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Komandiruotės į užsienį – 
savivaldybės uždrausta tema

Anykščių rajono savivaldybės administracija slepia, kurie 
administracijos specialistai už mokesčių mokėtojų pinigus vyks-
ta į užsienio komandiruotes. 

Specialistų pavardės žiniasklaidai nenurodomos dangstantis 
asmens duomenų apsauga, nors kitose Lietuvos savivaldybėse 
tokia informacija viešai prieinama.

Kokiais tikslais savivaldybės administracijos specialistai 
vyksta į užsienį, visuomenei taip pat pateikiama labai aptaki 
informacija, todėl lieka neaišku, kokias konkrečias užduotis jie 
vykdo svetur ir kokia iš tų kelionių į užsienį yra nauda Anykščių 
rajonui bei rajono gyventojams.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyvų vado-
vė Ieva Dunčikaitė pastebėjo, kad Anykščių rajono savivaldybė 
veikia „proginio skaidrumo“ sąlygomis.

Kalėdų rezidencija turės konkurentą
Artėjant didžiosioms metų šventėms – Kalėdoms ir Naujiesiems metams – nustebinti žada Troš-

kūnai. Šiame mieste gruodį pirmą kartą planuojama atidaryti „Kalėdų troškimų miestą“. 
O Anykščiuose Kalėdų stebuklo laukimas sutaps su oficialiu Tilto, Muziejaus ir Gegužės gatvių 

komplekso atidarymu, kuris numatytas gruodžio 4 dieną.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pup-
kienė sakė, kad „Kalėdų 
troškimų miestą“ bendruo-
menė kurs už pačių žmonių 
pinigus.

Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jakubėnas 
vylėsi, kad šiemet kalėdinių 
renginių dėl pandemijos 
neteks perkelti į mobiliąją 
sceną, įkurdintą ant sunkve-
žimio.

Mieste bus 
pasodinta 80 
medelių

Kyla nerimas dėl 
ligoninių

Butėnai: čia gera 
būti!

Darbas. Užimtumo tarnyba 
Anykščių rajono gyventojams 
šiuo metu siūlo daugiau nei 
pusšimtį laisvų darbo vietų. 
Įsidarbinti galima A.Vienuolio 
progimnazijoje užimtumo spe-
cialistu. Darbuotojo ieškosi ir 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ - reikalingas laidojimo 
paslaugų darbininkas. 

Pokyčiai. Anykščių autobusų 
stotyje uždaroma daugelį metų 
veikusi UAB „Jara Jums“ pri-
klausiusi parduotuvė ir baras. 
Pasklidus informacijai, kad pre-
kybininkai iš autobusų stoties 
traukiasi dėl būsimos autobusų 
stoties rekonstrukcijos, autobu-
sų stotį valdančios UAB „Au-
tovelda“ direktorius Egidijus 
Preidys tik juokėsi: „Nežinau, 
čia tik kažkokie gandai. Įtariu, 
kad tai susiję su UAB „Utenos 
prekyba“, kuri jungiasi su UAB 
„Jara Jums“. Gal kažkada auto-
busų stoties renovacija bus, bet 
kol kas jokių konkretumų“. Jis 
taip pat sakė, kad nuomininkai 
sutarties dėl patalpų nuomos 
autobusų stotyje nenutraukė.

Konkursas. Spalio 29 die-
ną įvyko konkursas į UAB 
„Anykščių vandenys“ direkto-
riaus pavaduotojo pareigybę. 
„Konkurse dalyvavo vienas 
asmuo, kuris atitiko šiai parei-
gybei keliamus reikalavimus, o 
konkurso metu buvo įvertintas 
tik teigiamai.  Su pretenden-
tu galimai bus sudaryta darbo 
sutartis, kai bus gautas atsaky-
mas iš Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos. 
Apie darbo sutarties sudarymą 
Jus informuosime atskirai“, - 
„Anykštai“ sakė UAB „Anykš-
čių vandenys“ direktorius Egi-
dijus Šileikis.

Anykščių mieste gruodžio 4 dieną vėl bus atidaryta Kalėdų re-
zidencija, tačiau šiemet ji veiks nebe Istorijų dvarelyje, o Tilto, 
Muziejaus ir Gegužės gatvių komplekse.
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spektras
Tvora. Pasienyje su Balta-

rusija, siekiant apsisaugoti nuo 
neteisėtos migracijos, jau įreng-
ta 70 km koncertinos ir 500 me-
trų tvoros. 100 km koncertinos, 
ketinama nutiesti iki gruodžio 
pabaigos, o pirmieji 100 km 
keturių metrų aukščio tvoros su 
vielos spirale turėtų būti įrengti 
iki kitų metų balandžio pabai-
gos. Tvoros segmentai ir kon-
certina šiuo metu montuojami 
pasienyje ties Druskininkais, 
taip pat A. Barausko ir Adutiš-
kio pasienio ruožuose. Su fizi-
nio barjero įrengimu dirba apie 
70 žmonių, tačiau netrukus dar-
bus ketinama intensyvinti.

Brangimas. Dujos gyvento-
jams nuo sausio turėtų brangti 
29-34 proc., o elektros kaina 
reguliuojamiems vartotojams, 
pasirinkusiems standartinį pla-
ną, – kiltų 10 proc.. Maistui ga-
minti 4,5 kub. metro dujų sude-
ginantis namų ūkis per mėnesį 
mokėtų 0,82 euro daugiau nei 
dabar, būsto šildymui suvarto-
jantis vidutiniškai 107,4 kub. 
metro dujų – 15 eurų daugiau. 
Anksčiau skelbta, kad priėmus 
teisės aktus dujų kaina virykles 
turintiems žmonėms kils ma-
žiau – apie 20 proc. (nepriėmus 
pataisų ji didėtų 51 proc.), o du-
jomis šildantiems namus – apie 
30 proc. (83 proc.). Prelimina-
riais skaičiavimais, standarti-
nis vienos laiko zonos tarifas 
didės nuo 15,246 iki maždaug 
16,421 cento už kilovatvalandę 
(su PVM), o mėnesio sąskai-
ta namų ūkiui, suvartojančiam 
100 kWh, išaugs 1,17 euro. 

Patikra. Vyriausybė ketina 
griežtinti galimybių paso kon-
trolę, reaguodama į pranešimus 
apie pažeidimus, sako premje-
rės patarėja Živilė Gudlevičie-
nė. Premjerės patarėjos teigimu, 
„matome, ir iš iš pranešimų, ir 
iš pasisakymų viešoj erdvėj, 
kontrolė yra nepakankama, 
žmonės atsipalaidavo“. Polici-
jai praėjusį penktadienį šalyje 
įvykdžius patikrinimo akciją 
prekybos centruose, pradėti 38 
ikiteisminiai tyrimai dėl naudo-
jimosi svetimu galimybių pasu. 
Pareigūnai teigia patikrinę apie 
11,7 tūkst. asmenų.

Paskyrimas. Popiežius Pran-
ciškus pirmąkart paskyrė mo-
terį vadovauti Vatikano guber-
natūrai, tęsdamas savo misiją 
pasiekti didesnę lyčių lygybę 
Bažnyčioje. Pontifikas pasky-
rė pranciškonę seserį Raffaellą 
Petrini naująja gubernatūros 
generaline sekretore; ji tapo 
pirmąja šias pareigas einančia 
moterimi mažiausioje pasaulio 
valstybėje. R. Petrini dėsto Po-
piežiškajame Šv. Tomo Akvi-
niečio universitete.

-Bns

temidės svarstyklės
Avarija. Lapkričio 4 dieną  

apie 22.36 val. Debeikių seniūni-
jos Papšių kaimo  griovyje buvo 
pastebėtas automobilis „Renault 
Clio“, kurį vairavo neturintis tei-
sės vairuoti, neblaivus (nustatytas 
2,13 prom. girtumas) vyras (g. 
1958 m.), gyvenantis  Debeikių 
seniūnijos Papšių kaime. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Pasas. Lapkričio 4 dieną  apie 
14.50 val. vyras (g. 1957 m.), 
gyvenantis Anykščiuose, Sta-
tybininkų g., (nustatytas 1,52 

prom. girtumas), prekybos centre 
Anykščiuose, Vilniaus g., neteisė-
tai pasinaudojo kito asmens vardu 
išduotu galimybių pasu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Lapkričio 3 dieną  
apie 21.10 val. Kurkliuose esan-
čiuose namuose vyras (nustatytas 
2,10 prom. girtumas, g. 1991 m.) 
smurtavo moters (nustatytas 1,09 
prom. girtumas, g. 1994 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Pagalba. Spalio 29 dieną 
Anykščiuose, Statybininkų g., 

ugniagesiai per balkoną lipo į vie-
no namo gyventojo butą. Buvo 
atrakintos buto durys, į vidų įleis-
ti medikai ir policijos pareigūnai. 
Ugniagesiai  padėjo viduje buvu-
sią moterį išnešti iš buto ir įkelti į 
greitosios pagalbos automobilį.

Kaminas. Lapkričio 2 dieną 
Anykščiuose, Vilniaus g., gyve-
namojo namo kamine užsidegė 
suodžiai, buvo iškviesti ugnia-
gesiai. Atvykus ugniagesiams, iš 
kamino kilo kibirkštys, degė su-
odžiai. Apsaugai išardyta apie 2 
m² medinės perdangos, esančios 
aplink kaminą, budėta, kol suo-

džiai išdegė. Įvykis tiriamas.
Vagystė. Spalio 31 dieną  apie 

8.00 val., vyras (g. 1954 m.) pa-
stebėjo, kad įsibrauta į pastatą 
Kurklių seniūnijos  Kurklių II 
kaime ir pagrobti elektrinis siau-
rapjūklis, bei mopedas. Padaryta 
žala – 750 eurų. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Ilgapirščiai. Lapkričio 1 die-
ną  gautas moters (g. 1968 m.) 
pareiškimas, kad Andrioniškyje  
įsibrauta į namus ir pagrobtas hi-
droforas, klozetas ir vandens mai-
šytuvas. Padaryta žala tikslinama. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Žvejoti išplaukė su kubilu
Aplinkos apsaugos departamento Utenos gyvosios gamtos 

apsaugos inspekcijos pareigūnai lapkričio 1-osios rytą su-
laikė vyrą, tinklais žvejojusį Rubikių ežere. 

Pareigūnai išsiaiškinti situ-
aciją nusprendė pamatę, kad 
žvejys „mėgėjas“ išplaukė, su 
savimi pasiėmęs ne spiningus 
ar meškeres, o didelį plastiki-

nį kubilą. Nustojęs irkluoti, 
žmogus pradėjo į valtį traukti 
tinklą.

Grįžusį į krantą Anykščių 
rajono Mačionių kaimo gy-

ventoją pasitiko aplinkos ap-
saugos pareigūnas. Dideliame 
plastikiniame kubile rasti du 
tinklai (iš viso 150 m) ir juo-
se įsipainioję du karšiai ir du 
starkiai.

Už neteisėtą žvejybą žvejui  
surašytas administracinio nu-
sižengimo protokolas, paim-

tos neteisėtai sugautos žuvys, 
tinklai ir valtis.

Pažeidėjas turės atlyginti 
žuvų ištekliams padarytą žalą 
(680 eurų) ir sumokėti admi-
nistracinę baudą nuo 120 iki 
300 eurų.

-AnYkŠTA

Mieste bus pasodinta 80 medelių Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose bus pasodinta 80 medelių. Dėl jų įsigijimo 
ir pasodinimo Anykščių rajono savivaldybė pasirašė sutartį 
su UAB „Anykščių komunalinis ūkis“.

Iš viso šį mėnesį planuojama 
pasodinti 80 medelių. Jie bus 
sodinami J.Biliūno, Vilniaus, 
Žvejų ir Tilto gatvėse.

Anykščių rajono savivaldybės 

su komunalininkais pasirašytoje 
sutartyje numatyta, kad bus per-
kami paprastieji klevai, juodosios 
pušys, paprastosios ir mažalapės 
liepos, paprastosios ir kalninės pu-

šys, juodosios tuopos, gluosniai.
Už 80 pasodintų medelių sa-

vivaldybė komunalininkams 
sumokės kiek daugiau nei 11 
tūkst. Eur.

Beje, kai kuriems  medžiams, 
augantiems Anykščių rajone, 
iškilo pavojus, skelbia Valsty-
binė miškų urėdija.

 Pastebėta, kad rajone augančias 
egles puola žievėgraužis tipogra-
fas. Kadangi kenkėjų apniktų me-
džių išgelbėti neįmanoma, miški-
ninkams lieka vienintelis būdas 
stabdyti šio pavojingo Lietuvos 
spygliuočiams kenkėjo plitimą – 
nukirsti ir iš miško išvežti kenkėjų 
jau apniktus medžius.

„Gojus“ šventė jubiliejų
Spalio 30 dieną Anykščių kultūros centre liaudiškų šo-

kių ansamblis „Gojus“ šventė trisdešimties metų jubiliejų. 
Šventiniame vakare dalyvavo „Gojaus“ kolektyve šokę, 
dalyvavę ar  kitaip prie jo veiklos prisidėję žmonės, o ko-
lektyvo vadovei Jūratei Uselienei  ugdytiniai įteikė dovaną 
– pripučiamą valtį.

Liaudiškų šokių ansamblio 
vadovė ir įkūrėja Jūratė Use-
lienė sakė, kad jubiliejus buvo 
skirtas visiems dalyviams, 
kurie susiję su „Gojumi“: 
scenoje šoko ir vyresnieji, ir 
jaunieji „gojukai“. „Tai buvo 
daugiau uždaras vakaras, ku-
ris sujungė ir apibendrino tris 
dešimtis mūsų darbo veiklos 
metų“, – sakė J. Uselienė. 
Koncertas vyko Kultūros cen-
tre – dėl esamos pandeminės 
situacijos „gojukai“ daugiau 
niekur kitur specialių šventi-
nių koncertų nerengė.

J. Uselienė džiaugėsi susi-
rinkusiaisiais, nors salėje žiū-
rovų nebuvo daug. „Skelbime 
buvo parašyta, kad kviečiami 
visi „Gojaus“ draugai“,  tad, 
jei jauteisi esąs draugas, ga-
lėjai ateiti. Tad visi - ir esami 
dalyviai, ir draugai, ir tėvai, ir 
seneliai, ir mums prijaučian-
tys -  buvo kviečiami“, – sakė 

vadovė ir patikino, kad salė šį 
kartą nebuvo pilna, nes, atsi-
žvelgiant į dabartinę situaciją, 
ir sąmoningai buvo to pagei-
dauta.

