribojimus: 

„Man atrodo, kad visos bė-
dos kyla todėl, kad Seimo 
nariai nebesuvokia, koks yra 
realus gyvenimas.“

Net didžiąją dalį...

Antanas BAURA, trijų 
kadencijų Seimo narys, apie 
Vyriausybės bandymus su-
valdyti epidemiją: 

„Sutinku, kad ir dabartinei 
Vyriausybei sunku, bet dalį 
problemų ji pati ir susikuria.“

Žodžiu -  einat, kur 
norit, darot, ką norit?

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie apsisaugojimą nuo Co-
vid-19:

„Aš esu vakcinuotas pagal 
visą schemą, man jokia izolia-
cija nėra taikoma.“

Sukurs savitą įvaizdį

Žilvinas Pranas SMALS-
KAS, anykštėnas, meninin-
kas, apie Tilto gatvės kom-
plekso įveiklinimą: 

„Ten norima įdarbinti soci-
aliai remtinus. O kitas krite-
rijus - sukurti miesto įvaizdį. 
Labai jau ten socialiai remtini 
sukurs miesto įvaizdį.“  
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rievės

sigita PiVORienĖ

Artėjant Visų Šventųjų 
dienai bei Vėlinėms, kuomet 
ryškiaspalviai rudeniniai la-
pai maišosi su pilkais debesi-
mis, skubėsime aplankyti juos 
– mylėtus ir tebemylimus, 
džiuginusius, nepamirštus. 
išėjusius ten, iš kur negrįžta-
ma, ten, kur atsidursime visi 
be išimties. nunešim gėlės 
žiedą, apkabinsim mintyse, 
pabendrausime, pabūsim kaip 
seniau, kai dar jausdavom ne 
tik mirksinčių žvakučių, bet ir 
jų rankų šilumą.  

kaskart, vykstant aplankyti 
jų, sukirba: kaip gaila, kad 
šios gėlių puokštelės nebeį-
teiksiu į rankas, nepažvelgsiu 
į akis, negalėsiu apkabinti ar 

pasikalbėti. 
Ačiū visiems, sėdintiems 

ten, aukštai, o gal likimui, o 
gal gerai sveikatai, bet pačius 
artimiausiuosius dar turiu 
šalia. Turiu kam paskambinti, 
susitikti, pabendrauti.

su mirtimi iš arčiau su-
sipažinti teko gana seniai, 
kai išėjo tėtės brolis. Bet toji 
„tikroji“ pažintis turbūt įvyko 
daugmaž prieš trejus metus, 
kai palydėjom Dieduką. iki tol 
palaidojom ir kitus senelius, 
bet jis buvo paskutinis… 
suvokimas, kad jo greitai 
nebeliks, smogė skaudžiai ir 
paliko tuštumą. nebebus pas 
ką nuvažiuoti, susėsti prie 
kalėdinio stalo,  jam ramiai 
stebint aplink vykstantį šur-
mulį. nebebus pas ką prisėsti 
ir prisiminti tą vaikystės blynų 
su uogiene skonį, bulves su 
lupena, nuvogtas iš kiaulėms 
skirto kibiro, ar tą anuomet 
taip nemėgtą šviežią pieną su 
puta. 

Šįkart jau nebe paauglės 
galvon atėjo supratimas - 
mirtis egzistuoja, ji pasiima, 
neklaususi nei tavo sutikimo, 
nei nuomonės, nei argumentų 
neišklausiusi. kartu atėjo 

ir baimė dėl kitų – pačių 
artimiausių. Mirtis pasiima 
tuos, kuriems, atrodo, dar ne 
laikas, kurie dar galėtų ar net 
privalėtų pabūti. juk esame 
savanaudžiai: kiekvieną, kuris 
mums brangus, galėtume 
„pasilikti“ amžinai.

„Mirčiai būtina ruoštis 
labiau nei kam kitam“, – rašė 
filosofas seneka, tačiau ar 
įmanoma jai pasiruošti? 
Mirtis – tai kažkas neapčiuo-
piama ir nesuvokiama - kaip 
ir Visata: nežinai, nei kur ji 
prasideda, nei kur baigiasi. 
supranti, kad bet kurią minutę 
ir tavęs, ir bet kurio artimojo 
čia gali nebelikti, bet suvok-
ti?.. ką tikrai žinom ir suvo-
kiame – tai, kad po mirties 
lieka skausmas ir begalinis 
ilgesys.

nesu nei labai tikinti, nei 
labai netikinti, bet labai su-
tinkanti su tuo, kad manymas, 
jog išeisime kažkur „ten“, 
tikrai palengvina gyvenimą 
čia. Daugelis mokslininkų ke-
lia mintį, kad būtent žmogaus 
vaizduotė sukūrė pomirtinį 
gyvenimą, o prie to labai 
prisidėjo menas: Dantė „Die-
viškojoje komedijoje“ pasa-

koja apie savo kelionę per 
pragarą, skaistyklą ir rojų. 
Visuose tikėjimuose mirtis yra 
suvokiama kaip atgimimas: ir 
krikščionys, ir islamistai tiki, 
kad mūsų siela nukeliaus į 
Dangų. induistai tiki rein-
karnacija - mirusiojo sielos 
apsigyvenimu kitame kūne. 
Budistai irgi tiki, kad atgims 
– kuo geresnis buvai, tuo į 
geresnį gyvenimą pateksi, o 
blogieji atgimti gali ir gyvūno 
kūne… Būdami pagonys, 
tikėjome, kad iškeliausime į 
Dausas.

Tad net ir dabartiniame 
racionaliame ir mokslo išaiš-
kintame pasaulyje nesinori 
tikėti, kad išėjęs išgaruosi 
kaip dūmas. ko gero, mažuma 
leidžia sau galvoti, kad, kūręs 
gyvenimą čia, auginęs vaikus 
ir puoselėjęs namus, išeisi 
kažin kur į nebūtį ir būsi pa-
mirštas. juk kur kas lengviau 
keliauti į būtį, tik kitokią. 
Gal net grįžti į savo namus, 
tik ne kūnu, o siela? Palikti 
artimuosius tik kuriam laikui. 
kad vėl susitiktum.

Diedukas tikėjo, paskui – 
jau nelabai, kad nukeliaus 
pas Aukščiausiąjį. Bent viena 

ląstele tikim ir mes, kad jam, 
visiems jiems Ten, kažkur, 
viskas gerai, kad jie mato 
mus ir žino – galvojam, pri-
simenam, pasiilgstam ir nors 
mintimis aplankom kur kas 
dažniau nei per Vėlines.

skaičiuojama, kad pasauly-
je kas minutę miršta apie 107 
žmones, o per metus – apie 
56 milijonus. Tad per tą laiką, 
kol perskaitysite šį tekstą, 
dėl ligos, bado, savižudybės, 
nelaimingo atsitikimo ar kitų 
priežasčių iškeliaus apie 500 
sielų. ir nors žmonių skaičius 
pasaulyje nepaliaujamai 
auga, tačiau ir kapų jūra 
apima vis daugiau teritori-
jos: kiekvieną kartą atvykęs 
į kapus matai vis daugiau ir 
daugiau kauburėlių, kuriuo-
se amžinai ilsėsis kažkieno 
mama, tėvas, brolis, sesuo, 
vaikas… 

Mylėkime tuos, kurie yra 
šalia, branginkime kiekvieną 
minutę, praleistą kartu. Patys 
semkime gyvenimą pilnomis 
saujomis, imkime pavyzdį iš 
tų, kurie nebijo rizikuoti, ban-
dyti ir gyventi.  Pamąstykime, 
ypač per Vėlines. kad ir kaip 
tai banaliai beskambėtų.

Seime į priekį juda narkotikų dekriminalizavimas

Už pirmą kartą  grėstų 
bauda

Iki šiol už neteisėtą disponavi-
mą nedideliu kiekiu narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų be 
tikslo jas platinti buvo baudžia-
ma bauda, areštu arba laisvės 
atėmimu iki dvejų metų.

Dabar siūloma, kad už nedide-
lio kiekio narkotinių, psichotro-
pinių ar kitų psichiką veikiančių 
medžiagų gaminimą, perdirbi-
mą, įgijimą, laikymą, gabenimą 
ir siuntimą be tikslo jas parduoti 
ar kitaip platinti grėstų bauda 
nuo 50 iki 350 eurų.

Pakartotinis nusižengimas 
užtrauktų 300–500 eurų baudą, 
pažeidėjas būtų įpareigojamas 
dalyvauti alkoholizmo ir nar-
komanijos prevencijos ar kitose 
programose.

Taip pat Baudžiamąjį kodeksą  
siūloma praplėsti bausmių už 
neteisėtą disponavimą didesniu 
nei nedidelis kiekis narkotinių 
medžiagų be tikslo jas platinti 
sąrašą, numatant, kad už tai būtų 
baudžiama ne tik bauda, areštu 
ir laisvės atėmimo bausme iki 2 
metų, bet ir viešaisiais darbais 
bei laisvės apribojimu.

Nemato prasmės palikti 
baudžiamąją atsakomybę

Konservatorius Sergejus Jo-
vaiša balsavo už narkotikų de-

kriminalizavimą.
„Mes bandome sugrąžinti tokį 

įstatymą, kuris, berods, galiojo 
iki 2017 metų. Naujų pataisų įsi-
galiojimas praktiškai nepakeitė 
nieko „vartojimo ar nevartojimo 
prasme“. Tiesiog buvo „užkrau-
ta“ teismų sistema papildomai 
ir tiems, kurie dėl disponavi-
mo  nedideliu kiekiu narkotinių 
medžiagų, be tikslo parduoti, 
būdavo sulaikomi, jiems grėsė 
baudžiamoji atsakomybė. Mes 
tiesiog matydami, kad prasmės 
nėra palikti baudžiamąją atsako-
mybę, ją keičiame į administra-
cinę“, - sakė Seimo narys.

Policija ir medicinos 
ekspertai mato grėsmes

Atsakomybės švelninimui už 
disponavimą nedideliu kiekiu 
narkotinių medžiagų pastabų 
turėjo policija, įvairios ekspertų 
grupės.

Policijos departamentas 
„Anykštai“ pateikė analizę,  
kurioje įvardytos disponavimo 
nedideliu kiekiu narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų dekri-
minalizavimo grėsmės.

„Administracinėje teisenoje 
policija turi mažiau svertų ir ga-
limybių išaiškinti ir ištirti teisės 
pažeidimus nei baudžiamajame 
procese (skirtingos taikytinos 
procesinės poveikio priemonės, 
apribotas patekimas į asmens 
gyvenamąsias patalpas ir pan.).

Medžiagų platintojams atsiras 

galimybė turėti papildomą gy-
nybinę versiją, sunkiau įrodyti, 
kad daroma nusikalstama veika, 
patraukimas baudžiamojon at-
sakomybėn taps sudėtingesnis. 
Dėl to gali atsirasti nusikaltimus 
darančių asmenų nebaudžiamu-
mo jausmas, kas gali turėti įta-
kos narkotikų platinimo apimčių 
ir psichotropinių medžiagų var-
tojimo masto didėjimui. 

Yra tikimybė, kad gali augti 
narkotinių medžiagų paklausa, 
o dekriminalizavus neteisėtą 
disponavimą be išimties visų 
rūšių narkotinių ar psichotropi-
nių medžiagų nedideliu kiekiu, 
gali gerokai išplisti sąlygiškai 
pavojingesnių medžiagų, tokių 
kaip heroinas, amfetaminas, 
LSD, kitų sintetinių medžiagų 
disponavimas, jų vartojimas. 
Tokia padėtis neigiamai įtakotų 
visuomenės sveikatą, sąlygotų 
papildomų problemų atsiradimą 
sveikatos priežiūros, socialinės 
rūpybos, teisėsaugos, švietimo 
ir kitose srityse. 

Teisės pažeidimų tyrimo eigo-
je gali susiklostyti praktika, kad 
administracinio nusižengimo 
požymių turinti veika (dispona-
vimas nedideliu kiekiu narkoti-
kų), padaryta pakartotinai trum-
pu laikotarpiu, atsižvelgiant į 
bendrą atskirais atvejais dispo-
nuojamos medžiagos kiekį, bus 
pradėta vertinti sistemiškumo 
požiūriu, inkriminuojant tai kaip 
nusikalstamą veiką“, - rašoma 
Policijos departamento doku-

mente.
Birželį Seime vykusių disku-

sijų dėl narkotikų dekriminaliza-
vimo metu medicinos ekspertai 
konstatavo, kad dekriminalizuo-
jant atsakomybę už narkotikų 
vartojimą ir turėjimą savo rei-
kmėms, būtina plėsti gydymo ir 
kitokios pagalbos prieinamumą.

Mano, kad mirtino 
pavojaus nėra

 Seimo narys S.Jovaiša teigia, 
kad nuomonių šia tema yra labai 
įvairių.

„Vieni sako taip, kitaip. Čia 
priklauso nuo pašnekovų. Aš 
manau, kad šito reiškinio su-
valdyti 100 proc. neįmanoma, 
reikia žiūrėti, kad narkotinių 
medžiagų vartojimo plitimo ne-
būtų“, - kalbėjo jis.

Seimo narys S.Jovaiša paste-
bėjo, kad jaunystėje „visko atsi-
tinka pabandymo keliu“.

„Galbūt nėra čia jau tas mir-
tinas pavojus, kad po to reikėtų 
taikyti baudžiamąją atsakomy-
bę. Tai vėliau turi neigiamos įta-
kos jaunuolių studijoms, ateities 
karjerai. Valstybė sąmoningai 
padaro tokią nuolaidą, kad jie 
sąmoningai ieškotų išeities ke-
lių. Jeigu iš smalsumo ar kvailu-
mo pabandoma narkotinių me-
džiagų, užteks ir administracinio 
pagrūmojimo“, - buvo įsitikinęs  
S.Jovaiša.

Anot S.Jovaišos, švelninant 
atsakomybę už nedidelio kiekio 

narkotinių medžiagų turėjimą, 
daugiau dėmesio žadama skirti 
„profilaktikai“ su narkotikais 
disponuojančiais asmenimis.