Renginį režisavo Anykščių 
kultūros centro režisierius Ju-
lius Jakubėnas, o vedė aktorius 
Jonas Buziliauskas ir poetas 
Žilvinas Pranas Smalskas. 

Jubiliejinio renginio metu 
buvo filmuojama, o filmuota 
medžiaga iš karto po kolek-
tyvų pasirodymų buvo paro-
dyta šventės dalyviams ir sve-
čiams.

„Gojaus“ kolektyvą jubilie-
jaus proga sveikino rajono me-
ras Sigutis Obelevičius, buvo 
perskaitytas buvusio Anykščių 
klebono, kanauninko Stanislo-
vo Krumpliausko sveikinimas, 
pagerbtas ir kompozitorius 
Bronius Petrokas, o renginio 
pabaigoje humoro nestokojan-
tis „Gojaus“ kolektyvas vado-

vei J. Uselienei padovanojo... 
pripučiamą valtį.

Renginio metu vyko „Go-
jaus“ paroda – susirinkusieji 

galėjo pasidžiaugti kolektyvo 
gyvavimo, jo švenčių ir kas-
dienybės akimirkomis.

-AnYkŠTA

Liaudiškų šokių ansamblis „Gojus“ šventė trisdešimtmetį: sce-
noje pasirodė tiek jaunieji, tiek vyresnieji „gojukai“.   

iš j. Uselienės asmeninio archyvo, eglės kAlADYTĖs nuotr.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosKyla nerimas dėl ligoninių
Rengiantis sveikatos priežiūros tinklo pertvarkai, įstaigos 

bei savivaldybės nerimauja dėl galinčio sumažėti paslaugų 
prieinamumo.

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos atstovai teigia, jog daugiau 
paslaugų bus siekiama teikti 
ambulatoriškai, tačiau jų priei-
namumas dėl to nesumažės.

„Dabar iš tiesų rajonuose pats 
didžiausias yra chirurgijos klau-
simas. Aišku, visos savivaldybės 
yra linkusios, kadangi finansavi-
mas vyksta ne iš savivaldybių, 
o iš sveikatos draudimo fondo, 
išlaikyti keletą chirurgijos lovų, 
kurias jie dabar turi, su visais 
įmanomais specialistais“, – Sei-
mo Demokratų frakcijos „Vardan 
Lietuvos“ posėdyje ketvirtadienį 
sakė sveikatos apsaugos vicemi-
nistrė Danguolė Jankauskienė.

Ji akcentavo, kad nebūtinų 
hospitalizacijų skaičių mažinti 
siekiama norint efektyvinti siste-
mą. „Pakeitus stacionarinę pagal-
bą į ambulatorinę, ambulatorinių 
(paslaugų) plėtra turi būti labai 
didelė ir labai gausi, jos anksčiau 
ir nebuvo“, – kalbėjo ji.

Pasak viceministrės, tenden-
cija daugiau paslaugų teikti 
ambulatoriškai pastebima viso-
je Europoje. Ji pateikė Šveica-
rijos pavyzdį, kur 80 proc. visų 
chirurginių operacijų atliekama 
dienos chirurgijos sąlygomis, 
kai Lietuvoje – tik 20 proc.

Tuo tarpu Lietuvos ligoninių 
asociacijos prezidentas Dalis 
Vaigintas abejojo, ar tai tikrai 
nepaveiks paslaugų prieinamu-
mo. „Ar priartės ta paslauga, ar 
nutols po tokių atliktų veiksmų 
– abejoju, ar pagerės prieinamu-
mas“, – kalbėjo jis.

Ligoninių atstovas teigė, jog 
regionų gyventojams gali nu-
tolti skubioji, ypač chirurginė ir 
trauminė pagalba, ir pabrėžė, jog 
sprendžiant dėl gydymo įstaigų 
tinklo, reikėtų galvoti ne tik apie 
tvarumą, bet ir teikti prioritetą bū-
tiniausių paslaugų užtikrinimui.

„Vardan Lietuvos“ frakcijos 
narė Laima Mogenienė taip pat 
abejojo, ar modelis, kai paslau-
gos žmonėms bus teikiamos ne-
guldant jų į stacionarą, tikrai bus 
patogus regionuose.

„Įsivaizduojant tą pakeitimą 
stacionaro į ambulatorinį, jeigu 
galvoje vizualizuoti, kas tai yra, 
ir įsivaizduoti vienišą žmogų 
iš vienkiemio, sergantį, ligotą, 
kuris turi iš to savo kaimo išva-
žiuoti ir kažkur gauti tą ambula-
torinę paslaugą, paskui kažkur 
palaukęs šaltyje grįžti namo, tai 
mes jį taip pasveikatinsime, kad 
jo daugiau gydyti nebereiks – jis 
pasibaigs tiesiog, šis žmogus“, – 
kritikavo planus parlamentarė.

Valstybinės ligonių kasos di-
rektorius Gintaras Kacevičius 
savo ruožtu pastebėjo, jog pagal 
ligonių kasos parengtą modelia-
vimą, apie 5 procentams pacien-

tų po pertvarkos tektų pakeisti 
gydymo įstaigą.

„Tai reiškia, kad prieinamu-
mas tikrai išliktų pakankamas, 
bet pasikeistų tik 5 proc. paci-
entų, kurie šiuo metu vyksta į 
stacionarus“, – kalbėjo jis.

Valstybinės ligonių kasos direk-
torius taip pat pabrėžė, kad nebū-
tinos hospitalizacijos mažinimas 
leistų taupyti daugiau lėšų.

D. Vaigintas teigė, jog regio-
ninės ligoninės norėtų, kad per-
tvarka būtų išdėliota per ilgesnį 
laikotarpį – ne dvejus, o bent 
penkerius metus. Tuomet dalis 
personalo galėtų baigti darbą ir 
išeiti į pensiją.

Ligoninių atstovas taip pat tei-
gė, jog ne visada aišku, pagal ką 
sprendžiama, kurioje įstaigoje 
teikti kurias paslaugas, nes skir-
tingai traktuojamos panašios įs-
taigos su panašiu potencialu.

Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos direktorė Roma Žakaitienė 
teigė, jog savivaldybės dėl per-
tvarkos neturi vieningos nuomo-
nės, nes situacija jose yra labai 
skirtinga.

Jos teigimu, galimybė stiprinti 
pirminę sveikatos priežiūrą savi-
valdybėms yra priimtina, tačiau, 
kalbant apie ligoninių pertvarką, 
lūkestis būt pradėti nuo bando-
mųjų projektų tose savivaldy-
bėse, kurios yra pasiruošusios 
veikti pagal naująją sistemą.

„Yra didžiulis noras savival-
dybių pradėti nuo pilotų, nuo tų 
savivaldybių, kurios yra pasiruo-
šusios, kuriose situacija yra tokia, 
kuri visiškai atitina reformos tiks-
lus“, – pastebėjo R. Žakaitienė.

Viceministrė patikino, jog yra 
planuojama daryti bandomuo-
sius projektus kiekviename regi-
one tiek dėl finansavimo, tiek dėl 
paslaugų teikimo organizavimo.

Pasak Savivaldybių asociaci-
jos atstovės, neišspręstas lieka 
privačių įstaigų įsitraukimo į šią 
sistemą klausimas.

Demokratų frakcijos narys Al-
girdas Stončaitis taip pat paste-
bėjo, jog pertvarkoje numatoma 
daugiau atsakomybių atiduoti 
privačioms įstaigoms, tačiau 
šiuo metu jos nėra suinteresuo-
tos teikti kai kurių paslaugų.

„Šiandieną aiškiai jūs žinote 
ir visi žinome, kad yra nepatrau-
klūs įkainiai ir privatus verslas 
paima tas paslaugas, kurios fi-
nansiškai apsimoka, tačiau sun-
kesnių lėtinių ligų, sunkių ligų 
gydymas, jis šiandien neapsimo-
ka ir verslas šito neima, yra pa-
liekama valdiškoms įstaigoms, 
kas irgi šiandien nepakeliama 
našta jau yra“, – kalbėjo jis.

D. Jankauskienė pripažino, 
kad klausimus dėl privačių įstai-
gų kelia ir savivaldybės.

„Mes esame parengę bendra-
darbiavimo sutarties projektą, 
kurį dabar, atvirai pasakysiu, 
mums labai užprotestuoja pa-
čios privačios įstaigos, nes tą 
bendradarbiavimo modelį – jos 
bijosi jo, kad valstybinės įstai-
gos jų neuzurpuotų, kad neleistų 
nedalyvauti reformoje, kad tai 
būtų savanoriškumo principas 
dalyvauti ar ne, kad ta sutartis 
būtų tik bendradarbiavimo, ne 
jokių paslaugų teikimo, ką aš 
galiu garantuoti“, – pasakojo vi-
ceministrė.

D. Jankauskienė teigė, jog re-
formą siekiama įgyvendinti ne 
„iš viršaus“, o skatinant bendra-
darbiavimą.

„Šį modelį mes pasiskolino-
me iš COVID bendradarbia-
vimo platformos, kai įstaigos 
pradėjo bendradarbiauti ir mato 
tame prasmę, todėl mes tikrai 
labai daug tikimės. Aišku, net-
gi daugiau tikėjomės iš visų šių 
regioninių posėdžių – kad savi-
valdybės tarpusavyje ims tartis,  
ims susikalbėti. Truputėlį nuvy-
lė, kad savivaldybės nenorėtų to 
daryti“, – teigė ji.

Savivaldybių šiuo metu pra-
šoma pateikti savo pastabas apie 
paslaugas, kurias norėtų teikti 
gyventojams bei tam reikalingas 
investicijas.

Sveikatos apsaugos ministeri-
jos parengtoje sveikatos priežiū-
ros įstaigų tinklo pertvarkos pro-
jekte numatyta mažinti aktyvaus 
gydymo lovų skaičių, integruoti 
greitosios pagalbos sistemą, su-
tartimis skatinti gydymo įstaigų 
bendradarbiavimą.

Pagal ministerijos parengtą 
modelį, iki 2030 metų reikės 
mažinti apie pusantro tūkstančio 
aktyvaus gydymo lovų nuo esa-
mų daugiau kaip 16 tūkstančių.

Taip pat bus siekiama didinti 
dienų, kai lova yra aktyviai nau-
dojama, skaičių nuo daugiau kaip 
270 iki 300 dienų per metus.

-Bns

Lietuvos ligoninių asociacijos 
prezidentas  ir Anykščių ligo-
ninės direktorius Dalis Vai-
ginas norėtų, kad ligoninių 
pertvarka būtų išdėliota bent 
per penkerius metus - per tą 
laiką dalis personalo galėtų 
galėtų išeiti į pensiją.

Prekybinių 
namelių miesto 
centre nebeliks. 
Kaip manote, ar 
reikėtų juos 
palikti, ar geriau 
išvežti?

Angelė BALTUŠIENĖ:
- Gal tiktų išnuomoti prekybi-

ninkams prie Lajų tako, tik pa-
keisčiau spalvą. Ar ne toks pat 
likimas ištiks ir naujas „špoki-
nyčias“ Gegužės gatvėj?! Būtų 
geriau paslėpę malkines, juk 
nereikia tam daug lėšų. O dabar 
atrodo, kaip seni žmonės sako, 
- „Graži suknelė, o apatiniai su-
plyšę“.

Jolita STARKUTĖ-MIŠKI-
NIENĖ:

- Visai nekliūna ir tinka. Ir 
taip niūrus centras, Raguvos -  
ir tai gražesnis. O tie nameliai 
suteikia jaukumo.

Laima ZELEVIENĖ:
- Tai kad jie nedirba niekada, 

tai jų ir nereikia. Visai netinka 
jie čia.

Danutė EIMANTIENĖ:
- Nespėjo pastatyti, o jau ver-

čia, reikia pagalvoti prieš sta-
tant.

Ir nuotoliniu būdu dirbti
nėra galimybės...

UAB „Transporto centras“  
transporto vadovas Anykščių 
rajone Virginijus Sereikis – 
apie darbuotojų paiešką:

 „Jaunimui  reikia  didelių  atly-
ginimų. Be to, autobusų vairuoto-
jams  reikia  keltis  ankstų rytą.“

Rizikinga -  Grinčas 
nekenčia Kalėdų!

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pupkienė 
– apie Troškūnuose kuriamą 
„Kalėdų troškimų miestą“:

„Bus kažkas  panašaus, pri-
menančio vaizdus iš  kino filmo 
„Kaip Grinčas Kalėdas  vogė“.

Bet juk Anykščių rajonas –
vienas seniausių pagal 
gyventojų amžių

Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jakubėnas 
– apie muzikinę programą:

„Orientuojamės  per  kalėdi-
nį  laikotarpį daugiau į jaunus 
žmones ir norime, kad jis pri-
klausytų ne Dambrauskui ir 
Šiškauskui“.

Jūs juk prezidentas – 
reikalingas Jūsų veto

Lietuvos ligoninių asocia-
cijos prezidentas ir Anykščių 
ligoninės direktorius Dalis 
Vaiginas – apie gydymo įstai-
gų pertvarką:

„Ar priartės ta paslauga, ar  
nutols po tokių atliktų veiksmų 
– abejoju, ar pagerės prieina-
mumas.“

Ar jaunimas nužudys 
lietuvių kalbą?

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Diana 
Kisielienė  apie jaunimo mo-
biliaisiais telefonais rašomas 
SMS žinutes:

„Mokinių trumpųjų žinučių 
neperskaitytų net profesoriai.“

Būkite geras, apšvieskite 
bent vakarais autobusų stotį

UAB „Autovelda“ direkto-
rius Egidijus Preidys – apie 
autobusų stoties renovaciją:

„Privatus kapitalas negali 
vienas pakelti visko, ką yra su-
maniusi savivaldybė.“

Skausminga grožio kaina...