„Kontaktai su jais, nukreipi-
mas į konsultacijas, aiškinimas, 
kaip jie turėtų elgtis“, - tęsė 
S.Jovaiša.

Pasisako už draudimus 
ir ribojimus

Tuo metu Demokratų frakci-
jos „Vardan Lietuvos“  atstovas 
Seime Tomas Tomilinas balsavo 
prieš narkotikų dekriminalizavi-
mą.

„Mano motyvai buvo tokie, 
kaip ir mano buvusios partijos 
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos, red.pastaba). Daly-
vavau programos kūrime ir ją 
vykdau. Mūsų frakcijoje dėl 
narkotikų dekriminalizavimo 
nebuvo kažkokių abejonių. 
Aš savo balsavimu turbūt nie-
ko nenustebinau“, - kalbėjo 
T.Tomilinas.

Seimo narys T.Tomilinas su-
tiko, kad dabar taikoma atsako-
mybė už disponavimą nedide-
liu kiekiu narkotinių medžiagų 
„galbūt yra per griežta“, tačiau 
sakė, kad geriau šiuo klausimu 
„nerizikuoti“.

„Draudimai ir prieinamumo 
ribojimai yra labai geros prie-
monės“, - buvo įsitikinęs jis.

Dėl narkotikų dekriminali-
zavimo Seime liko dar vienas 
balsavimas.
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Net brangios skiedros - pigiau už dujas
Nuo šio rudens UAB „Anykščių šiluma“ vadovauja  34- erių  

KTU inžinerijos magistro studijas baigęs Dainius Šiaučiulis. Ka-
varske gyvenantis naujasis UAB „Anykščių šiluma“ direktorius 
iki tol dirbo vienoje Ukmergės įmonėje. 

Su D. Šiaučiuliu kalbėjomės apie planus, perspektyvas ir šilumos 
kainų tendencijas.  

Naujasis UAB„Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis 
sako, kad atėjęs rado paliktą  tvarkingą įmonę.

- Kodėl dalyvavote UAB 
„Anykščių šiluma“ direktoriaus 
konkurse? Kuo ši pareigybė pa-
sirodė esanti patraukli?

- Dirbau Ukmergėje, bet gyvenau 
Kavarske. Naudojausi Anykščiuo-
se teikiamomis paslaugomis - nuo 
padangų montavimo iki kirpyklų. 
2006 metais baigiau  Antano Bara-
nausko vidurinę, paskui buvo stu-
dijos KTU, darbas Ukmergėje. Tą 
patį darbą dirbau devynerius me-
tus. Dirbdamas devynerius metus 
vienoje įmonėje, natūraliai pradedi 
žvalgytis į kitas galimybes, kitas 
perspektyvas. Širdis Anykščių kraš-
te, tad natūralu, kad įvairias pozici-
jas Anykščių krašte peržiūrėdavau, 
užmesdavau akį, kas siūloma. Iš-
kritus šiam pasiūlymui, pagalvojau 
- komforto zona ne man, iššūkius 
mėgstu,  jų nesikratau, todėl reikia 
bandyti.  Tad motyvai -  iššūkiai, 
ambicijos ir noras eiti į priekį.   

- Du mėnesius vadovaujate 
UAB „Anykščių šiluma“ - kokie 
pirmieji įspūdžiai? Komanda yra 
sukomplektuota? O gal trūksta 
kurio nors profilio specialistų?

- Pirmasis įspūdis, pabendravus 
su komanda, man, naujam žmo-
gui, atėjusiam ne iš šilumos gamy-
bos srities, labai geras. Buvau net 
švelniai nustebęs. Komanda tikrai 
kompetentinga, tikrai turinti  ži-
nių ir įgūdžių. Gerą įspūdį  paliko. 
Pirmosiomis dienomis važiavome 
apžiūrėti miesto katilinių. Mies-
te tikrai viskas stabilu, tvarkinga. 
Biokuro katilinė gerą įspūdį padarė. 
Komanda gerai dirba, atsakymus į 
visus klausimus turi. Apsilankiau ir 
visose kaimo katilinėse Ten daugiau 
niuansų: vienur tvarkos trūksta, ki-
tur įrangos tobulinimo reikia. Bet iš 
esmės ūkis paliktas prižiūrėtas.  Vy-
riausiasis UAB „Anykščių šiluma“ 
inžinierius Arvydas Valiulis – paty-
ręs, sumanus inžinierius. Jo galima 
daug ko klausti ir gauti atsakymus. 

- Kokie artimiausi didesni dar-

bai Jūsų laukia?
- Prie strateginio 2022-2026 m. 

plano daug dirbame. Jį turime pasi-
tvirtinti iki sausio 1 dienos. Didelė 
sritis, kuriai reikia dėmesio - skolų 
administravimas: vartotojų skolos 
sudaro nemažą sumą. Reikia pa-
mąstyti gal net apie išorinės įmonės 
samdymą, kuri dirbtų šioje srityje. 
Laukia nuostolingų veiklų - kaimo 
katilinių - peržiūra.  Dar vienas 
būtinas darbas - trasų, kuriose di-
džiausi šiluminės energijos nuosto-
liai, vamzdžių diametrų mažinimas. 
Mieste dar esama tokių atkarpų,  
taigi, yra sričių, kur galima sutau-
pyti.

Kaime prioritetinis darbas - Ka-
varsko katilinė, kadangi ji dabar 
kūrenama anglimis. Visos Europos 
kursas yra žalias, anglies atsisako-
ma. Ir mums prioritetas - anglies 
atsisakyti kiek įmanoma greičiau. 
Kitų metų planas - automatizuoti 
Kavarsko katilinę, įdiegiant gra-
nules. Po tokios pertvarkos nebe-
reikėtų kūrikų. Ir Svėdasų katilinė 
kūrenama anglimi, bet Svėdasų 
miestelyje energijos suvartojimas 
yra žymiai didesnis nei Kavarske. 
Ten granulinis katilas „nepatemp-
tų“, todėl reikia didesnių investi-
cijų. Pradedame klausinėti tiekėjų, 
kokie galimi sprendimų variantai. 
Pirmiausias siūlymas -  biokuras. 
Bet  tai ateities perspektyvos, nes 
reikėtų nemažų investicijų - apie 
200 tūkst. eurų ar net daugiau. Svė-
dasams reikėtų vieno megavato 
galios katiliuko, o granulėmis tokį 
galingumą pasiekti yra sunku. Tad 
Svėdasams dar ieškosime geriausio 
sprendimo. Ne paslaptis, kad in-
vesticijų  galimybes stipriai riboja 
turima paskola.  Dar turime negrą-
žintų 2,8 mln. eurų paskolos dalį. 
Apmokėjimo  terminas - iki 2031 
metų. Mokėjimai vyksta, viskas lyg 
ir  gerai, bet, norint kažkur daugiau 
investuoti, reikia skolintis, o skolin-
tis, kol negrąžinta ankstesnė pasko-

la, negalime.
- Jūs 2006 baigėte vidurinę, o 

dujos į Anykščius atvestos ir pa-
skola paimta, regis, 1998-aisiais. 
Tuo metu dar mokėtės pradinėse 
klasėse. Tapote direktoriumi ir 
turite atidavinėti jau istorinę pa-
skolą... 

- Į tą  istoriją iki smulkmenų dar 
nesu įsigilinęs. Turime situaciją,  
kurią reikia išspręsti. Bandysime 
paskolą grąžinti be atidėjimų. Ver-
tinant  iš šios dienos perspektyvų, 
su  įmonės finansais viskas yra ge-
rai. Įmonė dirba lyg ir nuostolingai, 
bet, vertinant pinigų srautus, viskas 
yra gerai. Mes - ta įmonė, kuri iš 
šilumos kainos negali tikėtis pelno. 
Pelną gauna įmonės, kurios vykdo 
nereguliuojamą veiklą.  O šilumos 
kaina yra VERTO reguliuojama ir 
mes turime duoti žemiausią įmano-
mą kainą. Negalime kada sugalvoję 
šilumos kainos kelti.

- Pelno jums, savivaldybės įmo-
nei, turėti ir nereikia. Bet kuo jūs 
dirbsite sėkmingiau, tuo turėsite 
daugiau prielaidų pigiau parduo-
ti šilumą jos vartotojams... 

- Turėdamas daugiau pelno, tu-
rėsi daugiau apyvartinių lėšų, turė-
damas apyvartinių lėšų, gali daryti 
investicijas. Nebereikia skolintis, 
gali iš savų pinigų investicijas pa-
daryti. Žiūrime ir į Europos paramą, 
ieškome variantų, kurie leistų daryti 
investicijas, bet tų variantų didelio 
krepšio nėra. Todėl ir mūsų inves-
ticijos minimalios. Jei nori gauti 
ES paramą, pirmiausia turi atiduoti 
savo dalį, o tik po to gali pinigus 
susigrąžinti

- Kaip jau kalbėjome, dujos į 
Anykščius atėjo daugiau nei prieš 
dvidešimt metų. Tada dujinės ka-
tilinės buvo modernus dalykas, 
tačiau greitai tapo akivaizdu, jog 
sprendimas miestą šildyti dujo-
mis buvo prastas. Tačiau gal per 
dešimtmečius situacija pasikeitė? 
Gal netrukus grįšime prie dujų?

- Reikia vertinti globaliau, stebė-
ti, į ką gręžiasi visa Europa. Niekur 
nedingsi – ten, kur Europa, ten suk-
simės ir mes. Vertinant dujotiekių 
tiesimą Europoje, dujos yra  vienur 
daugiau, kitur  mažiau propaguoja-
mos ir, kai kaina palanki, viskas su 
jomis gerai. Tačiau biokuro kaina 
vis tiek yra geresnė. Taigi, mieste 
turėti tik dujinį šildymą tikrai nėra 
logiška. Ir artimiausiu metu situaci-
ja nesikeis.  Mūsų biokuro katilas, 
šildantis visą žemutinę miesto dalį, 
tikrai gamina pigesnę šilumą nei 
dujiniai katilai.  O kita pusė upės - 
Valaukio, Ažupiečių, Žemės ūkio 
mokyklos katilinės yra dujinės. Jas 
kažkaip pertvarkyti dabar nėra gali-
mybių, tad dalį miesto mes dar tu-
rėsime šildyti dujomis. Dabartinio 
galingumo, kurį mes išgauname iš 
dviejų biokuro katilų, mums užten-
ka iki  minus 8 oro temperatūros. 
Kai oro temperatūra krenta žemiau, 
turime paleisti ir dujų katilus. Bet 
kokiu atveju, dujų mūsų naudoja-
mo kuro spektre lieka. Sumuojant 
mūsų kuro struktūrą, dujos sudaro 
tik 19 procentų. Mes praktiškai vi-
sas kuro rūšis naudojame, bet  visų  
daugiausia  biokuro (skiedrų) - per 
70 proc.. 2018 m. pabaigoje - 2019 
m. pradžioje dujos sudarė beveik 

30 procentų viso mūsų kuro. Ten-
dencija, panaši į dabartinę, išliks ir 
ateityje. Neplanuojame visai dujų 
atsisakyti ir juo labiau neplanuo-
jame grįžti tik prie dujų. Dabartinį 
dujų kainos kilimą biokuras leidžia 
šiek tiek amortizuoti.      

- Kurių kaimo katilinių gami-
namos šilumos didžiausia savi-
kaina? Juk ne Kavarsko katilinė 
yra pati brangiausia?

- Kavarsko ir Svėdasų katilinėse 
viskas daugmaž yra gerai. Aišku, 
nėra jos mums pelningos, bet ne 
pačios nuostolingiausios. Praei-
tų metų duomenimis, paskutinėje 
vietoje - Raguvėlės katilinė. Ten 
šilumos energijos suvartojimas yra 
labai mažas, o ji iki 2020 m. nebu-
vo automatizuota, samdėme keturis 
kūrikus. Toliau rikiavosi Smėlynės 
katilinė bei Debeikių katilinė. Bet 
šiam šildymo sezonui Debeikių ir 
Smėlynės katilinės jau yra auto-
matizuotos. Šiam šildymo sezonui 
priėmėme tik 16 kūrikų, o praėju-
sį sezoną jų buvo 24. Debeikiai ir 
Smėlynė dabar šildomi granulėmis.

Raguvėlėje šildomas tik buvu-
sios mokyklos pastatas ir trys butai. 
Traupyje - tik mokykla,  bet ten 
katilinė senokai automatizuota, jos 
energijos kiekiai nėra dideli. Dar 
lieka Kurkliai ir Viešintos, kur ka-
tilinės kūrenamos pjuvenomis. Pju-
venos sąlyginai pigios, bet reikia 
kūrikų. Kurklių ir Viešintų katilinių 
automatizavimo plano dar neturi-
me. Dar diskutuosime, žiūrėsime. 
Dar reikės atsižvelgti ir į švietimo 
tinklo pertvarkos plano įgyvendini-
mą ir vėl dėliotis prioritetus. Matyt, 
kai kur visai reikės uždaryti katili-
nes.

- Kažkada Anykščiuose centra-
lizuotas šildymas buvo tiekiamas 
ir kai kuriems individualiems 
namams. Ką manote apie indivi-
dualių namų šildymo perspekty-
vas?

- Man atrodo, ir dabar Parko 
gatvėje yra vartotojų. APVA buvo 
paskelbusi naujų vartotojų prisijun-
gimo prie centralizuoto šildymo pa-
raiškų finansavimą. Anykštėnams 
pateikiame informaciją, kurių ga-
tvių namai gali prisijungti, nes tokia 
galimybė yra tik ten,  pro kur eina 
šilumos trasos. Interesantų nebuvo 
daug, bet buvo. 

- Jungimasis prie centralizuo-
to šildymo nebėra absurdas. Per 
dvidešimt metų sąlyginai šilumos 
kaina smarkiai sumažėjo, gyven-
tojų išlaidų struktūroje ji nebesu-
daro esminės dalies.