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius socialiniuo-
se tinkluose pasiguodė:

„Pasodinus per 1500 svogū-
niukų nugarą skauda, bet, kaip 
liaudis sako, „grožis kainuoja“...
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

spalio pabaigoje Anykš-
čių rajoną sudrebino gan 
nelaukta žinia - sparčiai 
auganti transporto stebėjimo 
ir valdymo sistemų gamin-
toja „Teltonika ioT Group“ 
svarsto apie 460 milijonų 
vertės projektą Anykščiuose.

Verslininkas Arvydas 
Paukštys naujienų agentūrai 
Bns teigė, jog svarstoma ga-
limybė Anykščiuose pradėti 
silicio išgryninimo iš kvarci-
nio smėlio gamybą.

Per pandemiją sutrikus 
komponentų, ypač lustų, tie-
kimui iš kinijos ir Taivanio, 
verslininkas per dešimtmetį 
norėtų lietuvoje sukurti visą 
lustų gamybos grandinę – 
nuo smėlio išgryninimo iki 
galutinio produkto ir į visą 
šį projektą  iki 2030 metų 
ketina investuoti net 3,7 
mlrd. eur.

460 milijonų vertės pro-
jektas Anykščiuose – apie tai  
lietuvos poetų ir rašytojų 
krašto, visų galimų ir dar 
išsvajotų „sostinių“ miesto 
gyventojai net nebūtų išdrįsę 
susapnuoti. O kur dar šimtai 
naujų darbo vietų Anykščių 
rajono gyventojams, soli-
dūs atlyginimai ir tolesnės 
bendrovės plėtros perspekty-
vos.... 

keista, tačiau ši žinia 
Anykščiuose sulaukė gan 
skeptiškų reakcijų. Vie-
ni komentatoriai galimas 

milžiniškas investicijas mūsų 
mieste  vadino kalbomis „iš 
fantastikos srities“, kitiems 
jos Anykščiuose prilygo 
„drambliuko svajonėms“, o 
kažkas ironiškai šypsojosi, 
kad mūsų miestas galų gale 
taps „naujaisiais Vasiukais“.

„Valio, naujieji Vasiukai, 
dar aerodromą pastatysim, 
gelžkelį europinį nutiesim - 
suklestės kurortas“, - ironi-
zavo internautai.

Tiesa, buvo ir tvirtai 
tikinčių šviesia Anykščių 
ateitimi. Galimą „„Teltonika 
ioT Group“ atėjimą į Anykš-
čius vadino „geriausia šių 
metų naujiena“, o kažkas net 
pasiūlė Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje užpirkti Šv.Mišias 
ir melstis, kad milžiniškos 
investicijos Šventosios upės 
bangomis nenuplauktų kur 
nors Ukmergės pusėn.

O kaip į galimą stambaus 
kalibro investuotojo atėjimą 

sureagavo Anykščių rajono 
savivaldybė, Anykščių rajono 
taryba? Ogi... niekaip. san-
tūri tyla, net jokių pareiškimų 
šia tema Anykščių rajono 
tarybos posėdyje...Bent 
kažkas būtų šia tema viešai 
išsakęs abejonių, o gal net 
pasidžiaugęs galima Anykš-
čių sėkme, pasidalijęs turima 
informacija.

„savivaldybė, Taryba ir 
visa Anykščių bendruomenė 
turėtų padaryti viską, kas 
jų galioje, kad didžiausius 
atlyginimus šalyje mokanti 
bendrovė turėtų galimybes 
vystyti savo veiklą mūsų 
krašte. kvarcas yra XXi 
amžiaus auksas, o jis dabar 
absoliučiai neįdarbintas“, - 
portale anyksta.lt konstatavo 
anykštėnas, vieno sostinės 
viešbučio restorano vadovas 
simonas Gudelis, ir iš tiesų, 
sunku būtų su juo nesutikti...

Bet gal dar Anykščių ra-

jono valdantieji vieną dieną 
nubus ir savivaldybės vadovų 
darbotvarkėse pamatysime, 
kad jie susitinka su „Telto-
nika ioT Group“ vadovais. 
Bent jau tada galėsime 
lengviau atsikvėpti, kad sa-
vivaldybė, Taryba bent kažką 
padarė, kad investuotojas tu-
rėtų galimybę vystyti veiklas 
Anykščiuose. O per savival-
dos rinkimus „pliusą“ kažkas 
už investicijų pritraukimą į 
rajoną galėtų užsidėti...

Beje, Anykščiuose atidarius 
naują gamyklą, kaip paste-
bėjo vienas komentatorius, 
„daugeliui „ilgalaikių“ 
bedarbių reikėtų pradėti 
dirbti, o tai nesiderina su jų 
teisėmis ir siekiais.“

Tad kol kas viskas lieka 
neaišku – meldžiamės už 
naujojo investuotojo atėjimą 
į Anykščius, šaipomės arba 
tiesiog apsimetam, kad nie-
kas čia nevyksta...

(Atkelta iš 1 psl.)

Į užsienio komandiruotes 
vyko neįvardyti specialistai

„Anykšta“ kreipėsi į Anykš-
čių rajono savivaldybę, prašy-
dama suteikti raštišką infor-
maciją, kiek Anykščių rajono 
savivaldybės biudžetui kainavo 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus ir savivaldybės 
administracijos direktorės Ligi-
tos Kuliešaitės paskutinė kelio-
nė į Italiją.

Redakcija taip pat pasido-
mėjo ir apie kitas šiais me-
tais jau įvykusias  Anykščių 
rajono savivaldybės vadovų 
ar administracijos specialistų 
keliones į užsienį,  savivaldy-
bės paprašė nurodyti kelionių 
tikslus, patirtas šioms kelio-
nėms biudžeto išlaidas, taip 
pat paprašė informuoti apie 
kelionių į užsienį tikslus. Taip 
pat teiravosi, kokios savival-
dybės vadovų ar administra-
cijos specialistų kelionės į už-
sienį yra suplanuotos likusiais 
šių metų mėnesiais.

Į šiuos klausimus atsakymus 
„Anykštai“ pateikė Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Monika Bužinskienė.

„Informuojame, kad š. m. 
rugsėjo 23–26 d. Anykščių ra-
jono savivaldybės meras Sigu-
tis Obelevičius ir administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešaitė 
garbės konsulo Giuseppe Sa-
racino kvietimu viešėjo Rodi 

Garganico (Italija) mieste, vizi-
to tikslas  dalyvauti Italijos lie-
tuvių bendruomenės suvažiavi-
me ir aptarti bendradarbiavimo 
galimybes tarp Anykščių krašto 
ir Rodi Garganico. Kelionės iš-
laidos – 1317,42 Eur.

Š. m. rugpjūčio 29–31 d. 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos specialistas 
vyko į Helsinkį (Suomiją) su-
sipažinti su moderniausia 2020 
m. biblioteka Suomijoje. Kelio-
nės išlaidos – 207,00 Eur.

Š. m. rugsėjo 28–29 d. 
Anykščių rajono savivaldybės 
du administracijos specialistai 
vyko į Salaspilį, Jūrmalą ir Jel-
gavą (Latvija) dalyvauti UAB 
„Bonarta“ organizuojamuose 
susitikimuose su kraštovaiz-
džio architektais ir apželdinimo 
specialistais. Kelionės išlaidos 
–176,00 Eur.

Šiais metais dar planuojamas 
vizitas į Lenkiją (Seinai). Vizito 
tikslas aptarti 2022 m. planuo-
jamą organizuoti festivalį, skir-
tą Antano Baranausko atmini-
mui, Seinuose.

Taip pat planuojamos pro-
jekto „Jungtinis miesto drėgnų 
teritorijų valdymas Latvijos 
ir Lietuvos pasienio regione“ 
/ UrbArea išvykos: Spalio 
12–13 d. planinis darbo gru-
pės susirinkimas Daugpilyje. 
Lapkričio 10–11 d. Daugpily-
je (Latvija) lyderio partnerio 
organizuojama konferencija 
šlapžemių ir ekologinės įvai-
rovės išsaugojimo temomis“, 
- informavo vyriausioji speci-
alistė M.Bužinskienė.

Valstybės tarnautojų 
pavardes nurodyti atsisakė

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistės M.Bužinskienės at-
sakymas redakcijai pasirodė ne-
išsamus, nes, kaip buvo prašo-
ma, atsakyme nebuvo nurodytos 
į užsienio komandiruotes kelia-
vusių savivaldybės administra-
cijos specialistų pavardės. 

Paprašius pateikti ir šią in-
formaciją, Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė M.Bužinskienė 
atsiuntė elektroninį laišką, ku-
riame rašė: „Darbuotojų vardus 
ir pavardes atskleisti negalime, 
kadangi šie darbuotojai nėra 
vieši asmenys, o jų tvarkymas 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijoje yra aiškiai re-
glamentuotas vidinių taisyklių, 
susijusių su asmens duomenų 
tvarkymu. Nurodyti duomenys 
tvarkomi žmogiškųjų išteklių 
administravimo, darbo sutar-
ties sudarymo ir kitais tikslais, 
todėl jų perdavimas tretiesiems 
asmenims nebūtų suderinamas 
su nurodytais tikslais.“

Valstybės tarnautojai – 
vieši asmenys

Šis Anykščių rajono savival-
dybės specialistės atsakymas 
„Anykštą“ pastūmėjo pasidomė-
ti, ar ir kitose Lietuvos savival-
dybėse yra slepiamos į užsienio 
šalis už mokesčių mokėtojų pi-
nigus keliaujančių savivaldybių 
specialistų pavardės.

Utenos rajono savivaldybės  

Komandiruotės į užsienį – 
savivaldybės uždrausta tema

atstovė ryšiams su visuomene 
Lolita Kaminskienė stebėjosi, 
kad Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija žiniasklaidai 
neatskleidžia į užsienio koman-
diruotes už biudžeto pinigus 
vykstančių savivaldybės spe-
cialistų pavardžių, aiškindama, 
kad to esą neleidžia  asmens 
duomenų apsaugos įstatymai.

„Vardas, pavardė, pareigos 
nėra asmens duomenys. Savi-
valdybės specialisto asmens 
kodo, adreso ar telefono juk ne-
nurodome. Gal Anykščių rajo-
no savivaldybė tik jums nenori 
atskleisti tų pavardžių, o jas pa-
viešina?  Visi valstybės tarnau-
tojai yra vieši asmenys. Čia nėra 
ko slėpti. Savivaldybės viena iš 
veiklos rūšių yra bendradarbia-
vimas su užsienio partneriais“, 
- kalbėjo L.Kaminskienė, pa-
tikindama, kad Utenos rajono 
savivaldybė vykstančiųjų į už-
sienio komandiruotes savival-
dybės administracijos specia-
listų nuo visuomenės  niekada 
neslepianti.

Tai – ne privatūs interesai

Ignalinos rajono savivaldybės 
atstovė ryšiams su visuomene 
Lina Kovalevskienė sakė, kad jei 
žiniasklaidos atstovai kreiptųsi 
į savivaldybę, prašydami nuro-
dyti į užsienio komandiruotes 
vykusių savivaldybės specialistų 
pavardes, tokia informacija būtų 
suteikta.

„Žinoma, kad nurodytume. 
Yra įsakymai dėl savivaldybės 
specialistų komandiruočių. Tai 
yra vieša informacija. Juos ga-
lima susirasti, pamatyti. Tuose 
įsakymuose specialistų pavar-
dės juk nenuasmenintos.Tuo 
labiau, kad po kelionių į užsienį 
paviešinamos nuotraukos, ku-
riose matosi, kas buvo tos de-

legacijos sudėtyje“, - šypsojosi 
L.Kovalevskienė.

L.Kovalevksienė taip pat pa-
stebėjo, kad savivaldybės speci-
alistai į užsienio komandiruotes 
vyksta ne privačiais tikslais.

„Tai yra darbo reikalai, o ne 
privatūs interesai. Jie vyksta ne 
pramogauti, o į  kažkokius ofici-
alius susitikimus, renginius. Tai 
yra viešas oficialus dalykas“, - 
kalbėjo Ignalinos rajono savival-
dybės atstovė.

Specialistai atstovauja 
savivaldybei

Molėtų rajono savivaldybės 
Viešųjų ryšių ir informatikos 
skyriaus vedėjas Vladimiras Su-
chodumcevas „Anykštai“ sakė, 
kad jei savivaldybės adminis-
tracijos specialistas vyksta ne į 
asmeninę užsienio kelionę, o sa-
vivaldybės delegacijos sudėtyje, 
apie jo kelionę informacija tei-
kiama žiniasklaidai „vienareikš-
miškai“.

„Manau, jei žmogus atlie-
ka savo darbą atstovaudamas 
savivaldybei kaip oficialios 
delegacijos narys, tai yra vieši 
duomenys. Nemanau, kad as-
mens duomenys yra atstovauti 
savivaldybei“, - sakė jis.

Atvirumas ir skaidrumas – 
būtinos sąlygos 
savivaldybėms

Apie sistemingai pasikarto-
jančius trukdymus iš Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos žiniasklaidai gauti viešą in-
formaciją „Anykšta“ papasakojo 
„Transparency International“ 
Lietuvos skyriaus specialistams. 
Ši organizacija savo veikloje ypač 
daug dėmesio skiria Lietuvos sa-
vivaldybių skaidrumui tirti.

(Nukelta į 5 psl.)
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(Atkelta iš 4 psl.)
„Manau, kad nuolatinis atvi-

rumas ir skaidrumas yra bū-
tinos sąlygos savivaldybėms 
siekiant didinti pasitikėjimą 
bei skatinti bendradarbiavimą 
su vietos gyventojais. Norėtų-
si, kad savivaldybės skirtų dar 
daugiau dėmesio informacijos 
viešinimui bei gyventojų įtrau-
kimui, ypač kai tai yra susiję 
su mūsų, visų mokesčių mokė-
tojų, pinigais.

Nors per pastarąjį dešimtme-
tį savivaldybių, įskaičiuojant 
ir Anykščių rajono, skaidrumo 
lygis didėjo, visgi neretai savi-
valdybės dar veikia „proginio 
skaidrumo" sąlygomis. Pavyz-
džiui, savo interneto pusla-
piuose viešina tik dalį viešajam 
interesui svarbios informacijos 
arba tai daro nepatogiai, infor-
maciją kartais sunku surasti 
arba ji po kurio laiko išimama.