- Tarkim, Norvegijoje labai sti-
priai skatinamas centralizuotas šil-
dymas. Centralizuotas šildymas bet 
kuriuo atveju yra sveikiausias gam-
tai, juk yra vienas kaminas, vienas  
taršos šaltinis, o ne daugybė atskirų 
kaminų. Ir tai turi būti  pigiausia. 
Anykščiuose nėra daug vartotojų, 
mums sunku pasiekti, tarkim, Kau-
no šilumos kainos lygį. Bet, verti-
nant kainos perspektyvą, - ji yra 
mažėjanti.       

- Brangsta ir pats pigiausias 
kuras - skiedros. Kokios skie-
drų rinkos prognozės? Kokios 
„Anykščių šilumos“ gaminamos 
šilumos kainų augimo progno-
zės?

- Dabartinė dujų kainų pasiutpol-
kė gąsdina. Bet šių metų „Anykš-
čių šilumos“ parduodamos šilu-
mos kainų vidurkis bus 6,6 cento 
už kWh. Lyginant su 2016, 2017, 
2018 - mes net nepasivejam tos 
kainos. Aišku, skauda  žmonėms, 
kai jie kainą lygina su 2020 metais. 
2020-aisiais kaina buvo maža, bet 
buvo Covidas-as, ir dujos kainavo 
labai pigiai. Bet jeigu lyginame su 
ankstesniais metais - kaina dabar 
yra mažesnė. Prognozuojame, kad  
2022 m.sausio - vasario mėnesiais 
išlaikysime 7,5 ct už kWh ir tai ne-
bus labai kardinalus pabrangimas, 
palyginti su 2018 ar 2019 metais.  
Dujų kaina smarkiai kilo. Sausio 
mėnesį jos net nekainavo 20 eurų 
už MWh, šiuo metu turime apie 
65 eurus už MWh. Toks yra dujų 
pabrangimas. Skaičiuojame, kad 
kiekvienas dujų pabrangimas 10 
eurų už MWh mūsų kainą kels 0,24 
ct. už kWh. O skiedrų pardavėjai 
irgi negaili vartotojų ir, kylant dujų 
kainai, kelia ir skiedrų kainą. Bet ir 
visa kita aplinkui brangsta.  Laimei, 
mes savo sandėliuose ir pagal ilga-
laikius susitarimus esame įsigiję 85 
proc. skiedrų ateinančiam sezonui. 
Mūsų nupirktų skiedrų kainos vi-
durkis yra apie 15 eurų už MWh, o 
dabar rinkoje jos  jau kainuoja apie 
23. Mes džiaugiamės, kad neper-
kame tomis kainomis. Yra šilumos 
tiekėjų, kurie perka ir moka didžiu-
lius pinigus, nes pavasarį nepadarė 
namų darbų. Dėkoju buvusiam di-
rektoriui Virgilijui Vaičiuliui ir vyr.
inžinieriui A.Valiuliui, kurie padarė 
tuos namų darbus: nupirko skiedras 
bei sudarė ilgalaikes sutartis,  o tai 
mums dabar leidžia lengviau kvė-
puoti.      

- Kada pirkti kurą, lemia in-
tuicija? Juk gali kuro prisipirkti 
tada, kai kaina yra aukščiausia-
me taške...

- Čia yra žaidimas. Šiek tiek rizi-
kingas. Turi turėti intuiciją ir stebėti 
rinkas, žiūrėti, kas vyksta pasauly-
je. Momentaliai viskas į Lietuvą 
neateina. Kai girdi atgarsius, matai 
indikacijas, gali prognozuoti, jog 
tendencijos atvilnys ir iki mūsų. 
Galėjo apsiversti situacija ir atvirkš-
čiai, jeigu skiedrų kaina dabar būtų 
kritusi, būtume pralošę. Bet dabar 
mes taupome. 

Kaip  bepažiūrėsi, didžioji mūsų 
sąnaudų dalis yra kuras. Žiūrint į 
kainos  struktūrą - 43 proc. sudaro 
žaliavinio kuro kaina.

- Ar galima prognozuoti 
2022/2023 sezono kainas?

- Bijočiau prognozuoti. Rinkos 
turėtų stabilizuotis. Ir pasaulis, ir 
Europa šneka, kad kuro kainos 
turi stabilizuotis. Dujų kaina, pro-
gnozuočiau, kad net šiek tiek kris. 
Mūsų šilumos kaina, manau, išsilai-
kys panašaus lygio, kaip yra dabar. 
O lyginant su 2017-2019, turėtų 
būti net šiek tiek mažesnė.     

- Ką manote apie daugiabučių 
renovaciją? Jūs, kaip šilumos 
gamintojų įmonės vadovas, turė-
tumėte siekti parduoti kiek įma-
noma daugiau savo produkto, o 
pastatų renovacija mažina šilu-
minės energijos poreikį...  
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Mokytojų Baleišių šeima prieš daugelį metų: Birutė ir Juozas su vaikais - dukromis Laima, Dan-
guole ir sūnumi Linu. 

Apie Baleišius iš Liepų gatvės

Baleišių giminės 
istorijos vingiuose...

Tvarkingas namukas Liepų 
gatvės pakraštyje. Vieta rami, 
tyki, menanti, kaip prasidėda-
vo kiekvienas mokytojo rytas: 
įjungiamas radijo imtuvas, 
klausomasi, kas gi nauja nu-
tikę Lietuvoje ir platesniame 
pasaulyje. Greitai virtuvėje 
ima triūsti žmona. Kažką ver-
da, kitą kartą kepa, po to šei-
ma sėda pusryčiauti. Prie stalo 
sėsdavo dažniausiai trise, nes 
kartu gyvena ir dukra Danguo-
lė ....

Mokytojo Juozo močiutė 
Kotryna, mamos motina, atsi-
kėlė čionai iš Žemaitijos kartu 
su legenda virtusiu klebonu 
Antanu Lenkevičiumi pačioje 
XIX amžiaus pabaigoje. Kilusi 
ji buvo nuo Plungės. Garsėjo 
kaip gera virėja, sumani šeimi-
ninkė, nepamainoma klebono 
„gaspadinė“.  Čia, Svėdasuo-
se, ištekėjo už Rudoko. Kuo-
met gimė anūkas Juozas, ji jau 
buvo senyvo amžiaus, tačiau 
labai mėgo mažylį pagloboti, 
pažiūrėti, kad jis savo reikalais 
tėvų nuo darbų neatitrauktų. 
Tad  jos globojamas Juozukas 
pramokęs žemaitiškai, ir dar 
taip neprastai, kad, kuomet nu-
ėjęs mokyklon į pirmąją klasę, 
kartu mokęsi berniukai ėmė 
kumščiuoti ir šaukti, kad jis 
liautųsi „žydiškai“ kalbėjęs.

Senelis Juozapas Baleišis, 

garsus plačioje apylinkėje 
„kalavartų“ meistras, į Svė-
dasus atvyko iš Vyžuonų dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Pirko gabalėlį žemės Laurelių 
ulyčioje – Liepų gatvėje. Nu-
sipirkęs kažkokį seną trobesį 
Butėnuose, nusigriovė ir, par-
sivežęs statyboms tinkamas 
medžiagas į Svėdasus, susiren-
tė trobą. Kūrėsi sunkiai, mat 
net septynis vaikus auginę, 
pradžioje neturėję net didesnio 
stalo, valgydavo apsėdę dar-
bastalį – varstotą. Karo metais 
prasidėjusi epidemija smagiai 
išretino šeimą : mirė net keturi 
vaikai. Kraupios patirtys: vie-
ną vaikelį ką tik palaidoję, val-
go troboje pietus, kviečia prie 
stalo ir ant krosnies gulintį sū-
nelį Jonuką. Tas nebeatsiliepia. 
Pažiūri – guli tylus, jau miręs, 
jau net apstingęs...

Močiutė Marijona Baleišie-
nė, tėvo motina, eidavusi dirb-
ti pas žydus – tvarkydavusi 
kambarius, prižiūrėjusi vaikus, 
brukdavusi linus, skalbdavusi, 
kočiodavusi tešlą žydiškiems 
kepiniams, priimdavusi vaikus 
kaip pribuvėja.

Baleišių šeimoje augo du sū-
nūs ir dukra. Vyresnėlis  Anta-
nas mokėsi, tarnavo kariuome-
nėje, galiausiai tapo Lietuvos 
taupomųjų kasų revizoriumi. 
Atvažiuodavęs į Svėdasus iš 
Kauno. Jei kas atrodydavę 
pernelyg tėviškėje prasta, tuoj 
nupirkdavęs. Nepatikęs dubuo 

praustis - tuoj nupirkęs didesnį 
ir dailesnį.

Tėviškę paveldėjęs 
Juozapas

Tėviškėje šeimininkauti pa-
silikęs jaunėlis Juozapas, mo-
kytojo Juozo Baleišio tėtis. Jis 
dirbęs apie septynis hektarus 
žemės: jos gabalėliais turėjęs 
ir pačiame miestelyje, ir Sau-
salaukėje, Grikiapeliuose, dar 
pusantro hektaro ganyklų prie 
Šventosios upės. Seniau žemė 
buvusi aukso vertės. Prieš sė-
damas rugius leisdavo žemelei 
pailsėti, laikydavo pūdymu. 
Laikė karvių, arklį, nemažai 
kiaulių. Dar paimdavo dirbti 
nelabai mėgstančių žemdir-
bystę kaimynų sklypus – kal-
vio Banio, Rokiškyje banko 
kasininku tarnavusio Augulio. 
Taip pat prisidurdavo „Vilties“  
kooperatyve: padedamas bro-
lio, prekiavo radijo imtuvais, 
daugiausia  „Philips“,  ir dvi-
račiais. Šias prabangos prekes 
įsigydavo su gera nuolaida ir 
nuo kiekvieno pardavimo pel-
nydavo apie 50 litų. Pats buvo 
įsigijęs latvišką imtuvą „VEF“, 
tai vakarais, ypač vėlų rude-
nį, žiemą prisirinkdavo pilna 
troba vyrų žinių pasiklausyti. 
Klausydavosi ir, ką išgirdę, ap-
tardavo, gausiai tabako dūmais 
besimėgaudami. Persigerdavo 
kvapu viskas: troba, drabužiai, 
o sūnaus Juozo mokykloje mo-
kytoja visai rimtai paklaususi, 
ar tik jis nepradėjęs rūkyti...

Turėjęs tėvas ir dviratį, vo-
kiečių gamybos „Bitler“, bet 
juo sūnui važinėti neduodavęs. 
Ir pats, vos kur trumpai nuva-
žiavęs, tuoj skudurėliu nuvaly-
davęs ir  -  į pastogę. Važiuoti, 
perkišęs koją po kartele, būsi-

masis mokytojas išmokęs senu, 
vos riedančiu kaimyno dviračiu, 
o tėvelio ratais ėmė važinėti tik 
sulaukęs dvylikos metų.

Vaikus taip pat nuo mažens 
prie darbų pratino ir spaudė. 
Paklaustas apie malonumus, 
kuriuos teikiąs  ežeras, moky-
tojas J. Baleišis tik šypteldavo 
– nebuvę kada, nes nuo aštuo-
nerių metų jau tekdavę paskui 
akėčias sekioti, dešimties  - 
melžti karvę. Tėvelis vertėsi ir 
prekyba, pieninėje supirkinėjo 
kiaušinius. Daugiausiai to gė-
rio priveždavo turgaus dieno-
mis, net arkliais – iš tolimesnių 
parapijos kampelių ir net nuo 
Salų, Duokiškio. Pakuodavę į 
didžiules dėžes eilėmis, kar-
toninėse dėklėse po tūkstantį 
kiaušinių. Juos sunkvežimiu 
išveždavę į Rokiškį. Prasidė-
jus karui ir užėjus vokiečiams 
prekyba ne sustojo, o plėtėsi, 
bendrovei „Sodyba“ supirk-
davo ne tik kiaušinius, bet ir 
antis, žąsis, kalakutus. Saky-
davo, kad visa tai iškeliaudavo 
į Vokietiją.

Mokykla ir mokytojo 
kelias

Pradžios mokyklą užbaigęs, 
gal metus ar ilgiau pabuvo 
namie, kol 1944 metais  pro-
gimnaziją atidarė Svėdasuose. 
Mokytojų buvę originalių, pui-
kiai išsilavinusių ir, žinoma, 
reiklių. Vytautas Merkys dėstė 
fiziką, Jonas Kastys – piešimą 
ir braižybą, Jonas Stanys – is-
toriją, lotynų kalbą ir logiką, 
Regina Maželienė – vokiečių 
kalbą, Svėdasų „skrebų“ vado 
žmona Aleksandra Nesterova 
– rusų kalbą, mokyklos direk-
torius Jonas Ziberkas dar mokė 
matematikos. Dar tebevyko 

pokario kovos, todėl įsiminė 
mokytojai Jonas Matulis ir 
Romas Bagdonas,  išėję į par-
tizanų būrį ir žuvę kovoje su 
okupantais. Ypatingu reiklumu 
pasižymėjo gimtosios kalbos 
mokytojas Jonas Beleckas: ne 
vienam teko paragauti lietuvių 
kalbos pataisų skonio.  

Pirmoji progimnazijos abi-
turientų laida išleista 1949 m. 
vasarą. J. Baleišis tapo istorine 
asmenybe – jam įteiktas pir-
masis reformuotos mokyklos 
baigimo atestatas. Nusprendė 
mokytis toliau, siekti aukštojo 
mokslo. Į sostinę išėjo iš Svė-
dasų pėsčiomis, su lagaminu 
rankose nužingsniavo link Ute-
nos, ties Šventupiu suko deši-
nėn, per kalvas vingiuojančiu 
vieškeliuku nuėjo į Trumbatiš-
kį. Įsėdo į traukinuką, nuvažia-
vo iki Švenčionėlių, po to nu-
kako traukiniu į Vilnių ir įstojo 
į Pedagoginį institutą studi-
juoti fizikos. Asketiškai gy-
venant bendrabutyje, nusilpo 
sveikata, buvo sumanęs mesti, 
bet, kaip pažangiam studentui, 
suteikė akademines atostogas. 
Poilsis baigėsi tuo, kad paėmė 
tarnauti į sovietų kariuomenę. 
Pasisekė, nes prievolę atliko 
Vilniuje įsikūrusioje 16 – toje 
divizijoje. Galvojo vėl sugrįžti 
mokytis, bet mokėsi jau neaki-
vaizdžiai, tuo pačiu metu dirb-
damas mokytoju.