Savo veikloje taip pat esame 
susidūrę su atvejais, kai viešo-
jo sektoriaus institucijos nenori 
suteikti duomenų, nepagrįstai 

taikydamos BDAR - Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamen-
tą. Pavyzdžiui, prieš kelerius 
metus kilo sunkumų gaunant 
net, atrodytų, gana paprastus 
duomenis apie tai, kas buvo 
savivaldybių valdomų įmonių 
vadovai.

Labai norėtųsi, kad savival-
dybės, pasinaudodamos tuo, 
kad yra arčiausiai žmonių, 
skirtų daugiau dėmesio gerųjų 
pavyzdžių kūrimui. Mano ma-
nymu, viena geriausių pastarų-
jų metų praktikų, kuriant daly-
vaujamąją kultūrą ir siekiant 
užtikrinti skaidrų viešųjų lėšų 
panaudojimą per gyventojų 
įtraukimą, yra dalyvaujamasis 
biudžetas. Tokiu būdu gyven-
tojams suteikiama galimybė 
siūlyti ir kartu spręsti, kaip 
išleisti dalį savivaldybės biu-
džeto lėšų. Tai šiuo metu daro 
maždaug kas ketvirta savival-
dybė, labai norėčiau, kad arti-
miausiu metu išbandytų visos 
60“, - komentavo „Transpa-
rency International“ Lietuvos 

skyriaus iniciatyvų vadovė 
Ieva Dunčikaitė.

Dėl informacijos viešinimo 
nėra sistemingumo

Stebina ir tai, kad Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijoje asmens duomenų 
apsaugos įstatymą Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus specialistai traktuoja taip, 
kaip jiems atrodo.

Po to, kai Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė M.Bužinskienė 
„Anykštai“ atsisakė įvardyti į 
užsienio komandiruotes už mo-
kesčių mokėtojų pinigus kelia-
vusių savivaldybės specialistų 
pavardes, redakcija į šį skyrių 
dar kartą kreipėsi su klausimu, 
kokia yra šią savaitę į Lenkijos 
Seinų miestą išvykusios dele-
gacijos sudėtis. Šįsyk atsakymą 
redakcijai pateikusi Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė 
ryšiams su visuomene Silvija 
Sakevičiūtė delegacijos narių 

Komandiruotės į užsienį – savivaldybės uždrausta tema
pavardes nurodė.

Į Seinus išvyko Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius, 
mero patarėja Vaida Jucienė, 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Inga Eidrigevičienė, Anykščių 
menų centro direktorius Tomas 

Tuskenis, Anykščių  A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direkto-
rius  Antanas Verbickas ir Anykš-
čių kultūros centro direktoriaus 
pavaduotoja kūrybiniam darbui 
Vilma Paulauskaitė.

Kalėdų rezidencija turės konkurentą
(Atkelta iš 1 psl.)

Kurs be profesionalų 
pagalbos

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė Jolanta Pupkienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad „Ka-
lėdų troškimų miestas“ įsikurs 
erdvėje šalia Troškūnų seniūni-
jos pastato.

„Planuojame sukurti „mini 
miestą“. Tą darysime savo jė-
gomis, be jokių profesionalų 
pagalbos. Į mūsų kvietimą kurti 
„Kalėdų troškimų miestą“ jau 
atsiliepė kelios troškūniečių  
medžio gamybos įmonės, ga-
minančios medinius namelius. 
Bus kažkas panašaus, kaip kino 
filme „Kaip Grinčas Kalėdas 
vogė“. Šiame mieste veiks „Kiš-
kių mokyklą“, įsikurs bandelių 
kepyklėlė, arbatos virėjai...Kol 
kas nenorime išduoti visų pa-
slapčių“, - intrigavo J.Pupkienė.

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė J.Pupkienė sakė, kad 
kuriant „Kalėdų troškimų mies-
tą“, daug dėmesio bus skiriama 
vizualizacijai.

„Bus pagaminta apie 30 me-
trų medinė tvora, kuria apjuosi-
me visą teritoriją. Bus paskirtas 
laikas, kada bus galima lankyti 
„Kalėdų troškimų miestą“. Ten 
vyks interaktyvūs žaidimai, 
vaidins Troškūnų teatro studija 
„Mes“. 3-4 dienas vyks „gyvi“ 
pasirodymai, o kitomis dieno-
mis „Kalėdų troškimų miestą“ 
bus galima tiesiog apžiūrėti“, - 

sakė ji.

Kalėdinis miestas sužibs 
už pačių žmonių pinigus

Pasak J.Pupkienės, pirmą kartą 
Troškūnuose kuriamas „Kalėdų 
troškimų miestas“ – pirmiausia į 
vietos bendruomenę orientuotas 
projektas.

„Negalvojame apie atvykstan-
čius. „Kalėdų troškimų miestą“ 
pirmiausia kuriame sau, atsigrę-
žiame į savo kraštiečius, jiems 
specialiai skirsime programą“, 
- sakė J.Pupkienė.

Pasiteiravus, už kokius pini-
gus Troškūnuose iškils „Kalė-
dų troškimų miestas“, Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų 
skyriaus renginių organizatorė 
J.Pupkienė sakė, kad idėja pra-
dėta rutulioti visai be pinigų.

„Nutarėme susikviesti ben-
druomenės žmones, nevyriau-
sybinės organizacijas ir pasi-
skirstyti, kas ką padarys.Vieni 
gamins nykštukus, kiti namelius 
iš putplasčio, žibintus. Neprašo-
me „Kalėdų troškimų miestui“ 
kažkokių „oficialių“ pinigų. Vis-
ką , kas reikalinga, nusipirksime 
už savus pinigus – bendro iždo 
nebus. Prie „Kalėdų troškimų 
miesto“ kūrimo prisideda Troš-
kūnų seniūnija, biblioteka, mo-
kykla.Pajungiame visas įstaigas 
ir įmones, kokios tik yra mūsų 
seniūnijoje“, - tęsė J.Pupkienė.

Į Troškūnus veš siaurukas

„Kalėdų troškimų miestą“ 
planuojama atidaryti gruodžio 

10 dieną.
„Bendradarbiausime su VšĮ 

„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“. Visą mėnesį, iki pat Nau-
jųjų metų, „Kalėdų troškimų 
miestą“ žmonės galės aplankyti 
ir atvykdami siauruku“, - pasa-
kojo J.Pupkienė.

Parems senelius

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė J.Pupkienė tikino, 
kad iš „Kalėdų troškimų mies-
to“ projekto niekas neturi tikslo 
uždirbti.

„Teatro studijos nariai sugal-
vojo, kad bus aukų dėžutė, ta-
čiau surinkti pinigai atiteks ne 
mums. Mes paaukotus pinigus 
perduosime senelių namams. 
Apie jokius lobizmus mes ne-
galvojame“, - sakė ji.

Kalėdų rezidencija bus 
kitoje vietoje

Tuo metu Anykščių  mieste 
gruodžio 4 dieną vėl bus atida-
ryta Kalėdų rezidencija, tačiau 
šiemet ji veiks nebe Istorijų dva-
relyje, o Tilto, Muziejaus ir Ge-
gužės gatvių komplekse.

Anykščių rajono savivaldy-
bės organizuojamuose pasita-
rimuose dėl kalėdinių renginių 
dalyvaujantis Anykščių kultūros 
centro režisierius Julius Jakubė-
nas „Anykštai“ pasakojo, kad 
šiemet Anykščiuose bus dvi ka-
lėdinės eglės. Vieną jų tradiciš-
kai stovės šalia kultūros centro, 
o kita (kelių eglių kompozicija) 

- Tilto, Muziejaus ir Gegužės 
gatvių komplekse.

Prekybininkai abejoja

Anot J.Jakubėno, šiuo metu 
dar sunku pasakyti, ar Anykš-
čiuose šventiniu laikotarpiu 
vyks kalėdinė prekyba.

„Neapsisprendimas yra iš 
pačių prekybininkų pusės.Be 
abejo, tas dvejones kelia „ko-
vidinė“ situacija – tokiu laiko-
trapiu žmonės mažiau lankosi 
renginiuose, mažiau perka“, - 
kalbėjo J.Jakubėnas.

Beje, pokalbio metu paaiš-
kėjo, kad iš miesto centro bus 
išvežti prekybiniai nameliai. 
Jie bus nugabenti ant Kalitos 
kalno.

Priminsime, kad pernai šven-
tiniu laikotarpiu net pačiame 
miesto centre įrengtuose pre-
kybiniuose nameliuose preky-
ba vyko vangiai, o kai kurie jų 
apskritai buvo uždaryti.

Skambės rokas ir gros 
orkestras

Anykščių kultūros centro re-
žisierius J.Jakubėnas vylėsi, kad 
gruodžio 4-ąją, kai mieste vyks 
„didžiulis“ kalėdinio laikotarpio 
atidarymo renginys, jo organiza-
toriams nebeteks „kraustytis ant 
sunkvežimio“. 

Priminsime, kad pernai, šaly-
je dėl koronaviruso pandmeijos  
paskelbus karantiną ir uždrau-
dus masinius susibūrimus, or-
ganizatoriai po Anykščius važi-
nėjo su ant sunkvežimio įrengta 

muzikine scena.
J.Jakubėnas sakė, kad į kalė-

dinių renginių sūkurį aktyviai 
įsijungs Anykščių meno moky-
kla, o per kalėdinės eglės įžie-
bimo ceremoniją publiką links-
mins jauna roko grupė „Marabu 
Band“.

„Orientuojamės per kalėdinį 
laikotarpį daugiau į jaunus žmo-
nes ir norime, kad jis priklausytų 
ne Dambrauskui ir Šiškauskui“, 
- juokėsi J.Jakubėnas.

Pašnekovas taip pat atsklei-
dė, kad gruodžio 4-ąją Anykš-
čiuose planuojamas Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 
koncertas. Koncertą vėl organi-
zuoja Anykščių vadovų klubas. 
Jei jį pavyktų surengti, orkestras 
Anykščiuose koncertuotų jau 
trečiąjį kartą. 

Vyksta pasiruošimo 
procesai

Šiuo metu Anykščių rajono 
savivaldybė vykdo viešąjį pirki-
mą, po kurio paaiškės, koks pa-
slaugos teikėjas  pateiks Anykš-
čių kalėdinio miesto ir kalėdinių 
puošybinių elementų idėjas bei 
jas įgyvendins savo dekoracijo-
mis. Tiesa, jau apsispręsta, kad 
mieste vyraus angelų tema.

Kol kas neaiškus ir kalėdinių 
švenčių biudžetas.

„Šiai dienai tiksliai įvardinti 
sumos, kuri bus skirta Kalėdų 
rezidencijos laikotarpio rengi-
niams negalime. Dar yra tiksli-
namas lėšų poreikis įstaigoms, 
renginiams ir t.t.“, - informavo 
Anykščių rajono savivaldybė.
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Butėnai: čia gera būti! Vytautas BAGDOnAs

Spalio 30-osios, šeštadienio, vidurdienį pėsti ir važiuoti traukė link Butėnų kaimo Ben-
druomenės namų, vietinių pagarbiai vadinamų gražiu lietuvišku vardu Seklyčia. Čia visus 
su šypsenomis pasitiko, vidun užeiti kvietė, šeimininkišką globą bei rūpestį kiekvienam 
rodė Bendruomenės pirmininkė Lendrina Meškauskaitė ir seniūnaitė Rima Rimkuvienė. 

O susirinkta, susiburta ne eiline, bet Bendruomenės seklyčios šventinimo proga...

Butėniškiai turi jaukius 
savo namus

Ne kiekviena Anykščių rajone 
veikianti bendruomenė gali pasi-
girti ir pasidžiaugti tokiais namais, 
kokius dabar turi butėniškiai. Tą 
pastatą, kurį jau daugiau kaip pen-
ketą metų valdo Butėnų kaimo 
bendruomenė, daugelis vietinių 
gyventojų prisimena kaip buvu-
sią tuometinio Mičiurino kolūkio 
kontorą. O šio krašto senbuviai 
gerai žino, kad toji troba kadaise 
priklausė Baronų šeimai. Darbš-
čių ir rūpestingų valstiečių šeimą 
pokario metais ištrėmus į Sibirą, 
kolūkio valdžia be tikrųjų šeimi-
ninkų likusį gyvenamąjį namą  
iš vienkiemio pergabeno į kaimą 
ir įkurdino kontorą. Pasibaigus 
kolūkinei erai, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, kai sovietinės 
valdžios nusavintas turtas pra-
dėtas grąžinti teisėtiems savinin-
kams, seneliams priklausęs namas 
grąžintas jų vaikaičiui, gerai žino-
mam visoje šalyje verslininkui  
Petrui Baronui. Tai šio geradario 
dėka Butėnų kaimo bendruomenė 
ir turi savo pastogę.

Kurį laiką Petras Baronas pats 
ir vadovavo šiai bendruomenei. 
Tiesa, kad butėniškiai galėtų į 
Seklyčią pasikviesti svečių, or-
ganizuoti renginius, surastų čia 
ramybę ir atgaivą, dar turėjo pra-

eiti nemaža laiko. Suvienytomis 
butėniškių pastangomis bendruo-
menės būstinė tapo Seklyčia, į 
kurią miela užsukti. Tiesa, dar re-
monto reikalauja šiferiu dengtas 
„nebe pirmos jaunystės“ stogas. 
Tačiau, atrodo, ir stogo „reikalai“ 
netrukus bus išspręsti, nes šešta-
dienį šventėje dalyvavęs versli-
ninkas (ir aktyvus bendruomenės 
narys) P. Baronas prieš renginį 
tuo klausimu jau kalbėjosi su 
bendruomenės pirmininke Len-
drina Meškauskaite ir Butėnų 
seniūnaite Rima Rimkuviene, o 
Kęstučio Žvirblio, nusimanan-
čio apie statybos darbus, paprašė 
išmatuoti stogo konstrukcijų ap-
imtį...

Šventę primins kvapusis beržas

Gausiai susirinkę Butėnų kaimo 
gyventojai ir iš toliau atvykę kraš-
tiečiai šalia Bendruomenės sekly-
čios kartu su Svėdasų Šv. Arkan-
gelo Mykolo parapijos klebonu 
kun. Raimundu Simonavičiumi 
pasimeldė ir dalyvavo šio pastato 
šventinimo ceremonijoje. 

„Tegu šie namai mus jungia 
bendrystei, tegu mūsų širdys 
būna kupinos pagarbos vieni ki-
tiems. Ačiū, kad Jūs esate, ačiū 
kiekvienam iš Jūsų už indėlį į 
mūsų visų Seklyčios steigimą ir 
puoselėjimą“,- kalbėjo bendruo-

menės pirmininkė L. Meškaus-
kaitė ir seniūnaitė  R. Rimku-
vienė, kiekvienam iš  renginio 
dalyvių įteikdamos po rožės žie-
dą, kiekvienam surasdamos nuo-
širdų padėkos žodį. 

Butėniškius pasveikino Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obe-
levičius. Meras Padėkas įteikė 
verslininkui Petrui Baronui, ben-
druomenės pirmininkei Lendri-
nai Meškauskaitei ir visai Butėnų 
kaimo bendruomenei, kurios pa-
stangomis senasis pastatas buvo 
prikeltas naujam gyvenimui. O 
kadangi rajono meras yra bota-
nikos sodo Traupyje įkūrėjas, jis 
dovanų atvežė ir medelį. Kvapu-
sis beržas, kurį po iškilmingos da-
lies pasodino  pats meras kartu su 
kitais šventės dalyviais, nuo šiol  
puoš Bendruomenės seklyčios 
prieigas... Sveikinimo žodį taręs 
Svėdasų seniūnijos seniūnas Sau-
lius Rasalas taip pat įteikė keletą 
Padėkų. Renginyje tądien negalė-
jusiam dalyvauti muziejininkui, 
kraštotyrininkui, Butėnų metrašti-
ninkui, knygų autoriui Raimondui 
Guobiui skirtą Padėką seniūnas 
įteikė jo motinai Irenai Guobie-
nei, taip pat atsidėkota Domicelei 
Augutienei, į kiekvieną renginį 
Butėnuose atskubančiai su gėlių 
puokštėmis, meniškomis augalų 
kompozicijomis. Padėka įteikta 
ir „Lietuvos ryto“ fotožurnalis-

tui Vladui Ščiavinskui, kuris, jau 
daugelį metų giminystės ryšiais 
susietas su Butėnais, sėkmingai 
kuria šio krašto fotometraštį. Se-
niūnas, išsakydamas komplimen-
tus Butėnams ir butėniškiams, 
pasinaudojęs  žodžių žaismu, 
labai taikliai pastebėjo, kad šiai 
vietovei apibūdinti labai tiktų  
pavadinimas: „Butėnai: čia gera 
būti!“ O kad Butėnai yra tikrai iš-
skirtinė vieta, pabrėžė ir šventėje 
kalbėjusi buvusi mokytoja Irena 
Guobienė, pažymėjusi, kad čia 
gyvena labai draugiški, vieningi 
žmonės, gebantys susitelkti ben-
driems darbams, gebantys ben-
drystėje pasidalyti džiaugsmais 
ir rūpesčiais. Pasak mokytojos, 
kaimo žmonės puoselėja lietu-
viškas tradicijas, organizuoja 
šventes įvairiomis progomis, o 
to pasigendama kitose vietovėse, 
jie nepamiršta net savo butėniš-
kos šnektos... Atvežusi linkėji-
mus nuo ilgametės mokytojos, 
bendruomenės aktyvistės Aldo-
nos Murmienės, jos dukra Vir-
ginija Murmaitė, pas kurią dabar 
Vilniuje motina gyvenanti, taip 
pat pasidžiaugė butėniškių drau-
giškumu, susitelkimu bendriems 
darbams. Aldonos Murmienės 
atmintyje visiems laikams išliks 
prisiminimai apie gimtuosius 
Butėnus, kaip apie nepaprastai 
gražų pasaulio kampelį...

Muziejininkai tesėjo pažadą

Šalia pašventinimui paruoš-
tos Bendruomenės seklyčios, 
nutviekstas rudeniškos saulės 
spindulių, papuoštas dar šalnų 
nepaliestų augalų žaluma, stovėjo 

dailus kryžius. Jį visi apžiūrinėjo, 
daugelis prisiminimui fotografa-
vosi. Butėniškiai džiaugėsi, kad 
po daugelio metų į kaimą sugrįžo 
apeiginis  laidotuvių kryžius. Tiks-
liau pasakius, sugrįžo to kryžiaus 
kopija. Į gimtojo sodžiaus šventę 
Virginija Murmaitė net atsivežė 
labai svarbų dokumentą, liudijantį 
apie šio apeiginio kryžiaus, lydė-
jusio į kapines mirusius Butėnų 
kaimo žmones, likimą. Tai būta 
akto, kurį 2002 metų lapkričio 6 
dieną pasirašė Lietuvos Nacio-
nalinio muziejaus Etnografijos 
skyriaus vyresnioji muziejininkė 
Skaidrė Urbonienė ir mokytoja 
Aldona Murmienė. Butėniškė 
mokytoja Muziejui perdavė jau 
mirusios  Apolonijos Prūsaitės 
namuose ilgą laiką saugotą lai-
dotuvių kryžių su Nukryžiuotojo 
skulptūra, o Muziejus įsipareigojo 
padaryti to kryžiaus kopiją ir su-
grąžinti Butėnų kaimui...

Taigi, akivaizdu, kad rūpestin-
gų žmonių dėka sena ir brangi 
relikvija buvo išsaugota, išgelbėta 
nuo sunaikinimo ar sunykimo, at-
sidūrė vieno iš  svarbiausių šalies 
muziejaus fonduose, o muzieji-
ninkai  savo pažadą garbingai te-
sėjo ir pagamino kryžiaus kopiją. 

Butėniečiai vėl gausiai susibū-
rė po poros dienų: Visų Šventų-
jų dieną kaimo kapinėse rinkosi 
į tradicinę maldų už mirusius ir 
gyvuosius valandą. Nuoširdžiai 
pasimelsta tradicinėmis mal-
domis, giedota Visų Šventųjų 
litanija, deklamuotos eilės apie 
didįjį kaimą ir jo gyventojus. 
Pasidžiaugta ir nauja knyga – al-
bumu „Kelminio pasaka. Zenono 
Valuntos skulptūrų karalystė“.

Prie  apeiginio kryžiaus, kuris nuo šiol vėl bus Butėnuose, daug kas norėjo nusifotografuoti su savo 
mokytoja Irena Guobiene (trečia iš dešinės).

Iš Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus rankų – Padė-
ka bendruomenės aktyvistui, rėmėjui, gražių idėjų puoselėtojui, 
verslininkui Petrui Baronui.

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas,svėdasiškis

Su pavydu žiūriu į Azijos ir 
Afrikos žmones, kurie nuo senų se-
novės iki dabarties noriai rengiasi 
savaisiais tautiniais kostiumais ne 

pastabos paraštėse

vien per šventes, bet ir kasdieny-
bėje. Tikrai labai pavydžiai žiūriu, 
sukdamas galvą, kaip ir kur įsigyti 
kasdienišką tautinį kostiumą, kaip 
toks be problemų įsigyjamas 
parduotuvėse Rytuose. kažkada, 
vaikščiodamas po Paryžių, užsu-
kau į indų drabužių ir galanterijos 
parduotuvę. Akys raibo nuo mote-
riškų sarių, nuo vyriškų drabužių 
su indiška ornamentika ir stiliumi 
bei spalvomis. Žavi pardavėja sati 
irgi buvo apsirengusi tradiciniais 
indų drabužiais. O juk tai  buvo 

eilinė darbo diena, o ne kokia 
nors indijos nacionalinė šventė.
lietuvoje dabar net ir per na-
cionalines bei tautines šventes 
tautiniais drabužiais apsirengusių 
matyti mažuma. Dažniausiai tai 
kokių nors saviveiklininkų būrelis 
ar koks pavienis žmogus. Dau-
giausia, žinoma, moterys.
jau senokai pastebiu, kad dabar 
nacionaliniu ir tautiniu lietuvių 
drabužiu tapo sportinis kostiu-
mas, padabintas „nike“ prekiniu 
ženklu. Tokios aprangos visur 

pasitaiko daugiausia. net ir per 
valstybines šventes.
Pabaigoje noriu visų paklausti: 
„kada paskutinį kartą matėte 
tautinių drabužių reklamą? ir 
kada paskutinį kartą matėte 
sportinių „nike“ kostiumų rekla-
mą?“. kontrastas labai aiškus. 
Feisbuke irgi nuolat priešais akis 
kompiuterio ekrane šmėžuoja 
„nike“ ir kiti „nacionaliniai“ 
pasididžiavimai. „Dieve, laimink 
Ameriką...! “ Oi, atsiprašau: 
„Dieve, laimink „nike“. nes 

be jos dauguma vaikščiotų be 
„nacionalinio“ kostiumo ir 
švytruotų plikais užpakaliais. juk 
džinsų blauzdos ir šlaunys jau 
skylėtos. Dabar tokia „naciona-
linė“ mada. Tautinė mada, šalia 
sportinio kostiumo.
O gal tai sportuojančios šalies 
įvaizdis, papildantis gerovės 
šalies vaizdinį? Ar apdraskyti 
džinsai, apsmukusios abejotinos 
kilmės treninginės „nike“ ir re-
prezentuoja gerovę? Pagyvensim 
– pamatysim...

Tautinis lietuvių kostiumas – „NIKE“ prekiniu ženklu padabintos 
sportinės kelnės ir džemperis arba šuns apdraskyti džinsai? 
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Dirbti į mokyklą mokytoja sugrįžo 
po 16 metų pertraukos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Po studijų mokytojos darbą išbandžiusi anykštėnė Diana 
Kisielienė daugiau nei dešimtmetį Anykščiuose dirbo su jos 
profesija visiškai nesusijusį darbą, vėliau išvyko gyventi į 
užsienį. Moters gyvenimas susiklostė taip, kad po ilgos per-
traukos ji vėl sugrįžo į mokyklą. 

Šiandien ji – Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

- Papasakokite, kodėl nu-
sprendėte tapti mokytoja, 
kodėl vėliau nutarėte pedago-
giniame darbe padaryti per-
trauką ir kas jus vėl paskati-
no sugrįžti į mokyklą.

- Aštuoniolikos metų jaunuo-
liams yra be galo sunku apsi-
spręsti, ką toliau nori veikti visą 
savo gyvenimą. Mano įkvėpėjai 
– Anykščių J. Biliūno gimnazi-
joje mane mokę mokytojai. Kai 
kurie taip sužavėjo savo erudi-
cija ir kitomis savybėmis, kad 
baigusi gimnaziją pasirinkau 
filologijos studijas. Baigusi stu-
dijas dirbau lietuvių kalbos mo-
kytoja Vilniaus rajone. Tuo pat 
metu dirbau Lietuvių kalbos ins-
titute. Darbo sritis – dokumentų 
kalba. Kai nusprendėme grįžti 
gyventi į Anykščius, mokykloje 
darbo nebuvo, todėl pasirinkau 
su studijomis nesusijusį darbą. 
Kadangi esu pastovus ir greitai 
prisitaikantis žmogus, tai vienuo-
lika metų ir dirbau Migracijos 
tarnyboje. Susiklostė taip, kad su 
šeima dvejiems metams išvyko-

me į Vokietiją, o grįžus nebuvo 
jokios galimybės dirbti senajame 
darbe. Ir štai, sukaupusi įdomios 
patirties, grįžau į mokyklą. 

- Kokią prisimenate savo pir-
mąją darbo dieną mokykloje?

- 2003 m. rugsėjo pirmąją, iš-
kart po bakalauro studijų, pra-
dėjau dirbti lietuvių kalbos mo-
kytoja Vilniaus rajono Pagirių 
vidurinėje mokykloje. Pirmąją 
dieną buvo įdomu, smalsu, be 
abejonės, kirbėjo daug klau-
simų sau, bet laiko stoviniuoti 
nebuvo. Su kolege, taip pat ką 
tik studijas baigusia lituaniste, 
atlaikėme visų žvilgsnius, kai 
buvome pristatomos visai mo-
kyklos bendruomenei ir atėju-
siems tėvams, o jau kitą dieną 
kibome į darbus.

- Kaip jautėtės, kai dirbti 
mokytoja sugrįžote po ilgos 
pertraukos? Kokie mokyklos 
pokyčiai labiausiai krito į akį?

- Dvejus metus gyvenome 
Vokietijoje. Dukroms Gabi-

jai ir Smiltei  teko vienu metu 
mokytis dviejose mokyklose: 
lietuvių ir vokiečių. Taigi, visą 
tą laikotarpį ,,dirbau“ savo du-
krų mokytoja, nes lietuviškoje 
mokykloje niekas vaizdo pa-
mokų nevedė, o lietuvių kalba 
yra sunki, savarankiškai vai-
kui ją išmokti būtų sudėtinga. 
Tie dveji metai, matyt, ir lėmė 

mano apsisprendimą grįžti 
dirbti į mokyklą po šešiolikos 
metų pertraukos. Juolab kad 
augindama dukras nebuvau nuo 
jos atitolusi. Nepasakyčiau, kad 
mokykla labai pasikeitė per 
tuos metus. Žinoma, patobulė-
jo technologijos, kurios padeda 
paprasčiau bendrauti, pateikti 
informaciją, stebėti ugdymo 

procesą, užduotis ir panašiai.

- Kas Jums mokytojos darbe 
teikia daugiausia džiaugsmo?

- Mokytojo darbas nenuspė-
jamas ir dinamiškas. Kiekviena 
diena yra įdomi ir kupina iššū-
kių. Džiugina galimybė stebėti 
ir būti drauge su augančia, sva-
jojančia, šėliojančia Lietuvos 
ateitimi. Taip pat tai, kad pati 
galiu nuolat mokytis, dalyvauti 
naujose veiklose, kurti ir įgy-
vendinti idėjas. 

- Esate lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja. Kaip 
šiuolaikinius vaikus pavyksta 
įtikinti atsiversti ir perskaity-
ti knygą, trumpąsias žinutes 
mobiliaisiais telefonais rašyti 
lietuviškais rašmenimis?

- Tai bene sunkiausia užduo-
tis kiekvienam lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojui. Jei vai-
kai nemato knygas skaitančių 
šeimos narių, tai įtikinti, jog 
skaitymas – nuostabi veikla, 
teikianti begalinį malonumą ir 
nukelianti į fantazijų pasaulį, 
kurio nepamatysime jokiuose 
filmuose, nes tai tik mūsų vaiz-
duotės pasaulis, yra labai sun-
ku. Bet yra tokių, kurie pasikei-
čia ir, pradėję skaityti, nebegali 
sustoti. 