Mokytojų tuomet labai trū-
ko. Pradžioje darbavosi De-
beikiuose, vėliau persikėlė į 
Nemunėlio Radviliškį, o pra-
bėgus dešimtmečiui vėl sugrį-
žo į tėviškę - ėmė dirbti Svėda-
sų vidurinėje. Kūrėsi tėviškės 
žemėje: jau 1962 metais su 
šeima įsikėlė gyventi į jaukų  
plytinį namuką. 

Juozas Baleišis buvo tikras svėdasiškis: Svėdasuose jis 
gimė, augo, užaugęs visą ilgą gyvenimą nugyveno, o miręs 
irgi niekur kitur neišėjo -  palaidotas Svėdasų kapinėse. 
Ypatingas buvęs žmogus. Puikus krašto istorijos žinovas, 
tiksliai prisimindavęs daugybę dalykų, tad  juo buvo gali-
ma pasitikėti. Tikras visa ko ekspertas. Inteligentiškas, vi-
suomet pakiliai nusiteikęs, diplomatiškas, malonus kalboje, 
švytintis švelnia šypsena ir  drauge praktiškas. 

Didžiausia gyvenimo vertybe laikęs šeimą, artimuosius, 
stengęsis su visais gerai sugyventi, pirmasis miestelyje įsi-
gijęs lengvąjį automobilį, savo namuose įsirengęs centrinį 
šildymą.

Raimondas GUOBIS

Ankstyvo 2014 metų pavasario šiokiadienio vidurdienį prisi-
mename senus laikus. Juozas ir Birutė Baleišiai įdomiai pa-
sakoja...                   Autoriaus nuotr.

(Nukelta į 7 psl.)
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Du mažyliai: Baleišių Linas ir legendinis automobilis „Zaporo-
žietis“. 

pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas,svėdasiškis

Miestas ir kaimas – lyg balta ir juoda

kartais imu ir nesusilai-
kau... labai dažnai pasitaiko, 
kai kokios nors didmiesčių 
„asabos“, ypač iš kičo 
miestu pavirtusios mūsų 
sostinės Vilniaus, pradeda 
viešai niekinti kaimą, neva 
čia gyvenantys tik tamsuoliai, 
„vatninkai“, nešvarūs ir pri-
mityvūs provincialai. O kai 
pamatai internetiniuose dien-
raščiuose pastoviai išsiviepu-
sias Vilniaus „garsenybių“ 
fizionomijas, tai pradedi sukti 
galvą, ar tie visi tipažai yra 
tokie įžymūs ir garsūs kaip j. 
Basanavičius, M.k. Čiurlio-
nis ar net kaip profesorius l. 
Donskis. Žinoma, tie mūsų 
tikri šviesuoliai niekada 
nesivaipė priešais fotografus 
su vyno taurėmis ir nešventė 
visokių vakarėlių,  „safarių“ 
ar gimtadienių kelis kartus 
per metus, kaip tai daro kai 

kurių prieštaringai vertinamų 
politikų atžalos. Tačiau mano 
minėti šviesuoliai mylėjo 
kaimą ir laikė jį lietuviškos 
kultūros lopšiu. O mūsų sos-
tinėje tos lietuviškos kultūros 
liko tiek, kiek  ant mano 
galvos plaukų. Tačiau kaime 
dar mes sugebame uždainuoti 
lietuviškai ir išlaikyti bent 
paprastą žmogišką nuoširdu-
mą ir bendrystę. Dideliuose 
miestuose viso to beveik 
nebeliko. Ypač didelį susve-
timėjimą atnešė virtualusis  
interneto pasaulis. 

Kai, mano nelaimei, teko 
gyventi mieste, parduotuvėse 
ar turguose pastebėjau, kaip 
miestelėnai seilę varvina, 
žiūrėdami į kaimiškas dešras, 
pieno produktus, medų ir ki-
tas kaimo gėrybes, kurių na-
tūraliai nesurasi nei laisvės 
Alėjoje kaune, nei Gedimino 
prospekte Vilniuje. Ten gali 
surasti italijos picą ar ham-
burgerių ar kebabų pasaulį. 
Tiesa, Vilniuje mačiau dar ir 
„steiką“. (Bala žino, kas per 
sutvėrimas). 

jei ne kaimas, tai vargu ar 
aš pats galėčiau būti toks, 
koks dabar esu. Pabūsiu ne-
kuklus, bet, save laikydamas 
kaimo vaiku ir kaimo kunigu, 
galiu pamokyti išminties 

ne vieną vilnietį ar kaunie-
tį, gebantį kiauras dienas 
sėdėti prie kompiuterių savo 
kabinetuose, įkalintuose 
stikle ir betone. Kartais, 
kai paklausai kokioje nors 
„gyvenimo būdo“ laidoje 
kalbančių miestelėnų, tai no-
risi jų paklausti, ar per savo 
gyvenimą yra perskaitę bent 
vieną knygą. Toks klausimas 
gimsta spontaniškai, kai 
girdi tik kalbas apie įvaizdį, 
apie investicijas, apie išorinį 
gyvenimo ir  mados stilių 
ar dar liūdniau - visokius 
sapaliojimus apie skyrybas 
ir santykių viešą deklaravi-
mą, lyg kam čia būtų labai 
įdomu. 

O dėl švaros ir estetikos, 
tai galiu pasakyti, kad jei 
kaimo žmogus irgi turėtų 
galimybę nusipirkti gražių 
drabužių, geros kosmetikos, 
tai jis irgi būtų kvepiantis 
ir elegantiškas. O dabar 
kaimo žmogui tokie dalykai 
yra sunkiai pasiekiami, nes 
miestas iš kaimo atėmė ne 
tik kino salę, knygyną ar 
universalinę parduotuvę, bet 
ir visuomeninį transportą. Ži-
noma, pasigailėję dar paliko 
vieną kitą kuklų autobusiuką, 
pasirodantį vieną kartą per 
dieną ar  per savaitę.  Tačiau 

kaimo žmogus ir dar tokiomis 
sąlygomis sugeba atrodyti 
tvarkingai, švariai ir tikrai 
dar ir kvepia. nuostabiausias 
kaimo kvapas - tai nuoširdu-
mas ir paprastumas. 

Šita santvarka pagimdė 
tris lietuvas: Vilniaus lietuva 
pati prašmatniausia, paskui 
mažesnių miestų lietuva, 
šiek tiek kuklesnė, ir beveik 
jau visiška nabagėlė - kaimo 
lietuva. 

Visas tas gėdingas vienos 
lietuvos suskirstymas man 
vis dažniau užčiaupia burną 
ir neleidžia garsiai giedoti 
lietuvos himno, kuriame taip 
gražiai pasakyta apie vieny-
bę, apie tarpusavio meilę ir 
apie kitus visokius gražius 
dalykus, kurių labai mažai 
beliko realybėje ir kasdieny-
bėje. O kai ko visai neliko...

kaip bebūtų sunku, aš 
didžiuojuosi, kad esu kaimo 
vaikas, ir noriu toks išlikti 
visą likusį gyvenimą: žiemą, 
gulėdamas ant šilto pečiaus, 
noriu skaityti A. solovjovą 
ir A. Maceiną, o vasarą, 
prisiglaudęs prie žydinčių 
liepų, visa siela įsiklausyti 
į kaimo tylą, kurią kartais 
taip švelniai sujudina vėjas, 
ošiantis senų ir dar nenukirs-
tų medžių šakose. 

Bene pirmasis nuosavame 
name miestelyje įsirengė cen-
trinį šildymą. Daugelis supra-
tingų vyrų kvailino, tačiau 
nusipirko kelias tonas anglių 
ir viduje buvo taip šilta, kad 
ir žiemą vaikai basi po namus 
bėgiojo.

Apie 1957 metus atsirado 
galimybė įsigyti automobilį. 
Nors pinigų neturėjo, bet tūks-
tantį pasiskolino, 500 pridėjo 
mama ir vieną gražią žiemos 
dieną išvyko į Maskvą. Pasise-
kė - už 2200 rublių nusipirko 
naujutėlį „Zaporožietį“, tokį, 
kur dabar „kupriuku“ vadina. 
Į Lietuvą važiavo ilgiau nei 
parą: automobiliukas negrei-
tas, o dar plomba uždėta, tai 
riedėjo tik kokių 50 kilometrų 
per valandą greičiu. Į gatvelę 
įriedėjo vakare, o įvažiuoda-
mas į kiemą įstrigo pusnyje. 
Tai ir paliko iki ryto, nes jau 
buvo be galo nuvargęs. Auto-
mobilis puikus, benzino „val-
gęs“ nedaug, o ir to litras gal 
tik 5 kapeikas tekainavęs,  tai 
važinėjęs daug. Buvęs moky-
tojo Juozo „kupriukas“ tuo-
met gal vos trečias nuosavas 
automobilis Svėdasuose.

Mokykloje J.Baleišis svė-
dasiškių jaunimą mokė rusų 
kalbos. Palengva įgijo kvali-
fikaciją, per ketverius metus 
pelnė diplomą ir jau tapo tikrų 
tikriausiu mokytoju.

Apie dar vieną šeimos 
mokytoją...

Birutė Girčytė Baleišienė, 
mokytojo Juozo Baleišio žmo-
na, taip pat daugybę metų dir-
bo mokytoja. Taip jau nutiko, 
kad, pokariu besislapstydama, 
tikėdamasi išvengti represijų, 
atklydo į Svėdasus. Čia bai-
gė vidurinę mokyklą, po to, 
tapusi mokytoja, čia sutikusi 
Juozą, būsimąjį vyrą, taip pat 
svėdasiškį, ištekėjusi ir likusi 
visam laikui. 

Dabar jau ir anūkai visi 
suaugo, šen ten sėkmingai 
darbuojasi ar mokosi. Sūnus 
Linas, tarsi mėgdžiodamas 
tėtį, penkiasdešimties sulau-
kęs augina dar nė dešimties 
metų neturinčią pagrandėlę.
Visus giminės žmones visuo-
met vienijo ir tebevienija mei-
lė Svėdasams, savam kraštui, 
savam miesteliui. Tai liudija 
ir du Jono Kasčio paveikslai, 
puošiantys jaukiojo namuko 

Apie Baleišius iš Liepų gatvėsšiupinys

kambarius. Abiejuose įpras-
minta Alaušo legenda. Viena-
me žvilgsnį traukia  miestelis,  
globojamas aukštyn kylančių 
bažnyčios bokštų, kitame  ro-
miai tyvuliuoja ežeras, kurio 
raibuliuose tarytumei aidi le-
gendinio varpo gaudesys.

P.S. Prabėga metai, kartais 
jie veik ir neužkliudo žmo-
gaus. Kažkas gimsta, kažkas 
tyliai miršta, pasitraukia iš 
spalvingo miestelio paveiks-
lo... Tik atmintis, joje įstrigę 
vaizdai, garsai, nutikimų nuo-

trupos atgaivina ir vis primena 
tuos, kurie jau ne su mumis:  
jau nutolę, nurimę, Anapus 
išėję. Taip tyliai išėjo ir mo-
kytojas J. Baleišis. Jo žmona 
dar pasirodo miestelyje. Džiu-
giu šypsniu švysteli  moky-
tojų anūkė Agnė Kiaušienė, 
stumdama vežimuką su savo 
dvyniais. Gyvenimas tęsiasi, 
skleidžiasi, teka nesustoda-
mas. Vienos giminės išnyks-
ta amžiams, kitos skleidžiasi 
naujomis, vis labiau džiugi-
nančiomis formomis.

(Atkelta iš 6 psl.)

Planai. Sparčiai auganti Ar-
vydo Paukščio kontroliuojama 
transporto stebėjimo ir valdy-
mo sistemų gamintoja „Teltoni-
ka IoT Group“ iki 2030 metų į 
lustų gamybos pramonę ir kitus 
projektus Lietuvoje planuoja 
investuoti apie 3,7 mlrd. eurų. 
Verslininkas naujienų agentū-
rai BNS teigė, jog svarstoma 
galimybė Anykščiuose pradėti 
silicio išgryninimo iš kvarcinio 
smėlio gamybą, projekto vertė 
siektų apie 460 mln. eurų. „Tada 
turėtume visą lustų gamybą už-
tikrinančią grandinę nuo smėlio 
iki galutinio produkto“, – aiški-
no „Teltonikos“ įkūrėjas. 

Reidas. Aplinkos apsaugos 
departamentas, tęsdamas akciją 
„Lašiša 2021“, tikrino Kavarsko 
ir Anykščių užtvankas bei vykdė 
reidus. Jie patikrino Kavarsko ir 
Anykščių žuvitakius. Nustatyta, 
kad Kavarsko žuvitakis veikia 
be trikdžių ir žuvys gali laisvai 
migruoti. Patikrinus Anykščių 
užtvankoje įrengtą žuvitakį, 
pastebėta, kad žuvitakis veikė 
nenustatytu laiku, todėl buvo 
surašytas apžiūros aktas ir aiški-
namasi, kokios aplinkybės nulė-
mė, kad šliuzo atidarymas vyko 
vėlesniu nei nustatyta laiku. 

Kavinė. Be kavinės likęs 
Anykščių kultūros centras ieš-
kosi verslininkų, kurie įstaigos 
foje galėtų plėtoti viešojo mai-
tinimo veiklą, teigia Anykščių 
kultūros centro direktorė Di-
jana Petrokaitė. Tiesa, ji sakė, 
kad surasti naujus verslininkus, 
kurie užsiimtų šia veikla, bus 
sunku dėl koronaviruso pande-
mijos. Anykščių kultūros centre 
veikusi kavinė „Coffee Hill“ 
sutartį dėl patalpų nuomos nu-
traukė praėjusių metų lapkričio 
pradžioje. Ji sakė paprašiusi 
verslininkų neišardyti įrengtos 
baro erdvės.