(Nukelta į 14 psl.)

Mokytoja Diana Kisielienė sako, kad mokyti kitų negali tas, ku-
ris pats nesimoko.

pastabos paraštėse

juozas RATAUTAs
anykštėnas

Griūvantis, dar nepradėtas 
eksploatuoti dešiniojo Šven-
tosios upės kranto projektas 
atidengė valdymo skyles. 
kas kaltas, kad po plytelėmis 
slenka gruntas, kas atsakys už 
suniokotą upės pakrantę, kas 
atlygins moralinę žalą vietos 
gyventojams?  jie prara-
do progą grožėtis unikalia 
gamta, šalia namų maudytis, 
žvejoti... kokie aukštesni 
tikslai motyvavo rajono valdi-
ninkus rinktis geležį ir betoną, 
kad pakeistų šimtmečiais 
kurtą natūralią gamtą galbūt 
praktiškesniu žemės naudme-
nų panaudojimu?  Plytelės 
gali padaryti mūsų gyvenimą 
patogesnį, praktiškesnį, bet 
nesuteiks jaukumo, neišskleis 
gamtos grožio, neįkvėps poeto 
eilėms,  gamtininko - dar 
nematyto augalo paieškai, o 

dailininko - paveikslo eskizui. 
ką jau kalbėti apie gražiau-
sioje Anykščių vietoje gyve-
nančių žmonių interesus. Ar 
turėtume „Anykščių šilelį“, 
jei Poeto matymo lauke būtų  
buvę ne „kalnai kelmuoti“, 
o betonas, geležis ir turistų 
paliktos „minos“...

nesiimu vertinti, ar projekto 
sumanymas yra logiškas, mo-
tyvuotas ir paremtas skaičiavi-
mais bei nauda. Galbūt!  Bus 
daugiau vietų pasivaikščioti, 
pasivažinėti dviračiu, gal bus 
priviliotas dar vienas kitas 
turistas. Takas,  gražiai atro-
dantis iš drono  ir įpaišytas 
į turistinį žemėlapį, atkreips 
dėmesį  kokio nors atvykstan-
čio svečio ar ambasadoriaus 
iš Taivanio. Tik ar jis atitiks 
anykštėnų lūkesčius? 

kasdien minu dviratį. Šia 
transporto priemone nuva-
žiuoju daugiau kilometrų nei 
mašina.  jei būtų renkamas 
sportiškiausias anykštėnas, be 
jokios konkurencijos užimčiau 
pirmąją vietą. suprantama, jei 
nominacijai nebus deleguotas 
atstovas iš koalicijos. Vis dėlto 
nepajutau, kad Anykščiuose 

trūktų takų, keliukų ar šaliga-
tvių. nuvažiuoju iki niūronių, 
grįžtu, toliau – iki Puntuko ir 
atgal. susidaro per 20 kilome-
trų. nepakanka - suk dar vieną 
ratą!  Dar galima po miestą 
pamaklinėti... Žinoma, neblogai 
plytelėmis išklotų takų, takelių 
turėti ir daugiau - būtų didesnė 
pasirinkimo įvairovė.  Tik ar 
racionalu? kita vertus, ne tiek 
jau tų entuziastų - mėgėjų, 
minančių dviratį ar vairuojan-
čių paspirtuką  – vasarą trasoje 
kaskart prasilenkiu su vienu 
kitu, kartais keletu, o rudenį 
– nesutinku nė vieno. Taigi, 
miesto pėsčiųjų ir dviračių 
takai galėtų būti daug labiau 
„apkrauti“, bet dabartinis jų 
„našumas“ nesiekia 20 procen-
tų. Tad plėsti tinklą ir finansuoti 
brangias statybas - vargu ar 
racionalus ir pagrįstas skaičia-
vimais bei logika sprendimas.

Bet grįžkime prie broko 
ir valdymo. nerimtai atro-
do buvusios savivaldybės 
valdžios kaltinimas aplaidumu 
dėl projekto spragų. Be jokios 
abejonės, atsakingi užsakovo 
darbuotojai turėjo labiau 
bendradarbiauti su projektuo-

tojais, tačiau vėliau dar buvo 
daroma projekto eksperti-
zė - klaidas turėjo pastebėti 
statybininkai, prižiūrėtojai, 
užsakovas. jeigu architektas 
nepastebėjo stulpo, tai nereiš-
kia, kad jo negalima apeiti 
ar išrauti tiesiant kelią ar 
statant namą. sėkmė priklau-
so nuo darnaus komandinio 
darbo: architektų, statybi-
ninkų, užsakovo, ekspertų bei 
prižiūrėtojų. ne atskirai nuo 
kiekvieno, o kartu. Tad jei 
kokioje grandyje pasitaiko 
spraga, nesusikalbėjimas ar 
žmogiškoji klaida, jie pro-
jekto vykdymo eigoje turėjo 
būti pastebėti ir ištaisyti. 
Užsakovas, mokantis nemažus 
pinigus, privalo užtikrinti visų 
grandžių sklandų darbą bei 
technologinių reikalavimų lai-
kymosi kontrolę. kita vertus, 
šis procesas nevyksta pirštais 
spragtelėjus - tai nuoseklus ir 
kryptingas darbas.

Verta paminėti dar vieną 
aspektą -  visuomenės įsitrau-
kimą į vykstančius proce-
sus. Valdžia nelabai mėgsta 
žmonių nuomonę, patarimus,  
tačiau negali jų ignoruoti, 

kai jų gausu, o problemas 
iškelia autoritetą bei pagarbą 
turintys anykštėnai. Ar būtų 
aktuali dešiniojo upės kranto 
problematika, jei ne ten gy-
venantis rašytojas ir garbės 
pilietis? Gal ir būtų, bet tiems 
anykštėnams būtų tekę išgirsti 
pačius įvairiausius epitetus 
bei paburnojimus iš valdžios 
žmonių lūpų. „kaip galit 
nepasitikėti profesionalais?“,-  
sakytų koks nors savivaldybės 
klerkas. „ką tu supranti, 
būdamas agronomu“,- an-
trintų kitas. Besidomintieji ar 
kritikuojantys projektą būtų 
vadinami opozicija ir piktava-
liais, vatnikais ir nesusipra-
tėliais. Tokia mūsų realybė ir, 
pasikartosiu - pokyčių, pirš-
tais spragtelėjęs ar mygtuką 
paspaudęs, nepasieksi, tačiau 
tektoninį poslinkį paankstinti 
galima. koncertinos tvora 
tarp valdžios ir žmonių turės 
pamažu nykti. Anykštėnai turi 
būti girdimi, su jais turi būti 
tariamasi ir, be jokios abejo-
nės, dirbama dėl jų interesų 
ir lūkesčių. Visuomenė negali 
būti paraleliniu pasauliu jos 
pačios išrinktai valdžiai.

Ar reikia tiek dviračių takų, jeigu jais nesinaudojama
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„Viesulo žiedas“: į žygį eina vieni seniai..?
Raimondas GUOBis

Ar iš tiesų į žygį eina vien 
seniai? Na ne, kartu su mumis 
žengė ir septynmetis links-
muolis Aras, ir jaunasis šau-
lys Karolis, tačiau daugumos 
metų vidurkis siekia penkias 
dešimtis. Sakyčiau, dalyvavo 
vieni vadai, o kurgi pasidėjo 
kariuomenė? Kaip ją surinkti, 
kaip pritraukti kuo daugiau 
žmonių, kad partizanų pager-
bimas, didžiavimasis pokario 
kovotojais taptų masiniu reiš-
kiniu?

Po trumpos įžangos, supa-
žindinimo su maršruto istorija 
bei įdomybėmis, vėjyje plaz-
dant Lietuvos ir Aukštaitijos 
vėliavomis, žengėme iš Juo-

zo Tumo – Vaižganto gimna-
zijos kiemelio Moliakalnio 
link. Šiek tiek atsilikęs nuo 
žygiuojančių iš paskos važia-
vo gurguolininkas, kumelai-
tės Auksakartės tempiamame 
vežime sėdintis ir linksmai 
besižvalgantis Gintas Vale-
vičius. Vos išėjusius iš mies-
telio pagavo ūžtelėjusio vėjo 
šuorai, tamsiu mėliu bangavo 
Beragio ežeras, pro lapus nu-
metusius medynus žvelgėme į 
Sunsiaurio sąsmauką, sėklius, 
salą, bandėme įžvelgti aname 
krante stūksančius grafų Mari-
konių dvaro mūrus. Pakilome 
į kalvas, prie mažojo kryžiaus 
stabtelėję prisiminėme Šven-

traščio žvejus ir legendinį Be-
ragio žveją Juozą Pilkauską 
– Gurniką. Dešinėje liko pa-
slaptinga Kirdeikio kalvė ( juk 
kalvėse ir nelabąjį nukaunan-
čias sidabrines kulkas kadaise 
nukaldavo). Ilgėliau stabtelim 
prie didžiojo Moliakalnio kry-
žiaus, pastatyto jubiliejiniais 
2018 metais. Ugnies nešėjas 
Algimantas Čaplinskas uždega 
žvakelę ir pradeda maldą, taip 
pat sugiedame giesmę „Kur 
augai tu, šventasis kryžiaus 
medi?..“  Melstasi ir prie bal-
tosios Šv. Stepono koplytėlės, 
o ant plačias Vaduvų karšto er-
dves atveriančio Sakalo kalno 
kalbėjome apie jo, kaip vietos 
maldai, susitikimui su brangiu 
žmogumi, pačiu Dievu, vizi-
ją. Prisiminti Kalno pamokslo 
žodžiai: „Palaiminti turintys 
vargdienio dvasią: jų dangaus 
karalystė...“

Nusileidę į didįjį slėnį, gėrė-
jomės vienišos pušies grožiu ir 
didybe. Vos įžiūrimu taku lei-
domės per paslaptingai dunk-
sintį durpynėlį, kol įžengėme 
į šviesų, gražų šilą. Kopėme 
smiltėtu keliuku aukštyn ir su-
stojome prie Alberto Nakučio 
– Viesulo būrio slėptuvės, bu-
vusio bunkerio, likučių. Atmi-
nimo valandėlė ir Algimanto 
apygardos partizanams skirta 
dviejų Algimantų atliekama 
daina „Purpurinis vakaras“. 

Visus jaudino ir dainos žo-

džiai, ir melodija,  ir A. Ba-
rono bei  A. Čaplinsko nuo-
širdumas. Kelionės nuotaiką 
drumstė, dvasios pakylėjimą 
slopino gražuolio šilo kirtimų 
erdvės, sunkiai atpažįstamos 
nuogos kalvos. Dar vėliau - 
keliūtė į dešinę, drebulynas 
ir vėl pušynas, kol sustojame 
besileidžiančios saulės nu-
auksintoje palaukėje, kelių 
kryžkelėje, prie mūsų pasaulį 
sergstinčio Rūpintojėlio ko-
plytėlės, įkurdintos išlakioje 
pušyje. Malda ir partizanų žy-
gio atminimas žygio pabaigoje 
pašilio keleliu vedė į partizano 
Jono Meškausko – Caro tėviš-
kės sodybą.

Šiek tiek nuliūdino, kad ne-
atvyko mūsų sąskrydyje žadė-
jęs dalyvauti legendinis parti-
zanas Jonas Kadžionis – Bėda, 
tačiau netrumpą valandėlę pa-
sakojimais apie Svėdasų kraš-
to partizanus džiugino žino-
mas pokario kovų tyrinėtojas, 
istorikas, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Gintaras Vaičiūnas. 

Daug įdomaus papasakojo 
uolus partizanų bunkerių vietų 
ieškotojas Algimantas Biro-
nas, apie savo tetas partizanes 
bei tėtį, laisvės kovotojų pa-
galbininką, įdomiai pasakojo 
G. Valevičius. Žodį tarė parti-

zano Albino Pajarsko – Bebo 
brolis, tradicinio bėgimo Al-
gimanto apygardos partizanų 
takais organizatorius Vladas 
Pajarskas, partizano Stasio 
Gimbučio – Rūko sūnėnas 
Valdas Gimbutis. Kalba su-
kosi apie visuomenės požiūrį 
į partizanus, projektuojamą 
monumentą Svėdasų krašto 
partizanams. 

Vakarienei prie stalo sėdo 
beveik trys dešimtys pilie-
čių. Šventės rėmėjo, devintą 
dešimtį įpusėjusio ūkininko 
Kazimiero Rimšos paaukoto 
šiųmečio avinėlio mėsos troš-
kinys, kurį sumaniai  „ kaza-
ne“ pagamino  Jonas Neniškis, 
skoniu ir paruošimo būdu  la-
bai priminė uzbekišką  basmą 
ir  tiesiog tirpo burnoje. Net 
karšti taukai maloniai slydo 
gomuriu kartu su mėsos gaba-
lėliais, morkomis, bulvikėmis 
ir tiesiog ragino kartoti - gardu 
gardu. 

Kalboms nebuvo galo, tačiau 
jas pritildė lietuviškos dainos. 
Pačios seniausios – karinės pa-
triotinės, apie žygius, aukas, per-
gales. Tikėtina, kad paskutinio 
spalio savaitgalio šventė, skirta 
partizanams pagerbti,  taps tra-
dicija, mat iniciatyvos uoliai 
imasi Kraštų šilo partizanų bro-
lija. „Bolševikai tegul žino, kad 
dar vienas žygis bus...“

Smagus vėjukas tauriai plazdeno žygio vėliavas.

Prie didžiojo kryžiaus Moliakalnyje. 

Algimanto apygardos partizanams dainavo du Algimantai – Ča-
plinskas (kairėje) ir Baronas.                 Autoriaus nuotr.

Žygio dalyviai stabtelėjo ant Sakalo kalno. 

Paskutinę spalio mėnesio dieną, sekmadienį, per patį vidurdienį prasidėjo tautinis patri-
otinis  piligriminis žygis „Viesulo žiedas“. Žygio, kuriame dalyvavo septyniolika piliečių, 
metu prisiminta krašto istorija, legendos, žmonės, melstasi prie sakraliųjų paminklų. Prie 
Viesulo bunkerio likučių prisiminti pokario partizanai, tikra dvasinė puota buvo vakaro-
nė, gausi prasmingų kalbų, prisiminimų, įžvalgų. Pasistiprinta puikiai iššutinta aviena, 
šiek tiek dėl linksmumo išgerta ir daug  daug dainuota.
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Vytautas BAlČiūnAs

Karaliaus Kazimiero Jogailaičio diena Anykščiuose lapkričio 7 d. 
užbaigs programą „Anykščių karališkasis kalendorius“
 Istorija nesiekia pačios pradžios. Pro neįžvelgiamą amžių 

nuotolį pradžią regi ir atskleidžia tik mitai ir jų atspindžiai 
sakmėse, legendose ir padavimuose. Anykščių mitinis pa-
saulis istorinio laiko pavidalus įgijo tik rašytiniais doku-
mentais bei archeologinių tyrimų artefaktais. 

Iš esmės net šiandien nėra aiški riba tarp mitinių Anykš-
čių ir istorinio miesto laiko, kurį atskleidžia moksliškai 
įvertinti šaltiniai. 

Pirmieji tikri Anykščių mies-
to dokumentai yra karalaičio, 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Kazimiero Jogailaičio, 
vėliau tapusio ir Lenkijos ka-
raliumi, sprendimai, kuriuose 
ir pirmą, ir antrą kartą (1440 
m. ir 1442m.) paminėti Anykš-
čiai ir čia, Anykščiuose, prie 
Anykštos upės, esantis Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio dva-
ras. Tad pagal Europos miestų 
ir miestelių datavimo tvarką 
karaliaus Jogailos sūnui Kazi-
mierui Jogailaičiui, pirmąkart 
ištarusiam Anykščių vardą 
ir priėmusiam ypač svarbius 
Anykščių raidai sprendimus, 
priklauso Anykščių įkūrėjo 
garbė, kaip kad Lietuvos di-
džiajam kunigaikščiui Gedi-
minui – pagonių karaliui (taip 
jis save vadino), parašiusiam 
garsųjį 1323 sausio 25 d. laiš-
ką Europos Hanzos sąjungos 
miestams, priklauso Vilniaus 
įkūrėjo garbė. Kaip žinoma, 
pagal šiame laiške tris kartus 
lotyniškai ištartą Vilniaus var-
dą Vilna skaičiuojami miesto 
metai, o 2023-iųjų sausio 25 
mūsų sostinė minės 700 metų 
jubiliejų.

Bajorų Nykščių, Onykščių ir 
Onykštienių ar Onų Nykštienių 
vardus mininčiuose  miglotuo-
se Anykščių miesto pradžios 

romantiniuose padavimuose  
(archeologas prof. G. Zabiela 
įrodė, kad ant Kalitos kalno jo-
kio dvaro, jokio bajoro Nykš-
čio namų visai nebuvo, nes ten 
nėra vandens ir jokia istorinė 
gyvenvietė ant tokio kalno 
negalėjo įsikurti ir gyvuoti) 
nerandame istorinės miesto 
pradžios. Ji – prie Anykštos, 
kaip kad tiksliai ir aiškiai din-
gusio Anykščių karališkojo 
dvaro lokaciją įvardijo kara-
lius Žygimantas Augustas, iš 
Anykščių 1557 m. rugpjūčio 
9 d. laiško Prūsijos kunigaikš-
čiui Albrechtui pabaigoje lo-
tyniškai užrašęs: „Datum ex 
castris apud Onixium amnem, 
IX die Augusti, anno Domini 
MDLVII, Regni nostri XXVIII 
-  parašyta iš mūsų pilies prie 
Anykštos upės rugpjūčio  9 
dieną 1557- aisiais Viešpaties 
ir 28-aisiais mūsų viešpatavi-
mo metais”). 

Šiandien akivaizdu, jog 581 
metus nuo pirmojo paminė-
jimo gyvuojantis Anykščių 
miestas prasidėjo nuo Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio dva-
ro prie Anykštos, prie kurio 
ir kūrėsi miestelis, nuo XX a. 
III dešimtmečio tapęs vienu iš 
svarbiausių Lietuvos kultūros 
centrų. Tad Anykščių - Laimės 
žiburio miesto - pradžia tikrai 

yra karališka, pirmąkart kara-
laičiui Kazimierui Jogailaičiui 
1440 m. Trakuose ištarusiam 
Anykščių vardą ir paminėju-
siam miestelio centrą – dvarą, 
kurį jis paskyrė valdovo valia 
valdyti Radvilai Astikaičiui 
(„Suteikėme mūsų maršalkai 
ponui Radvilai Astikaičiui 
mūsų dvarą Anykščiuose. Ra-
šyta Trakuose, 1440 m. liepos 
22 dieną.”), o po dviejų metų 
pats karalaitis Kazimieras Jo-
gailaitis, jau pakeltas Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu, lan-
kosi Anykščiuose, apsistoja 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš-
čių dvare prie Anykštos, o tai  
patikimai skelbia šio valdovo, 
greit tapusio ir Lenkijos ka-
raliumi, itinerariumas. Ypač 
svarbus Anykščiams ir trečiasis 
valdovo Kazimiero Jogailaičio 
sprendimas. Kaip reziumuoda-
ma mokslinius tyrimus teigia 
dr. Vaida Kamuntavičienė, stu-
dijos apie Anykščių Šv. Mato 
parapiją XVII – XVIII a. au-
torė, „praktiškai visi istorikai 
sutaria, kad Anykščių parapija 
iškilo Kazimiero Jogailaičio 
laikais, jis yra jos fundatorius, 
o jo valią  įvykdė – bažnyčios 
surentimu pasirūpino – tuo-
metinis jo vietininkas Anykš-
čiuose” (valdovo vietininku 
Anykščiuose 1442-1452 m. 
buvo Radvila Astikaitis). 

Nėra įmanoma suvokti, ko-
dėl Anykščių miesto įkūrėjas 
Kazimieras Jogailaitis, savo 
karališkojo dvaro plėtimu ir 
parapijos įkūrimu nulėmęs 
šio miestelio pradžią, neturi 
Anykščiuose jokių atminimo 
ženklų,  niekaip nėra pažen-
klintas ir dingęs karališkasis 

dvaras prie Anykštos, kuria-
me, kaip žinoma, tikrai lankėsi 
karaliai Žygimantas Augustas, 
Steponas Batoras, Zigmantas 
Vaza su gausiomis garsiausių 
didikų palydomis.

Anykščių menų centras, jau 
surengęs trijų karališkųjų die-
nų aktualizavimo renginius 
kovo 5, rugpjūčio 19 ir rugsėjo 
15, rytoj, lapkričio 7 d. 15 val. 
kviečia į Sakralinio meno mu-
ziejaus salę ne tik išsamiai susi-
pažinti su tuo, kaip Kazimieras 
Jogailaitis susijęs su Anykš-
čiais, bet  kultūros visuomenė 
drauge kviečiama permąstyti, 
ką iš esmės šis valdovas reiškia 
Anykščiams  šiandien, kaip jo 
svarbą ir vertę būtų galima iš-
reikšti dabartyje konkrečiais 
atminimo ženklais. Kultūros 
popietėje „Karaliaus Kazimiero 
Jogailaičio diena Anykščiuose“ 
bus pristatyta vieno kūrinio par-
oda - nežinomo XIX a. dailinin-
ko nutapytas portretas „Karalius 
Kazimieras Jogailaitis“. Rengi-
nyje vilnietis istorikas Simonas 
Matulevičius kalbės tema „Lie-
tuvos didysis kunigaikštis, Len-
kijos karalius Kazimieras Jo-
gailaitis ir Anykščiai: valdovo 
1442 lapkričio 7 dienos vizitas, 
istoriniai sprendimai, jų vertė ir 
svarba kurortinio miesto dabar-
čiai ir ateičiai“, o  iš Anykščių 
kilusi senosios dailės tyrinėtoja 
muziejininkė Dalia Tarandaitė 
komentuos meno kūrinius tema 
„Karalius Kazimieras Jogailai-
tis dailėje“ ir pristatys nežino-
mo XIX a. dailininko nutapytą 
karaliaus Kazimiero Jogailaičio 
portretą, priklausantį Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus 
rinkiniams. Renginyje koncer-

tuos Viktorija Smailytė (arfa). 
Po pranešimų vyks šių eilučių 
autoriaus moderuojamas po-
kalbis „Kaip Anykščiai galėtų 
įamžinti pirmą kartą miesto 
vardą paminėjusio valdovo at-
minimą, kokie šio ir kitų kara-
lių, kurie lankėsi Anykščiuose, 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
dvare prie Anykštos, aktualiza-
vimo projektai padėtų Anykš-
čiams tapti Europos karališkųjų 
kurortų bendruomenės nariu“.  

Lieka tikėtis, kad anykštėnai 
bus dėmesingi šioms temoms 
ir apsilankys Sakralinio meno 
centre, o „Anykščių kultūros 
kalendorius“, sumaniai ir vei-
kliai organizuotas Ritos Babe-
lienės, taps gera ir prasminga 
naujo Anykščių tapatybės vek-
toriaus formavimo pradžia, kuri 
suteiks stiprių impulsų ateičiai.

Projektą remia Lietuvos kul-
tūros taryba, Anykščių rajono 
savivaldybė, informacinis rė-
mėjas -  laikraštis rajono vi-
suomenei „Anykšta“.

XIX a. dailininko nutapytas 
portetas „Karalius Kazimie-
ras Jogailaitis“ (iš Lietuvos 
nacionalinio dailės muzie-
jaus rinkinių).

„Vilnius Outlet“ - pramogų ir šventinio apsipirkimo vieta Nr. 1
Didžiausias Šiaurės Europoje outlet centras „Vilnius 

Outlet“ kviečia iš anksto planuoti šventinius pirkinius ir 
pramogas. Garantuotos nuolaidos, žinomi prekės ženklai, 
pramogos bei restoranai nepaliks abejingo nė vieno, todėl 
verta čia apsilankyti dar iki prasidedant šventiniam šur-
muliui. 

„Vilnius Outlet“ per me-
tus tikisi sulaukti apie 7 mln. 
lankytojų, o atidarymas paro-
dė, kad centras įdomus ne tik 
vilniečiams, bet ir aplinkinių 
miestų gyventojams. Pasak 
„Vilniaus Outlet“ rinkodaros 
vadovo Edgaro Valicko, žmo-
nės jau spėjo įvertinti „Vilnius 
Outlet“ pranašumą – atvažiuo-
ti netoli, o mažiausiai 30 proc. 
nuolaidos – garantuotos. 

„Lietuviai vertina kokybę 
ir moka skaičiuoti. Per pir-
mąją savaitę sulaukėme daug 

lankytojų iš Šiaurės Lietuvos 
– atvažiuoti iki Vilniaus sąly-
ginai netoli, o sutaupyti galima 
reikšmingą sumą. Kviečiame 
ir šventinius pirkinius planuoti 
iš anksto – jau dabar nuolai-
dos „Vilnius Outlet“ pranoks 
daugelio lūkesčius“, - tikina E. 
Valickas. 

Prie Vilniaus Vakarinio 
aplinkkelio įsikūręs centras 
yra patogiai pasiekiamas auto-
mobiliu – pačiame outlet pas-
tate ir šalia įrengta daugiau nei 
2 tūkst. vietų automobiliams.

Įsikūrė žinomi prekės ženklai 
„Vilnius Outlet“ įrengtas atsi-

žvelgiant į naujausias tendenci-
jas ir lankytojų poreikius – gau-
su žaliųjų zonų, vaikų žaidimo 
erdvių, įrengti modernūs vaiko 
ir mamos/tėčio kambariai. 

Pirmajame prekybos centro 
aukšte įsikūrė maisto prekių 
parduotuvės ir būtiniausios pa-
slaugos. Čia lankytojai ras gur-
maniško maisto parduotuves, 
tokias kaip „Assorti“ ir kitas. 
Taip pat pirmajame aukšte vei-
kia prekybos centras „Rimi“.

Antrasis „Vilnius Outlet“ 
aukštas skirtas parduotuvėms ir 
outletams. Kai kurie iš jų, tokie 
kaip prekės ženklo „Guess“, 
Lietuvoje atidaryti pirmą kar-
tą. Pirkėjai antrajame aukšte su 
garantuota nuolaida taip pat ras 
kitus žinomus prekės ženklus 

„Nike“, „Adidas“, „Diesel“, 
„Boss“ ir kitus. 

Trečiasis centro aukštas skir-
tas pramogoms ir laisvalaikiui. 
Čia įsikūrė restoranai  „Jurgis 
ir Drakonas“, „Grill London“, 

„Casa de la pasta“, „Burger 
King“, „KFC“ ir daug kitų.  

„Vilniaus Outlet“  adresas 
-  V. Pociūno g. 8, Vilnius. 
Darbo laikas 10:00 – 21:00.

Užsak. nr. 1025
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Įspūdingiausios pasaulio 
salos.
12:55 Portugalijos pietvakariai 
– gandrų pakrantė.
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 3 minutės iki kino.  
21:53 Pilis  N-7.
23:25 Penzanso piratai N-7. 
(kart.).
01:15 Denas tikrame gyvenime  
N-14. (kart.).

06:45 Zigis ir Ryklys.
07:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:35 Moko nuotykiai.

08:05 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:20 Boružėlės nuotykiai.
10:55 Užsispyrusi raitelė.
12:45 Mes - viena komanda   
N-7.  
15:30 Šėtoniškas sandėris  
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Boso lygis  N14.  
00:15 Snaiperis. Atgimimas  
N14.  
02:05 Džiuljeta. Atvirai (k)  
N14.  

06:05 Gyvenimo išdaigos  N-7.
06:35 Madagaskaro pingvinai.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Madagaskaro pingvinai.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Laukinė Brazilija.  
12:40 Kenoloto.
12:42 Laukinė Brazilija.  
13:10 Mėnesių valdovai   N-7.
15:15 Šuns kailyje  N-7.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius  N-7.
22:30 Nužudyti airį  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Nužudyti airį  N-14.
00:45 Kita nuomonė  N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų Pasaulio ko-
mandinė taurė 2021. 
10:05 Geriausi šuns draugai.
10:35 Susipažinkite – super-
voverės.
11:50 Lenktynės aplink pasaulį.
13:15 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
15:50 Gordonas Ramzis. 
17:00 LKL čempionatas. 
Žalgiris - Rytas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
22:30 Kondoras  N-7. 
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
00:40 Ties riba į rytojų (k) N14.  
02:50 Vykdytojas (k) N14.