Sutartis. Artimiausius trejus 
metus Anykščių ligoninė mėsos 
gaminius pirks iš UAB „Ma-
žeikių mėsinė“. 2 tūkst.410 Eur 
vertės sutartyje numatyta, kad 
Anykščių ligoninė pirks karšto 
rūkymo kiaulienos kumpį, karš-
tai rūkytas dešras, virtas dešras 
bei dešreles.  Iš viso planuojama 
įsigyti apie 850 kg mėsos gami-
nių.

Darbas. Svėdasų seniūnijos 
seniūnas Saulius Rasalas neįti-
kino jaunųjų gimnazistų ateityje 
rinktis seniūno darbą. Gimna-
zijos tinklapyje rašoma, kad po 
apsilankymo seniūnijoje moki-
niai dalijosi įspūdžiais su kitais 
mokiniais, o uždavus klausimą, 
ar norėtų dirbti tokį darbą patys, 
dvejojo. Vienus  baugino daugy-
bė dokumentų, kitus – be galo 
daug skaičių, su kuriais ne visi 
mėgsta draugauti.



2021 m. spalio 30 d.SITUACIJA

Reikia pirkėjų skaičiuotojų etatų Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių vaistinių, degalinių ir mažų parduotuvių dar-
buotojai, skaičiuojantys įeinančius lankytojus, džiaugiasi, 
kad anykštėnai yra išmintingesni už šalies valdžią. 

Ypač kuriozinė situacija parduotuvėje-kavinėje „Sucre“. 
Prie staliukų sėdinčių asmenų skaičius joje nėra ribojimas, 
tačiau eilėje prie prekystalio gali stovėti tik du žmonės.

Bijo, jog kas nors 
pakils nuo staliuko

„Sucre“ dirbanti Dalia Matei-
kienė „Anykštai“ sakė, jog par-
duotuvės-kavinės darbuotojos, 
šalies valdžiai įvedus lankytojų 
srautų ribojimus, patiria stresą. 

„Žiūrėk, kuris nors iš žmo-
nių, geriančių kavą, pakyla ir 
ateina prie prekystalio dar ko 
nors užsisakyti, ir jau eilėje trys 
žmonės, o pas mus gali būti tik 
du. Ką daryti? Liepti jam atsi-
sėsti, kol kažkas išeis iš par-
duotuvės?“ - kalbėjo „Sucre“ 
darbuotoja. 

Prie staliukų „Sucre“ sėdin-
tys žmonės, aišku, kaukių ne-
dėvi. O eilėje stovintys žmonės 
privalo būti kaukėti. Tačiau tie 
stovintys yra traktuojami kaip 
didesnio pavojaus kėlėjai, todėl 
jie turi būti visi kaukėti..

„Nesuvokiamas ribojimas. 
Nesąmonė. Man atrodo, kad vi-
sos bėdos kyla todėl, kad Seimo 
nariai nebesuvokia, koks yra 
realus gyvenimas. Apsilankytų 
rajono centrų parduotuvėlėse 
arba bent išeitų kada pasivaikš-
čioti - darytų mažiau nesąmo-
nių. Galų gale, prieš priimant 
sprendimus, juk galima su savo 
atstovais rajonuose pasikalbė-
ti“, - piktinosi „Sucre“ darbuo-
toja D.Mateikienė.

Prie staliuku „Sucre“ kavą 
gėrusios mokytojos, „Anykš-
tos“ pakalbintos apie tai, ar 
prie stalo jaučiasi saugesnės nei 
stovėdamos prie prekystalio, 
dėstė, jog kažkaip kovidą reikia 
bandyti suvaldyti, tad jų toks 
keistokas srautų reguliavimas 
neerzina. 

Visi Anykščių pardavėjai 
riboja lankytojų srautus  

Šalies valdžios sprendimu 
mažoms parduotuvėms, vaisti-
nėms bei degalinėms buvo leis-
ta rinktis, kaip šiuo metu dirbti 
- ar aptarnauti tik asmenis, tu-
rinčius galimybių pasus, ar ri-
boti lankytojų skaičių. Ribojant 
lankytojų skaičių, vienam, į 
prekybos vietą atėjusiam asme-
niui, turi tekti 30 kv. m ploto. 

Nė vienas iš Anykščių ma-
žųjų prekybos taškų iki ke-
tvirtadienio vakaro nepriėmė 
sprendimo aptarnauti tikrinant 
pirkėjų galimybių pasus. Tad 
visi mūsų prekybininkai riboja 
klientų srautus. 

Tik 137 prekybos taškai vi-
soje Lietuvoje iki ketvirtadie-
nio Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro internetinia-
me puslapyje buvo užpildę 
deklaraciją, kad priims tik tuos 
klientus, kurie turi galimybių 
pasus.  

Reikia papildomo etato

„Vojūros“ parduotuvės par-
davėja „Anykštai“ sakė, kad 
problemų dėl pirkėjų srautų ri-
bojimo nekyla - žmonės patys 
susipranta išeiti iš parduotuvės, 
jeigu pradarę duris pamato, jog 
joje jau yra žmonių. 

Parduotuvės „Anykštukas“ 
savininkė Gintarė Šimulionie-
nė taip pat dėstė, jog pirkėjai 
sąmoningi, tik „Anykštuke“ 
sunku patiems susiskaičiuoti. 
Per vidurį parduotuvės stovi 
lentynos ir  negali žinoti, kiek 
kitoje pusėje žmonių yra. „Par-
davėja negali ir prekes sverti, ir 
lankytojus skaičiuoti. Siekiant 
tvarkos, - reikėtų papildomo 
skaičiuotojo etato“, - kalbėjo 
G.Šimulionienė.

Verslininkė dėstė, kad bent 

jau dalis ribojimų ( ir apskritai 
Seimo bei Vyriausybės sprendi-
mų) prasilenkia su realybe. „Gal 
tas pirkėjų srautų ribojimas ir 
nėra kvailas sprendimas, tačiau 
niekas nepagalvojo, kaip jis 
praktiškai bus įgyvendintas. Ir 
ar apskritai jį įmanoma įgyven-
dinti“, - dėstė G.Šimulionienė.

Už kurą atsiskaitoma ir 
per langelį

Viena moteris „facebook“-e 
parašė, kad kavos degalinėje 
galima pasidaryti ir neturint 
galimybių paso, tačiau už ją 
atsiskaityti privalai išėjęs į lau-
ką, per langelį. Anykščiuose ši 
kvailystė negresia, nes visos 
mūsų degalinės galimybių pasų 
neprašo, o riboja lankytų srau-
tus. Bet vėlgi, jeigu du asmenys 
darosi kavą, o vienas laukia, kol 
bus pašildytas sumuštinis, „pir-
masis už brūkšnio“ likęs klien-
tas turėtų laukti lauke, nors jis 
būtų ir vienintelis, tuo metu no-
rintis atsiskaityti už kurą.

„Baltic Petroleum“ degali-
nių darbuotojos „Anykštai“ 
sakė, kad klausimų dėl valdžios 
sprendimų jau nebekelia, vykdo 
juos, ir tiek. „Viados“ direktorė 
Rasa Vitienė „Anykštai“ sakė, 
kad jeigu degalinėje susidaro 
maksimalus kiekis klientų, pi-
nigus už kurą operatoriai priima 
ir per langelį. Pasak direktorės, 
piktų žmonių retai pasitaiko: 
dauguma suprato, kad, kokie 
tie ribojimai bebūtų, jų reikia 
laikytis.

Žurnalistui išeinat iš degali-
nės, lauke lūkuriavo du jauni 
vyrai. Jie pakalbinti patvirtino 
„Viados“ direktorės žodžius. 
„Reikia laikytis tvarkos. Ne-
peršalsim ir nepervargsim, ke-
lias minutes lauke pastovėję“, 
-    teigė pašnekovai.

Vaistinių lankytojai 
kantrūs

„Ramunėlės“ vaistinėje 
dirbanti Vilija Grakovinienė 
„Anykštai“ sakė, kad kartais 

tenka kokį žmogelį išprašyti 
laukan, nes šios vaistinės viduje 
vienu metu gali būti tik vienas 
lankytojas. Pasak vaistininkės, 
būna labai nesmagu aiškintis 
su sunkiai besiorientuojančia  
močiute. „Absurdas... Tačiau 
mes turime vykdyti, o žmo-
nės labai nesipiktina“, - sakė 
V.Grakovinienė.

Kitų aplankytų vaistinių dar-
buotojos „Anykštai“ taip pat 
sakė, kad situacija, kai kartais 
ir sirguliuojantį asmenį turi 
išprašyti lauk, yra keistoka ir 
nesmagi, bet vaistinių lankyto-
jai didesnių priekaištų neišsa-
ko, išeina ir kantriai laukia už 
durų.

Policija lankytojų 
neskaičiuoja

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Jonas Ci-
cėnas „Anykštai“ sakė, jog kol 
kas policijos pareigūnai nėra 
gavę nurodymo kontroliuoti, ar 
Anykščių prekybos vietos lai-
kosi klientų srautų reguliavimo 
tvarkos.

Tiesa,  spalio 22-ąją visoje 
Lietuvoje vyko akcija, kai po-
licijos pareigūnai tikrino, ar 
gerai dirba prekybos centrų Ga-
limybių pasų tikrintojai. Po šio 
reido dėl Galimybių pasų taisy-
klių pažeidimų Lietuvoje buvo 

pradėti 28 ikiteisminiai tyrimai. 
Anykščiuose Galimybių pasų  
taisyklių pažeidimų nebuvo nu-
statyta. 

Sprendimai chaotiški ir 
neryžtingi

Trijų kadencijų Seimo na-
rys Antanas Baura „Anykštai“ 
sakė, jog dabartinės valdžios 
veiksmai yra chaotiški. „Vaisti-
nių srautus reguliuoja, o miestų 
autobusai važinėja pilni. Žmo-
gus prie žmogaus. Manau, jog 
dėl sprendimų neadekvatumo 
ir kyla pasipiktinimas, atsi-
randa antivakseriai“, - kalbėjo 
A.Baura. Jis sakė pasigendąs 
šalies valdžios ryžto ir greites-
nės reakcijos. „Jau lyg ir pri-
pažįstama, kad sprendimas dėl 
srautų ribojimo vaistinėse bu-
vęs neteisingas, tačiau jis neat-
šaukiamas, tik sakoma – „svars-
tysime“, - dėstė politikas.

A.Bauros įsitikinimu, Sau-
liaus Skvernelio Vyriausybei 
kovido pradžioje buvo gerokai 
sunkiau nei Ingridos Šimonytės 
Vyriausybei, nes tada nebuvo 
nei apsisaugojimo priemonių, 
nei skiepų, nei informacijos, 
kas tas kovidas. „Sutinku, kad 
ir dabartinei Vyriausybei sun-
ku, bet dalį problemų ji pati ir 
susikuria“, - požiūrį dėstė trijų 
kadencijų Seimo narys.  

„Ramunėlės“ vaistininkė Vi-
lija Grakovinienė sako, kad 
sunku išaiškinti žmogui, kodėl 
jam reikia stovėti už durų.

„Sucre“ dirbanti Dalia Ma-
teikienė mano, kad šalies 
valdžia net nebesuvokia, 
koks yra realus gyvenimas.

„Viados“ degalinės direkto-
rė Rasa Vitienė dėsto, kad už 
kurą degalinėje atsiskaitoma 
ir per langelį.

„Anykštuko“ parduotuvės savininkė Gintarė Šimulionienė tvir-
tina, jog suskaičiuoti pirkėjų net nėra galimybių.

„Sucre“ prie staliukų gali sėdėti kiek nori žmonių, o eilėje prie 
kasos laukti tik du.
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Antanas Raduševičius: „Kalėjime buvo 
geriau nei gyvenime“ lina  DAPkienĖ

Jau kelerius metus Šovenių kaime vis matydavau vyriškį, 
rankomis sukantį vežimėlio, skirto neįgaliesiems, ratus ir taip 
judantį šalikele. „Mums reikia kada akis į akį pasikalbėti, 
aš tau viską atvirai papasakosiu, kaip buvo“, – kartą pasakė 
man, o aš tik tada pamačiau, kad jis netekęs vienos kojos... 

Nutariau išklausyti išskirtinę Antano Raduševičiaus istori-
ją apie gyvenimo klystkelius. 

Antanas nuo gimimo pavel-
dėjo pavardę Ožys, bet, kai 
vedė savo išrinktąją, dokumen-
tuose įformino naują pavardę 
– Raduševičius. „1980 metais 
pasikeičiau pavardę pagal žmo-
ną“, – patvirtino pašnekovas. 

Gimęs Kavarske, kurį laiką 
augo Antruosiuose Svirnuose. 
„Tėvas sunkiai vertėsi. Buvom 
septyni vaikai, trijų jau nebėr. 
Viena sesuo pasikorė, kita nu-
mirė, likom du broliai. Ir dvi 
seseris dvynukes dar turiu. 
Baigiau Ryklikų mokyklą, tada 
Kavarske mokiausi. Stanislo-
vas Orda – mano bendraklasis. 
Jis yra nužudęs senolę Traupio 
seniūnijoje ir įmetęs į šulinį... 
Orda sakydavo, kad jo namai – 
tai kalėjimas. Buvo ir kitų žuli-
kų... Pamenu, antriems mokslo 

metams buvau ir aš pasilikęs. 
Tada Troškūnuose mokiausi“, – 
pasakojo pašnekovas. 

A. Raduševičius įsimylėjo 
jaunas, būdamas devyniolikme-
tis. „Žmona Zita kilusi iš Esti-
jos. 19-os vedžiau, tada į armiją 
išėjau dvejiems metams. Kai 
grįžau, jau viskas link skyrybų 
buvo. Uošvienė norėjo, kad Esti-
jon važiuočiau kartu gyventi, bet 
aš nenorėjau. Klaidų padariau. 
Tamsius, garbanotus plaukus 
turėjau, – gražus bernas buvau, 
tad panoms patikau. Diskotekas 
vesdavau Taujėnuose. Mane či-
gonu vadindavo. Labai gailiuosi 
dėl padarytų klaidų. Dukra Jur-
gita nenori manęs, kaip tėvo, 
pripažinti. Labai noriu dukrą 
pamatyti ir jos atsiprašyti. Nesu 
matęs savo dukros nuo 1984 

metų. Aš kaltas buvau“, – apgai-
lestaudamas kalbėjo vyriškis. 

Dėl alkoholio ir 
„gerų“ draugų 

Antanas Raduševičius atvi-
rauja – gailisi nuėjęs klystke-
liais, į kuriuos pasuko gerda-
mas, vogdamas: „Buvau 1,82 
ūgio, tamsus, mergą ne vieną 
turėjau... Buvo „gerų“ draugų, 
mergų, alkoholio, taip ir nuėjo 
gyvenimas. Gailiuosi. Norėčiau 
klaidas ištaisyt, bet... Labai gai-
liuos, kad praradau žmoną ir 
dukrą. Gert, vogt kai pradėjau, 
to ėmęsis ir nusiritau...“

Šiandien Antanas suvokia 
daug ko netekęs: „Kol turėjau 
abi kojas, galėjau dirbti elek-
triku, mūrininku, traktoristu. 
Galiu židinį išmūryti. Rankas 
turiu, bet...“

Per tris kartus – 
17 metų kalėjime

Iš viso A. Raduševičius kalė-
jimuose praleido net 17 metų. 
„Nemažai metų atbūta griežtojo 
režimo pataisos darbų kolonijo-
je, bet nieko neužmušiau.  

Chuliganavimai, vagystės. 
Taip, vagis, bet ne žmogžudys, 
– tvirtino vyriškis ir tęsė: – Jei 
ne Genutė Skurulskienė, būčiau 
vėl kalėjime sėdėjęs. Ji – auk-
sinis žmogus. Kai 2009 metais 
iš kalėjimo grįžau, Genutė labai 
padėjo, maisto davė. Ir dabar 
padeda ji. Geru žodžiu miniu ir 
Vilmą bei Robertą Kernagius, 
Stasę Žibutienę, kurią žibute 
vadinu. Pagelbėdavo ir amži-
nąjį atilsį Genutė Palavenienė. 
Padeda ir brolis Vytautas, kuris 
gyvena Ukmergėje. Jei atvirai, 
man kalėjime buvo geriau nei 
gyvenime. Kai grįžau, kaip į 
slegiančią tuštumą ar dykumą 
įkritau. Tiesa, kažkiek darba-
vausi pas ūkininkus, vietiniams 
padėdavau prie darbų“, – atvi-
ravo Antanas. 

Pasak Antano, kadais Kavars-
ke jį vadino velniu. „Ir mentai 
taip vadino. Baisus buvau, bijo-
jo manęs visi“, – prisiminė savo 
gyvenimo atkarpą. 

Kalėjime ėmė kurti eiles 
ir pabandė groti 

Antanas pabandė groti ar-
monika, kai kalėjo už savo 
darbelius. „Tėvokas buvo mu-
zikantas. Man buvo 16 metų, 
kai tėvas nupirko armoniką. 
Nenorėjau tada, nereikėjo ir 
nerūpėjo visai. Tuomet norė-
jau gitaros. Nuo 1993 m. ka-
lėjime atsidūriau, pabandžiau 
paimti muzikos instrumentą į 

rankas. O ši, kurią dabar turiu, 
yra istorinė armonika, pirkta iš 
kavarskiečio muzikanto Anta-
niuko Banelio, kuris tuomet jau 
šimtametis buvo. Aš paskutinę 
jo turėtą armoniką nupirkau. 
Pabandęs ir pramokęs kalėjime, 
grojau toliau“, – sakė A. Radu-
ševičius. 

Pokalbio metu Antanas pa-
deklamavo posmą. „Aš pats ir 
eiles kurti pradėjau. Sakydavo 
man: „Ei, tu Baranauskas“. Aš 
ir apie jus galiu eiles sukurti. 
Šiaip jau daug sudeginau, kad 
niekas nerastų“, – šypsojosi pa-
šnekovas ir ėmė deklamuoti dar 
vieną eilėraštį iš atminties. 

 Nelaimė – lyg pro rūką 

Paklaustas, kaip atsitiko, 
kad neteko kojos, pašnekovas 
atsakė: „O, kad aš atsimin-
čiau! Maždaug prieš ketverius 
metus mane kažkas „priglu-
šino“, gal „draugeliai“. Visas 
išrengtas buvau, sušalęs. Gal 
pervažiavo kas kojas. Nuša-
lau jas, nes 11 laipsnių šalčio 
tada buvo, o aš pakelėje ilgai 

gulėjau, šliaužiau... Vietinė 
mokinukė Vaiva pamatė, iki 
šiol jai esu labai dėkingas. 
Greitoji ant „nasilkų“ išvežė 
į Anykščius, tada į Panevėžį. 
Trejus metus „mūčijausi“, nes 
strypus dėjo, manė, kad gal 
kaip nors sugis. O skausmų 
kiek... Palatoje man sakydavo: 
„Turi geležinę širdį“.  Po ilgų 
kankynių teko nupjauti kojos 
kaulą. Bet kai pjovė kaulą, 
neskaudėjo. Planuoju protezą 
įsidėt. Tiesa, net dabar būna, 
kad suskausta ten, kur kojos 
nėra. Naktį pajuntu, kad skau-
da, čiupt, ogi nėra nieko! Taip 
ir sakė man medikai: trejus 
metus dar jausi“. 

Antanui teko įprasti gyven-
ti kitaip. „Gaunu neįgalumą. 
Pensijos dar reikia palaukti, 
nes kitais metais bus 60 metų 
man. Vienas tarp keturių sie-
nų... Žmonių beveik nėra. 
Padeda socialinio darbuotojo 
padėjėja. O ką daryt? Kaip toj 
dainoj, kur Radži dainuoja. Ir 
aš dainuoju, – viltingai šypso-
josi Antanas ir pridūrė: – tik 
labai noriu dukrą pamatyt...“ 

Kalytė Mirta jaučia, kas yra vienišas. Mirus jos šeimininkei Pra-
nutei Skurulskienei, Mirta savo buvimu dabar guodžia Antaną. 
„Kas labai vienišas, prie to ir būna Mirta. Palepinu aš ją“, – pri-
sipažino Antanas. 

Antanas Raduševičius, perėjęs pragaro vartus, gailisi savo klyst-
kelių ir labai norėtų atsiprašyti dukros Jurgitos, kuri gyvena Es-
tijoje, yra ištekėjusi ir augina tris sūnelius. 

Autorės nuotr.

UAB „Anykščių šiluma“ 
informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
lapkričio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 7,80 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 8,66 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 8,75  eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,72  eur/m3



2021 m. spalio 30 d.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2021 11 01

sekmadienis 2021 10 31

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 Įspūdingiausios pasaulio 
salos. 
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 Pasikėsinimas Solsberyje  
N-14. 
21:50 Sielų pūga N-14.
23:55 Ak, jau tie tėvai N-14. 
(kart.).
01:55 Visko teorija N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl ka-
rūnos
08:30 Tomas ir Džeris

09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai
09:40 Leo da Vinčis. Misija Mona 
Liza
11:25 Pokštas arba saldainis N-7. 
13:15 Mis Slaptoji agentė N-7. 
15:30 Keistuolis Deivas  N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:10 Džekas Ryčeris   N14. 
00:50 Pabėgimas iš Los Andželo  
N14.  

05:05 Moderni šeima  N-7.
05:30 Laukinis Tailandas  (kart.).
06:35 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
07:00 Žmogus voras N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
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 Laukinis Tailandas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Laukinis Tailandas.
13:10 Nevykėlio dienoraštis: Ilga 
kelionė  N-7.
15:00 Narnijos kronikos  N-7.
17:15 Kobra 11  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius  N-7.
22:00 Kol dar neatėjo audra  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kol dar neatėjo audra 
N-14.

00:00 Audrų karas  N-14.
01:50 Žemė - nauja pradžia 
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Tarptautinis galiūnų turny-
ras „Pasaulio taurė 2021“ (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų komandi-
nis čempionatas. 
10:05 Tropinės Žemės salos.
11:15 Lenktynės aplink pasaulį.
12:35 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
13:45 Ekstrasensai tiria  N-7. 
15:55 Gordonas Ramzis. 
17:00 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Šiauliai-7bet. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  N-7. 
22:30 Kondoras  N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  N14. 
00:35 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams (k) N14. 

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Informacinių mitų griovėjai.
07:20 Akloji (k).
08:50 Rozenheimo policija  (k) 
N-7. 
09:50 Danė Lovinski  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 Šeimyninės melodramos 
(k).
18:45 Akloji (k).

19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Bel Ilyje N14. 
23:05 Juokdarių vakarienė N14. 
01:25 Vera. Plikledis (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Praeitis ateičiai  N-7 
(kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Išpažinimai.
14:10 Mumija Dumis ir auksinis 
skarabėjus.
15:30 Svajoja vaikai. 
16:00 Drakonų princas.
17:00 Talaka. Darija Loban. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 3 minutės iki kino. 
19:33 Vairavimo pamokos.
19:45 Dabar Dafnė  N-7.
20:05 Vienas gyvenimas.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rudens šokiai.  
21:03 Naharino virusas N-14.
22:10 Neįmanomas projektas 
(kart.).
23:45 Panorama (kart.).
00:07 Sportas. Orai.
00:15 Sielų pūga   N-14. (kart.).

06:10 Vienas (kart.) N-7.

07:00 Jukono vyrai (kart.) N-7.
07:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Pandų mažyliai.
12:45 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai.
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 Krovinių karai  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 NBA Action.
21:30 Sakramento „Kings“– 
Dalaso „Mavericks“.
00:00 Žinios.
00:50 Sportas.Orai.
01:00 Belvilio policininkas 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 Negaliu tylėti.  
11.00 Atliekų kultūra.  
11.30 Bušido ringas  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. 
21.00 Kauno rajonas – Žaliasis 
Pakaunės smaragdas.
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.
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 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Delfi pulsas.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės 
herojai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Istorijos detektyvai. 
06:50 Komodo vandens pa-
saulis (kart.).
07:35 Didžiosios pasaulio 
upės (kart.).
08:30 Bitė Maja. 
10:00 Simarono žirgas.
11:25 Nepaprasta Remio 
kelionė.
13:15 Paryžiaus Dievo 
Motinos katedra. Statytojų 
paslaptys.  
15:00 Visų Šventųjų diena. 
Šv. Mišių transliacija iš 
Antakalnio kapinių.
16:10 Mano tėviškė. 
Maironis. 
16:30 Kalnų daktaras N-7. 
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Visų šventųjų diena. Ir 
šventieji vaikščiojo žeme. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. 
22:15 Dviračio žinios. 
22:45 Geri metai  N-14. 
23:35 Ir šventieji vaikščiojo 
žeme (kart.).
00:05 Paryžiaus Dievo 
Motinos katedra (kart.).
01:00 Daiktų istorijos  (kart.).
01:55 Auksinis protas  (kart.).

06:20 Lego Ninjago filmas.
08:25 Meškiukas 
Padingtonas.
10:15 Selma ir užburtas 
miestas.

12:00 Monstrų medžioklė  
N-7. 
14:20 Hačiko. Šuns istorija   
N-7.  
16:15 Gyvenimo kelionė  N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Adamsų šeimynėlė.
21:15 Ad Astra  N-7. 
23:40 Anabelė 2   N14.  
02:00 Džekas Ryčeris (k) N14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:25 Didvyrių draugužiai.
06:50 Madagaskaro pingvi-
nai.
07:20 Princesė gulbė. 
08:55 Ledynmetis N-7 (kart.).
10:35 Asteriksas. 
Stebuklingojo gėrimo paslap-
tis  N-7.
12:20 Pabėgę monstrai . N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Baisūnas  N-7.
14:15 Vakaro pasakojimai 
N-7.
16:15 Pito drakonas  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Pito drakonas N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Koko  N-7.
21:45 Tarp pilkų debesų  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Tarp pilkų debesų  
N-14.
23:50 Kol dar neatėjo audra  
N-14 (kart.).
01:40 Havajai 5.0  N-7.

06:05 Gordonas Ramzis (k).
07:10 Lenktynės aplink pa-

saulį (k).
08:30 Tropinės Žemės salos 
(k).
09:40 Miesto paslaptys.
10:55 40-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas..
12:50 Provincialai Niujorke  
N-7.  
14:40 Aeroplanas 2. Tęsinys 
N-7.  
16:25 Girtas meistras 2 N-7. 
18:35 Tutsi (Tootsie). N-7. 
21:00 Diunkerkas N14. 
23:10 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
00:10 Kondoras (k) N-7. 
01:15 Narkotikų prekeiviai  
(k) N14. 
02:15 Atsarginis prezidentas 
(k) N-7. 
04:00 Programos pabaiga.

06:05 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:05 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7. .
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7. .
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Meilė Džaipure  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero. 
Bedugnė N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
02:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Bel Ilyje 
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
06:50 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
07:00 Džiunglių knyga  
(kart.).
07:25 Bitelės Uogelės 
(kart.).
07:40 44 katės.  
07:55 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
08:25 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus (kart.).
09:20 Kurti, kad gyventum. 
10:15 Tuo keliu. 
11:30 Rudens šauklių val-
dose. 
12:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
13:00 Kultūros diena (kart.).
14:00 Vienos filharmo-
nijos orkestro koncertas 
Barselonos „La Sagrada 
Familia“ katedroje. 
15:30 Kelionių atvirukai.  
15:45 Bitelės Uogelės..
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:15 Talaka. Darija Loban 
(kart.).
17:50 Žvilgsnis.  
19:30 Vytautas Šerėnas. 
Tikrovė ir sapnai.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žmogiškas mastelis.
Jurgio Mačiūno ir „Fluxus“ 
istorija 
23:15 Antigonė. Kaip mes 
drįstame! N-14.
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.
01:00 Dabar pasaulyje. 

06:05 Kulinarijos meistras.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vieniši tėvai  N-7.
12:20 Mikė  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  
N-7.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras   N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
18:30 Virtuvė. Karas dėl vieš-
bučio N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Pirmas nužudymas  
N-14.
23:10 Pjūklas 6 . S.
00:55 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Paprastas prezidentas.
11.10 V. Noreikos koncertas 
„Ačiū už meilę“.  
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 Tūkstantmečio Žinios.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 A.Lukašenka Auksinis 
dugnas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Tūkstantmečio Žinios.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių 
dirbtuvės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 100 akimirkų gamtoje.
10:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
11:30 Šaro Barsa.
12:00 Lietuviškos atostogos.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Scanorama vaikams. 
Nepaprasta Maronos kelio-
nė.
17:00 Nežvairuok filmas.
17:45 Kasdienybės herojai. 
18:30 Radikalus smalsumas.
19:00 Orijaus kelionės. 
19:30 Gimę ne Lietuvoje.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Jos vardas MAMA.
22:15 Scanoramos geriau-
sieji.
01:00 Kieno didesni.
05:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
05:30 Yugo broliai.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Ir šventieji vaikščiojo 
žeme (kart.).
06:30 Vytautas Mačernis. 
Būtis.  
06:40 Įspūdingiausios pa-
saulio salos (kart.).
07:30 Okavangas – svajonių 
upė (kart.).
08:30 Bitė Maja. 
10:00 Egipto princas.
11:40 Viena nuostabi Žemės 
diena.
13:15 Dainuojančių mėsinin-
kų klubas  N-7.  
16:15 Kelionių atvirukai.
16:30 Kalnų daktaras  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Visų mirusiųjų diena. 
Kaip prisijaukinti mirtį?  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Nacionalinė ekspe-
dicija.  
22:00 Dviračio žinios.  
22:30 Geri metai   N-14. 
23:15 Kaip prisijaukinti mir-
tį?  (kart.).
23:45 Paryžiaus Dievo 
Motinos katedra (kart.).
00:35 Erdvės menas .
01:05 (Ne)emigrantai 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:25 Lego Betmenas. 
08:35 Smurfai. Smurfyno 
legenda.
09:05 Ogis ir tarakonai. 

10:50 Mažasis vampyras.
12:35 Užburtoji Ela.
14:30 Rojaus kalvos N-7. 
16:25 Užslėptas grožis N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Alfa N-7. 
21:25 Rocketman  N14.  
23:50 Ad Astra (k) N-7.  
02:15 Anabelė 2 (k) N14. 

06:10 Transformeriai N-7.
06:35 Didvyrių draugužiai.
07:00 Madagaskaro pingvi-
nai.
07:30 Simpsonai  N-7.
08:30 Koko  N-7 (kart.).
10:40 Magijos akademija  
N-7.
12:20 Šuo vampyras N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Šuo vampyras . N-7.
14:15 Aukštyn 
16:10 Namo su laikrodžiais 
paslaptis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Namo su laikrodžiais 
paslaptis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Vaiduoklių medžioto-
jai  N-7.
22:00 Egzodas. Dievai ir 
karaliai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Egzodas. Dievai ir 
karaliai N-14.
01:05 Palaidūnas  N-14.

06:35 Gordonas Ramzis  
(k).
07:40 Tropinės Žemės salos  
(k).

08:50 Miesto paslaptys.
10:05 40-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
12:35 Staiga trisdešimties  
N-7.  
14:40 Keista porelė 2  N-7.  
16:35 Drakonai dvyniai   
N-7.  
18:50 Tango ir Kešas  N-7.  
21:00 Gelbstint eilinį Rajaną  
N14. 
00:30 Diunkerkas (k) N14.  

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Danė Lovinski (k) 
N-7..
08:20 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7. 
14:35 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melo-
dramos” (28) (Semeynye 
melodramy VI). 2015 m. 
Realybės serialas. Ukraina.
17:50 Akloji.
19:00 Meilė Bora Boroje  
N-7.  
21:00 Detektyvai Makdonald 
ir Dodsas II. Pakalbėkim 
apie Doriną N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Mirtys prie ežero. 
Bedugnė (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:25 Bitelės Uogelės 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
08:25 Algirdo Selenio ani-
macinių filmų programa. 
09:10 Kelionių atvirukai.
09:30 Eigeris. 
10:20 Nuo šaltinio iki grę-
žinio. 
11:10 Riteris ir freilina N-7.
12:15 Legendos  (kart.).
13:15 Ženklai už laiko ribų.  
14:20 LNOBT opera-baletas 
„Amžinybė ir viena diena“. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Premjera. 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklope-
dija.  
17:05 Kaip atsiranda daik-
tai.
17:30 Europos plaukimo 
čempionatas trumpajame 25 
m baseine. 
19:30 Didžiosios Afrikos 
civilizacijos.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:55 Krepšinis.Trento 
„Dolomiti Energia“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
23:00 Stilius. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Kulinarijos meistras.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.

08:50 Iššūkis  (kart.) N-7.
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
09:50 Virtuvė. Karas dėl 
viešbučio  N-7 (kart.).
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) 
N-7.
12:20 Mikė  N-7.
12:45 Atsargiai! Merginos  
N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Virtuvė. Karas dėl 
viešbučio N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Bebaimė hiena . 
N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  
N-14
00:55 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
09.00 Teisingumo agentai  
N-7.
10.05 Putino rūmai. 
Didžiausio kyšio istorija.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Filmas apie Kazimierą 
Motieką . 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 

16.30 Nemarusis prancūzų 
šansonas. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Tūkstantmečio Žinios. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Brolių legionas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Tūkstantmečio Žinios.
00.30 Pėdsakas  N-7..

06:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsu-
mas.
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Šiandien kimba. 
10:00 100 akimirkų 
gamtoje.
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Orijaus kelionės. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jos vardas MAMA.
15:30 Gimę ne Lietuvoje.
17:00 Kasdienybės herojai. 
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 Eur.
23:30 Retro automobilių 
dirbtuvės.
00:00 Kieno didesni?
04:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
05:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
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 Nacionalinė ekspedicija  
(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 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Geri metai  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 Pasaulio puodai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3   N-7. 
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 Pražūtingos gelmės  
N14..
00:45 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:45 Rocketman (k) N14.  

06:15 Transformeria N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvi-
nai.
07:35 Svajonių sodai.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Pavogta širdis  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžu-
dystės  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.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Muštinė trauma  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Muštinė trauma  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Muštinė trauma  N-14.
00:25 Palaidūnas  N-14.

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 Grėsminga žemė   N14. 
23:10 Gelbstint eilinį Rajaną 
(k) N14.  
02:30 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Šeimyninės melodra-
mos.
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7.  
14:35 Sugrįžimas į salą  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7.  
21:00 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas II. Rožės karas  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.

01:55 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas II (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (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 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:05 Kaip atsiranda daiktai.
17:30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame 25 m 
baseine. 
19:30 Zalcburgo festivaliui – 
100.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai. N-7. 
22:30 Mūšio laukas (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

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

08:50 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:20 Virtuvė  N-7 (kart.)
10:20 Simpsonai  N-7
11:20 Goldbergai (kart.) N-7
12:20 Mikė  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:20 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas”   N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rungty-
nės Marijampolės „Sūduva“– 
Vilniaus „Žalgiris“.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Paliktieji N-14.
23:30 Gelbėtojai  N-7.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos.  
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.
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 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.
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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 Pasaulio puodai (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. 
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė  N-7.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Geri metai  . N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 Vartotojų kontrolė  N-7. 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7. 
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7..
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ekvilibriumas N14. 
00:40 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:40 Pražūtingos gelmės (k) 
N14. 

06:15 Transformeriai N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilės natos  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Jūrų pėstininkas 4.   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Jūrų pėstininkas 4.   N-14.
00:15 Palaidūnas  N-14.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7.  
11:35 Jūrų pėstininkai  (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Rokis 2  N-7.  
23:25 Grėsminga žemė (k) N14.  
01:35 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
12:15 Du gyvenimai
13:30 Mokytojas  N-7.  
14:35 Nina  N-7.  .
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
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.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas II (k) .N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (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 Zalcburgo festivaliui – 100 
(kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame 25 m 
baseine.  
19:30 Premjera. Žingsniai į 
1961-uosius.  
20:15 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Česilo pakrantėje N-14. 
23:20 Čia – kinas  (kart.).
23:50 Vizionieriai  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Kulinarijos meistras.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 

N-7.
09:20 Krovinių karai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vieniši tėvai  N-7.
12:20 Mikė  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Virtuvė. Karas dėl viešbu-
čio  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Roboto vaikas  N-14.
23:20 Gelbėtojai  N-7.
00:05 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 Rysas Darbis Japonijoje.
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.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Kasdienybės herojai. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Ateities karta.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Gyventi kaime gera  
(kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės  (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 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Berlyno „Alba“. 
21:45 Auksinis protas. 
23:10 Paryžiaus imperatorius  
N-14.
01:10 Prisikėlimas  N-7. 

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. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
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 Kapų plėšikė Lara Kroft  
N-7. 
23:20 Nuo sutemų iki aušros  
N14.  
01:30 Ekvilibriumas (k) N14.  

06:15 Transformeriai N-7
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė, ruduo ir dalybos  
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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ledynmetis 2.   N-7.
21:20 Beždžionių planetos 
sukilimas  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto..
22:48 Beždžionių planetos 
sukilimas  N-7.
23:35 Nepageidaujami genai  
N-14.
01:40 Egzodas. Dievai ir kara-
liai  N-14 (kart.).

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 

(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 Apuokas  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Įkaitų krizė  N14.  
23:20 Rokis 2 (k) N-7.  
01:45 Būk ekstremalas  N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k). 
08:15 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Mokytojas  N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas (k) N-7. 
21:00 Nebylus liudijimas  N14. 
23:15 Fargo N14. 
02:45 Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Klauskite daktaro. P
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs 
Paryžiuje..
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Praeitis ateičiaiN-7 
(kart.).
14:45 Žingsniai į 1961-uosius 
(kart.).
15:30 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame 25 m 
baseine. 
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Agentės. N-14. 
23:30 Veranda (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Kulinarijos meistras.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Virtuvė. Karas dėl vieš-
bučio  N- 7 (kart.).
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.

12:20 Mikė  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  
N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 A lygos rungty-
nės Vilniaus „Riteriai“ – 
„Panevėžys“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Mumbajaus viešbutis  
N-14.
00:35 Roboto vaikas  N-14 
(kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.  
07.00 Rysas Darbis 
Japonijoje.
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.
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 Ateities karta.
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.
05:30 Yugo broliai.
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I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 lapkričio 30 d.)

šeštadienis 2021 11 06

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė  
N-7(kart.).
07:00 Svajoja vaikai  (kart.).
07:30 Kelionių atvirukai.
07:45 Operacija „Islandija“.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Didžiosios pasaulio 
upės.
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.  
23:10 Denas tikrame gyveni-
me  N-14.
00:45 Paryžiaus imperato-
rius   N-14 (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!. 
09:00 Sėkmė tavo rankose. 
09:30 Mes pačios. 
10:00 Plojus.
11:45 Policijos akademija   
N-7.  .
13:50 Bukas ir bukesnis  
N-7.  
15:40 Nepalikti pėdsakų  
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaip Aladinas žmoną 
gelbėjo  N-7. 
21:35 Seni lapinai  N-7.  
23:30 Mano kaimynė - por-
nožvaigždė  N14.  
01:45 Kapų plėšikė Lara 
Kroft (k) N-7. 

06:00 Moderni šeima  N-7.
06:35 Madagaskaro pingvi-
nai.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Madagaskaro pingvi-
nai.
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 Laukinis Tailandas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Laukinis Tailandas.
12:45 Barbė ir Čelsės pasi-
klydęs gimtadienis.
14:00 Sachara  N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Žalioji knyga  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žalioji knyga  N-7.
00:05 Kodas 999  
N-14.

06:40 Lenktynės aplink pa-
saulį (k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Geriausi šuns draugai.
10:35 Susipažinkite – lokiai.
11:50 Lenktynės aplink pa-
saulį.
13:15 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:50 Gordonas Ramzis. 
17:00 LKL čempionatas. 
Pieno žvaigždės - Dzūkija. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama  N14. 
22:00 Ties riba į rytojų   N14. 
00:15 Vykdytojas  N14. 
02:20 Įkaitų krizė (k) N14.  

06:25 100 metų propagan-
dos. 
06:55 Informacinių mitų 
griovėjai.
07:25 Akloji (k).
09:10 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
10:10 Danė Lovinski  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 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
18:45 Akloji  (k).
20:25 Būrėja (k).
21:00 Vera. Namai  N14. 
22:55 Paskutinis veidas  
N14. 
01:30 Fargo (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Kelionių atvirukai..
14:15 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:45 Operacija „Islandija“ 
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 Penzanso piratai N-7.
22:55 LRT OPUS ore. 
24:00 Kelionių atvirukai 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).

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

07:00 Pragaro kelias . (kart.) 
N-7.
07:55 Vienas  (kart.) N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
11:30 Gyvūnų mažyliai.
12:40 Laukinė gamta gyvai.
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 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 Aferistės  N-14.
00:15 Mumbajaus viešbutis  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Nematomos gijos.  
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Mano vieta.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Švyturių žmonės.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Bušido ringas  N-7.

19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Rysas Darbis 
Japonijoje.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
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 neŽVAIRUOK.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Pokalbiai prie jūros.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 

Kryžiažodis „Žvirblis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - 
I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Rugsėjo 25-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Upė“ teisingas atsaky-
mas -  SANTAKA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  46  skaitytojai. Tai anykš-
tėnai D.Patumsienė, A.Patumsis, E.Tamulėnienė, A.Tamulienė, A.Skaržauskienė, 
O.Arienė, D.Varnienė, J.Pranckevičienė, J.Mieželienė, B.Augulienė, R.Šulnienė, 
R.Kavoliūnienė, A.R.Vilimas, E..Zlatkutė, R.Venclovienė, R.Budrienė, 
Z.Vanagienė ir V.Stasiūnienė;  G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šo-
venių; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų;  S.Juodelienė ir 
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; E.Kiškienė ir R.Puolis iš Kavarsko;  V.Urbutienė 
iš Naujikų, D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių, A.Kuolienė iš Kunigiškių,  L.Ruša 
ir A.Rušaitė iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš Viko-
nių, I.Guobienė iš Svėdasų, A.Juknonienė iš Rubikių, R.Vaiginytė iš Aknystų, 
R.O.Mieželienė iš Mažionių, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiū-
nų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, K.Rimkuvienė 
iš Antupių, A.Lisauskienė iš Mickūnų ir B.Raščiuvienė iš Surdegio.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Upė“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks A.JUKNONIENEI 
iš Rubikių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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(Atkelta iš 3 psl.)

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik 

vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos 
5 eurus, šeštadienio 

„Anykštoje“ kainuos 6 
eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel.: (8-381) 594 58. 
El.p. reklama@anyksta.lt

įvairūs

Informuojame bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų: 
1) administracinių-gamybinių patalpų, unikalus Nr. 4400-0336-1544:2742, esančių Gegu-
žės g. 27C, Anykščiuose, 2) gamybos patalpų, unikalus Nr. 4400-0336-1655:2743, esančių 
Gegužės g. 27C, Anykščiuose, 3) kitų inžinerinių statinių - požeminio rezervuaro, unikalus 
Nr. 3496-4000-7123, esančio Gegužės g. 27C, Anykščiuose, bendraturčius apie galimybę 
pasinaudoti pirmenybės teise pirkti ½ dalį minėtų nekilnojamųjų daiktų.

Pardavimo sąlygos: (i) Kaina – 9000 EUR; (ii) Pardavėjui priklausanti ½ dalis aukščiau 
išvardintų objektų parduodama tik visa kartu; (iii) Pirkėjas papildomai įsipareigoja padengti 
apytiksliai 418 EUR sudarančius įsiskolinimus valstybei už žemės mokestį. 

Prašome ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, kreiptis į 
Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro notarę Jurgitai Šukienei, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 
5-1, Vilniuje, ir išreikšti savo sutikimą ar atsisakymą nuo pirmumo teisės pirkti parduoda-
mą dalį kartu už pranešime nurodytą kainą bei pranešime nurodytomis sąlygomis. Negavus 
atsakymo per nurodytą terminą bus laikoma, kad atsisakėte savo pirmumo teisės ir aukščiau 
išvardintas turtas bus parduotas kitam asmeniui.

Kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

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

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Melioracijos darbai, drenažo 
įrengimas ir remontas, kiti eks-
kavatorių, buldozerių darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

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.

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.

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

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

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

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

Net brangios skiedros - pigiau už dujas

- Žiūriu plačiau. Tonas yra aiš-
kus - energijos taupymas, klimato 
kaitos mažinimas, taršos maži-
nimas. Ką reikia daryti? Reikia 
vartoti mažiau energijos. Logiška 

ir labai sveika. Esame net pasira-
šę vartotojų švietimo susitarimą 
su energetikos agentūra ir esame 
įsipareigoję šviesti vartotojus: už-
sisandarinkite langus, neužstaty-
kite radiatorių, taupykite energiją. 
Dabar dar ruošiame miesto lygi-

namąją analizę - kiek energijos 
vartoja renovuoti ir nerenovuoti 
daugiabučiai. Mūsų įmonės vie-
nas iš tikslų yra šviesti vartotojus, 
skatinti renovaciją. Įmonei tai 
nėra naudinga. Mūsų įmonė turi 
gaminti šilumą, o jos suvartoji-

mas krinta. Žiūrint  į  penkmečio, 
dešimtmečio perspektyvą, reikės 
galvoti, kaip tas sąnaudas mažinti 
kitose srityse. Yra rizikingų vietų. 
Ignalina susidūrė su dideliais iš-
šūkiais, kai praktiškai 100 proc. 
daugiabučių buvo renovuota.  

Stipriai krito pajamos, Ignalinos 
šilumos gamybos įmonė buvo ant 
kritinės ribos.  Matyt, per tą laiką 
pasieksime visišką kaimo katili-
nių automatizavimą, o kai kurios 
iš tų katilinių apskritai užsidarys. 
Ten patirsime mažiau nuostolių.

(Atkelta iš 5 psl.)

aktualu

Šiuo metu šiose patalpose 
veikia „Jara Jums“ parduotuvė. 
Šiuo metu nuomininkas moka 
0,41 Eur nuompinigius už 1 kv. 
m. Gautas nuomininko praneši-
mas, kad nuo šių metų  gruodžio 
1 d. nuomos sutartis nutraukia-
ma. „Anykštos“ žiniomis, UAB 
„Jara Jums“ yra reorganizuoja-
ma ir prijungiama prie ją įsigi-
jusios UAB „Utenos prekyba“. 
Reorganizuotai bendrovei iš 
naujo tektų dalyvauti patalpų 
nuomos konkurse.

Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte 
buvo pasiūlyta nustatyti naują  
pradinį nuompinigių dydį – 0,50 
Eur už 1 kv. m per mėnesį arba 
418,20 Eur per metus.Tiesa, 
Socialinių reikalų, sveikatos ir 

aplinkos  apsaugos komitetas, 
kurio pirmininkas yra Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
socialdemokratas D.Žiogelis, 
pasiūlė  negyvenamųjų patalpų 
nuomininkui už 1 kv.m nustatyti 
5 Eur dydžio mokestį.

„Prekyba užsiimanti tvirta 
įmonė ir toliau nuomosis tas 
patalpas. Per mėnesį už patalpų 
nuomą ji mokėtų 28 ar 34 Eur. 
Atrodo juokingai. Komiteto 
siūlymas pakelti pradinį patal-
pų nuomos mokestį yra visiškai 
realus“, - teigė Anykščių rajo-
no tarybos narė konservatorė 
Rita Kripaitienė, kuri, beje, yra 
Anykščių rajono vartotojų koo-
peratyvo vadovė.

Už gerokai didesnį, nei buvo 
iš pradžių pasiūlyta, negyvena-
mųjų patalpų nuomos mokestį 
vienbalsiai balsavo visi 18 posė-

dyje dalyvavusių Tarybos narių.

Prekybininkams taikys 
mažesnį mokestį

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė sumažinti vietinės 
rinkliavos dydį už prekybą iš  
laikinųjų prekystalių, kioskų, 
automobilių, autofurgonų ir 
įrengtose automobilių prieka-
bose.

Kaip rašoma Anykščių rajono 
tarybai pateiktame sprendimo 
projekte, Šventosios upės kai-
riojo kranto teritorijoje ir auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje, 
šalia tako link Laimės žiburio, 
vietinės rinkliavos už prekybą 
dydis metams siekė 1 tūkst. Eur  
Pastebėta, kad minėtos preky-
bos vietos nėra  paklausios, nes 
gerokai nutolusios nuo miesto 

centro, ypač vietos, esančios 
kairiajame Šventosios upės 
krante, todėl prekybininkų su-
sidomėjimo nesulaukė. Taip pat 
įvertintas ir sezoniškumas bei 
koronaviruso pandemija.

Sprendimo projekte metams 
buvo įrašytas 500 Eur vietinės 
rinkliavos dydis už metus. Vie-
name iš komitetų siūlyta jį su-
mažinti iki 300 Eur, o Anykščių 
rajono tarybos narė konservato-
rė R.Kripaitienė patarė taikyti 
tik 100 Eur mokestį.

„Reikia tas vietas įveiklinti iš 
paskutiniųjų. Reikia simbolinio 
mokesčio, kad atsirastų dau-
giau norinčių prekiauti. Pakelti 
mokestį mes visada galėsime“, 
- sakė ji.

Atleido nuo socialinio 
būsto mokesčio

Anykščių rajono taryba dalį 
asmenų nusprendė atleisti nuo 
socialinio būsto mokesčio mo-
kėjimo. Savivaldybės biudžeto 
sąskaita nuo šio mokesčio bus 
atleidžiami  asmenys, jei vienam 
asmeniui tenkančios pajamos  
per mėnesį neviršija 128 Eur per 
mėnesį.

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistams  peržiūrėjus asmenų 
ir šeimų, nuomojančių Anykščių 
rajono savivaldybės socialinius 
būstus, pateiktas metines turto 
deklaracijas už 2020 metus, buvo 
nustatyta, kad nuo socialinio būs-
to mokesčio bus galima atleisti 
16 asmenų ar šeimų iš Anykš-
čių miesto, Kavarsko, Troškūnų, 
Skiemonių seniūnijų.

Dėl šio sprendimo Anykščių 
rajono savivaldybė negaus kiek 
daugiau nei 600 Eur pajamų.

Savivaldybės administracijoje – 
nedarbingumo užkratas
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siūlo darbą

perka

parduoda

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 garažą. 
Tel. (8-627) 66184.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

„Bajorų žuvis“ 
ne tik kasdieniniam, 

bet ir šventiniam stalui!!! 
Prekiaujame rūkyta, sūdyta, marinuota bei šaldyta 

produkcija.  Mūsų žuvies ieškokite mūsų firminėje parduotuvėje 
Anykščiai Biliūno g. 38, bei kitose savo miesto parduotuvėse.

polikarbonatinius šiltnamius, 
didžiulis pasirinkimas, 

ekspozicija, visi šiltnamiai 
Kupiškyje sandėlyje. 

dabar pigiau – nedelskite! 
www.sodoharmonija.lt, 

Tel. (8-632) 00900.

ieškomos virėjos 
Aknystos socialinės 

globos namuose, 
Aknystų k., Anykščių r. 

Slenkantis darbo grafikas. 
Darbo užmokestis nuo 

600 Eur į rankas.
Tel. (8-616) 33505. 

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.

Siūlome darbą gamyboje bei 
sandėliavime UKMERGĖJE. 

Nemokamai vežame iš Anykščių! 
Atlyginimas 774-923 Eur/mėn. 

į  rankas, jei patogu – mokamas 
kas savaitę! 

Susisiekite tel. (8-691) 21033.

Autoservisas ieško autome-
chaniko, galinčio dirbti sava-
rankiškai. Mes siūlome tvar-
kingą darbo aplinką, įrankius, 
darbo rūbus ir laiku mokamą 
atlyginimą. Privalumas – tokio 
darbo patirtis, atsakingumas. 

Tel. (8-610) 80800.

Nekilnojamasis turtas 

3,8 ha žemės Kalnuočių k., 
Troškūnų sen.

Tel. (8-617) 04156.

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

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Įvairias malkas. Skaldytas ir 
kaladėmis. Greitas pristaty-
mas. 

Tel. (8-614) 11752.

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.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-684) 81890.

Pjaustytas, nepjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas. 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-683) 08828.

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.

kita

Bulves - maistines, sėklines, 
pašarines. Atveža. 

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

Kviečius, miežius, 
avižas, žirnius, 

kukurūzus, mišinį, 
grikius, įvairius 

pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

AutomoBilių 
supirKimAs.

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

tel. (8-647) 77137.

reikalingas 
buldozerio 
operatorius

tel. (8-683) 72277.

Prie J. Biliūno g. Nr. 6 namo 
rasti raktai.

Tel. (8-381) 5-10-59.

rado
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
spalio 30 d. - lapkričio 4 d. - 
delčia;
lapkričio 5 d. - jaunatis.

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė.

Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 
Skirvydė, Edmundas, Darata, 
Volfas.

šiandien

spalio 31 d.

vardadieniai

oras

+8

+13

lapkričio 1 d.

lapkričio 2 d.

lapkričio 3 d.

lapkričio 4 d.

lapkričio 5 d.

Žygaudas, Milvydė, Andrius.

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!

Gedartas, Gedilė, Valentas, 
Valys.

Hubertas, Martynas, Silvija, 
Vydmantas, Norvainė.

Agrikola, Karolis, Modesta, 
Vitalis, Eibartas, Vaidmina, 
Vitalijus, Vitalius.

Elžbieta, zacharijas, 
Audangas, Gedvydė, 
Florijonas, Elzė.

Interviu su milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums padėjo už-

sidirbti tiek pinigų?
- Kantrybė, tik kantrybė!
- Bet mes juk žinome daugybę 

dalykų, kur jokia kantrybė nepa-
dėtų. Tarkim, jei nešiotum van-
denį rėtyje, tai kad ir kiek besi-
stengtum, vandens neprineštum.

- Kodėl gi ne? Tereikia su-
laukti žiemos...

***
Senelis skambina savo anūkui 

ir klausia:
- Kur esi?
Anūkas:
- Striptizo klube, geriu ir uos-

tau kokainą, o ką?
Senelis:
- Man atrodo, kad kažkas pa-

vogė mano piniginę.
Anūkas:
- Baik, seneli, kas iš seno žmo-

gaus vogtų 254,21 Eur?

Amiliutė bijo, kad nepavyks parduoti Vėlinėms 
šiltnamyje užaugintų chrizantemų

Švedai, danai ir islandai
jau atsparūs naujai bangai:
sučipuoti, vakcinuoti -
Gali švęsti ir kvatoti.

Broliai latviai štai kovido
Bijo it Rasa hibrido. 
krautuves Rygoj uždarė
ir visus miegot nuvarė.

komendanto valanda - 
Štai ko trokšta lietuva!
jonas rankom mostaguoja -
jadzę skiepui agituoja.

kemšas, sako, jau palatos -
Ten kas antras kojas krato. 
klauso tykiai Amiliutė -
Virpčioja baili širdutė.

lapkričio pirma ateina...
ji supranta Dulkio dainą!
Chrizantemos šiltnaminės
nepapildys piniginės...

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Pagrindinis 
prenumeratos prizas - 

benzopjūklas 
„Husqvarna“ 120 

Markt II

Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 
(Šaltupio g.19),  Anykščiai).

Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos prizai: 
„Gardena“ sekatorius, trys kepuraitės, trys kaklo 
gaubtuvai.

Anykščių baseinas „Bangenis“ „Anykštos“ prenumera-
toriams dovanos dešimt kvietimų į baseiną dviem asme-
nims, parduotuvė „Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20) – penkis  
20 eurų vertės čekius.

Dovanų sąrašas ilgės.