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Praeities kartų liudytojai. 
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. Proveno prakeiksmas N14. 

22:55 Didžioji skola  N14.
01:30 Vera. Namai (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
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 
Šakabos sfinksas.
15:30 Svajoja vaikai. 
16:00 Drakonų princas. 
17:00 Talaka. Anastasija 
Kostiugova. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 3 minutės iki kino. 
19:33 Kaukazas.
19:45 Rašyta/Nerašyta  N-7.
20:05 Kalėdų dovana.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rudens šokiai. 
21:03 Chorai ir širdys  N-14.
22:50 Jurgio Mačiūno ir 
„Fluxus“ (kart.).
01:05 Panorama (kart.).
01:27 Sportas. Orai (kart.).
01:35 Pilis  (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 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
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 NBA Action.
22:30 NBA rungtynės Bruklino 
„Nets“ – Toronto „Raptors“.
01:00 Aferistės  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 Negaliu tylėti.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Delfi pulsas.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
01:30 Mano pramogos veidai.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Kalnų daktaras  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Geri metai  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas (kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 Daiktų istorijos  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki....  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius..
15:30 Stebuklas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Patriotų diena   N14. 
01:15 Boso lygis (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Miestas, kaimas, bučinys  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Geležinkelio tigrai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Geležinkelio tigrai  N-14.
01:10 Franklinas ir Bešas  N-7.

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

08:20 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Susipažinkite - supervo-
verės (k). 
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai   N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 LKL čempionatas. Prienų 
„Labas Gas“ – „Šiauliai-7bet“.  
21:00 Menas vogti   N14.  
22:50 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
23:50 Kondoras (k) N-7. 
00:50 Narkotikų prekeiviai (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 (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 Mirtys prie ežero. 
Pargrįžėlis N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė” .
01:55 Prancūziška žmogžudys-
tė. Proveno prakeiksmas (k)
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
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.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:45 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  (kart.).
18:10 Čikagos policija  N-7.  
19:00 Talaka. Anastasija 
Kostiugova (kart.).
19:30 T. S. Eliotas. Laimės 
paieškos.
20:20 Dizaino dokumentika.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis. 
Meilė.
23:00 Kino istorija.
23:45 Kelionių atvirukai.
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 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.
12:55 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 Veidai minioje  N-14.
23:10 Vinčesteris   N-14.
01:10 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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas   N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  

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

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 Pokalbiai prie jūros.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Šaro Barsa..
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Iš esmės su V. Bruveriu ir 
D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Jos vardas MAMA.
22:15 Radikalus smalsumas.
22:45 Orijaus kelionės. 
23:15 Šaro Barsa.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas   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 (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 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 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 NSO (UFO). N14.  
00:15 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:15 Audros sūkuryje (k)  N14.  

06:15 Transformeriai   N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė Romoje  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 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Paskutinį kartą Vegase  
N-7.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Paskutinį kartą Vegase  
N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Paskutinį kartą Vegase  
N-7.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.

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. 
15:50 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7. 
18:30 Apuokas  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirtinos žaizdos  N14. 
23:10 Ekstremalus greitis (k) 
N14.  
00:55 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 Komisarė Nora Vais. Tiesa 
turi daug veidų  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Komisarė Nora Vais. 
Dingusi mergaitė (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 Rudens šauklių valdose. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Čikagos policija   N-7.  
18:55 Europos taurė.Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Hamburgo 
„Towers“. 
21:00 Atspindžiai (kart.).
21:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
22:30 Mūšio laukas (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“. 

06:05 Kulinarijos meistras.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Virtuvė. Karas dėl viešbu-
čio 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.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Virtuvė. Karas dėl vieš-
bučio N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Aukštis  N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:45 Naktinė pamaina  N-14.
00:35 Skorpionas  N-7.

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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija 
. N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ateities karta.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 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.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Šok su žvaigžde (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Geri metai  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas 
(kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7. 
07:30 Monikai reikia meilės 
(k) N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:05 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 Nacionaliniai technikos 
apdovanojimai Techtop 2021.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Audros sūkuryje   N14.  
00:20 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:20 Patriotų diena (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Madagaskaro pingvinai. 
07:35 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kitos moters vaikas  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pro stiklą  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pro stiklą  N-14.
00:35 Franklinas ir Bešas  N-7.

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 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Ekstremalus greitis N14. 
22:45 Menas vogti (k) N14. 
00:35 Būk ekstremalas N-7. 

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 (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 Komisarė Nora Vais. 
Dingusi mergaitė  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Mirtys prie ežero (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 

07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Legendos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos. (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 T. S. Eliotas. Laimės 
paieškos (kart.).
15:35 Dizaino dokumentika 
(kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Koncertas „BIX – Berlin 
‘89“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Senekos diena  N-14.  
23:15 Stilius.  
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 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 Virtuvė. Karas dėl vieš-
bučio  N-7 (kart.).
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 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 vieš-
bučio N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bebaimė hiena 2  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 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Rubrika “Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsumas. 
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios. 
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kieno didesni?
22:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:00 Automobilis už 0 Eur.
23:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas.  
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 Pagalbos šauksmas   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Geri metai  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas (kart.).
00:35 Erdvės menas.
01:05 Vartotojų kontrolė (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 reindžeris  
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.
20:30Žinios.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Išlikimo žaidimas N14. 
00:20 Juodasis sąrašas N-7. 
01:20 NSO (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
07:35 Gero vakaro šou  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilės nenusipirksi  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
14:30 Šeimų karai  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 Gaujų karai. Karveliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Vaikštant tarp antkapių  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Vaikštant tarp antkapių  
N-14.
00:55 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
06:55 Mano virtuvė geriausia (k).

08:05 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:05 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Apuokas (k) N-7. 
11:20 Jūrų pėstininkai (k) N-7. 
12:15 CSI. Majamis  N-7.
13:10 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 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 3   N-7. 
23:05 Mirtinos žaizdos (k) N14. 
01:15 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.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7. 
19:55 Stebuklas (k) N-7. 
21:00 Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai  N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Komisarė Nora Vais. Tiesa 
turi daug veidų (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 Maistas: tiesa ar pramanas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:40 Riteris ir freilina N-7.
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Atranka į 2022 m. FIFA 
pasaulio futbolo čempionatą.
19:30 Priklausomi nuo analgetikų? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Žmogus, kuris nužudė 
Hitlerį, o tada sniego žmogų  N-14. 
23:10 Čia – kinas (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar pramanas? 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“.

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

09:20 Virtuvė. Karas dėl viešbučio  
N-7 (kart.).
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 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 viešbučio  
N-7.
19:00 Europos moterų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Suomija.
21:00 Žmogus-voras  N-7.
23:25 Gelbėtojai  N-7.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:20 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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Kasdienybės herojai. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirbtuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Ateities karta.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Laisvės banga. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 EurolygA.Madrido „Real“ 
– Kauno „Žalgiris“.  
24:00 Gladiatorius  N-14.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  
(k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00   Ritmo grupė   N14.  

23:15 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai  N14.  
01:05 Išlikimo žaidimas (k) 
N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. 
07:35 Farai  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Žydroji sala  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimų karai  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 3  N-7.
21:20 Beždžionių planetos 
aušra  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Beždžionių planetos 
aušra   N-7.
00:00 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių  N-14.
01:50 Paskutinį kartą Vegase  
N-7 (kart.).

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 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Snaiperis 3   N14. 
23:20 Rokis 3 (k) N-7. 
01:25 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Mokytojas  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 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
14:35 Nina  N-7. 
15:45 Naujokai  N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7. 
19:55 Verpetai  N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N14. 
23:05 Fargo  N14. 
02:25 Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).

07:40 44 katės. 
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
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 Priklausomi nuo analgeti-
kų? (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Šiaurės Airija – Lietuva.  
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Žmogus, kuris nužudė 
Hitlerį, o tada sniego žmogų 
N-14 (kart.).

06:05 Bibliotekininkai  N-7.
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.).
10:25 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.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Operacija Hunter Killer  
N-14.
00:25 Žmogus-voras N-7 
(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 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.
16.28 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 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. Informacinė 

publicistinė laida.
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 Orijaus kelionių archyvai.
06:30 Orijaus kelionių archyvai.
07:00 Orijaus kelionių archyvai.
07:30 Orijaus kelionių archyvai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 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.
19:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Kieno didesni?
22:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:00 Delfi diena.
05:00 Čepas veža.
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gaminame su „Anykšta“

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

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

šeštadienis 2021 11 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
07:00 Kelionių atvirukai.
07:15 Mano cirkas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Didžiosios pasaulio 
upės.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.  
23:10 Viskas dėl Alis  N-14.  
00:50 Gladiatorius  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 Pirmyn į kosmosą.
11:45 Policijos akademija 2. 
N-7. 
13:35 Monte Karlas   N-7..
15:50 Įsimylėti per dvi savaites   
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Zoologijos sodo prižiūrė-

tojas   N-7. 
21:35 Džiuljeta. Atvirai  N14. 
23:30 Įbroliai  N14.  
01:40 Ritmo grupė (k) N14.  

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Laukinė Brazilija.  
12:30 Letenėlės. Privatūs se-
kliai  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Letenėlės. Privatūs se-
kliai  N-7.
14:15 Šuns dienos  N-7.
16:45 Ekstrasensai   N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK..
21:30 Slaptasis agentas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Slaptasis agentas  N-14.
00:05 Mačetė žudo N-14.
02:15 Vaikštant tarp antkapių  
N-14 (kart.).

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).

06:40 Lenktynės aplink pasaulį  
(k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Aštuonkojis mano na-
muose.
11:15 Lenktynės aplink pasaulį.
12:25 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija  N-7.  
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
16:00 Pragaro viešbutis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
„Rytas“ - Jonavos „CBet“.  
19:30 Protas ir jėga.  
21:30 Muilodrama  N14.  
22:00 Raudonojo spalio me-
džioklė  N-7. 
00:50 Nepalaužiama drąsa  
N14.  

06:20 100 metų propagandos.  
06:50 Praeities kartų liudytojai.  
07:20 Akloji (k).
08:55 Rozenheimo policija (k) 
N-7.  
09:55 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Saros Šarat virtuvė.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji (k). 
15:45 MoterisN-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k). 
18:45 Akloji (k). 
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Vera. Darkvoteris  N14. 
22:55 Srovių karas  N14. 
01:00 Fargo (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Kelionių atvirukai.
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Kelionių atvirukai..
14:15 Mano cirkas (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 Rusteris Kogburnas  
N-14.
22:50 Grupė „Sisters On Wire“. 
20
23:45 Pasivaikščiojimai  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (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.
12:45 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 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2  N-7.
23:55 Operacija Hunter Killer  
N-14 (kart.).
02:10 Veidai minioje  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 Kelias į turtus.
22.30 Žinios.Orai. 

23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 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.
16:30 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 bai-
dare su A. Valujavičiumi.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:30 Mano pramogos veidai.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
04:30 Kasdienybės herojai. 
05:15 Kasdienybės herojai. 

Cukinijų piršteliai tešloje
Puikus užkandis, tinkamas ir lengviems pietums. Beje, 

tokioje pat tešloje kepame ir žuvies filė kepsnelius, tad, jei 
nenorite daržovių, galima išsikepti ir žuvytės! Lazdelės ska-
nios ir šiltos, ir atvėsusios.

INGREDIENTAI:
1 cukinija;
250 gramų grietinėlės, (35% rie-

bumo) ;
2 kiaušiniai;
120 gramų kvietinių miltų;
pagal skonį druskos;
pagal skonį maltų juodųjų pipirų.
Kepimui:
(pagal poreikį) aliejaus.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į dubenėlį įmušti kiau-

šinius, lengvai išplakti. Pilti 
grietinėlę, išmaišyti, pagardinti 
druska ir pipirais. Po truputį, 
maišant, berti miltus. Tešla turi 
būti gana tiršta, panašiai kaip 
riebesnė grietinė. Tikslus miltų 
kiekis priklausys nuo kiaušinių 
dydžio ir miltų rūšies.

2. Cukiniją nuplauti, nu-
sausinti, perpjauti į 3 - 4 dalis 
statmenai (priklausomai nuo 
cukinijos ilgio). Kiekvieną dalį 
supjaustyti maždaug piršto sto-

rio lazdelėmis. Cukinijas pjaus-
tyti prieš pat kepant, kad nepa-
leistų per daug skysčių.

3. Keptuvėje įkaitinti aliejų. 
Kiekvieną cukinijos lazdelę 
pamirkyti tešloje, dėti į keptu-
vę, apkepti iš visų pusių, kol 
apskrus. Iškepusias sudėti ant 
popierinio rankšluostėlio, kad 
sugertų riebalų perteklių.

Patarimai:
• Labai skanu šiuos pirštelius 

valgyti su jogurtiniu padažu - į 
graikišką jogurtą įspausdžiame 
šiek tiek citrinos sulčių, pa-
gardiname druska, pipirais ir 
trupučiu smulkiai pjaustytų ža-
lumynų (tinka krapai, svogūnų 
laiškai, mėtos ar kt.).
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dovanoja

įvairūs

Kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

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

siūlo darbą

Ieškomos virėjos 
Aknystos socialinės 

globos namuose, 
Aknystų k., Anykščių r. 

Slenkantis darbo grafikas. 
Darbo užmokestis nuo 

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

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.

Darau masažus 
kliento namuose. 
Atvažiuoju į kaimo 

vietoves.
Tel. (8-621) 56939.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

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.

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

Parduoda 3 kambarių butą 
miesto centre. Ieško vaikams 
auklės.

Tel. (8-699) 65526.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-656) 24531. 

AELITA ŠIKŠNIENĖ INFORMUOJA, KAD ATLIEKA KADASTRINIUS MATAVIMUS.
1. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 3466/0004:0153 esančio Plaštakos k., Kurklių sen., 

Anykščių r. sav. besiribojančio žemės sklypo Nr. 3466/0004:0213 (Plaštakos k., Kurklių sen., 
Anykščių r. sav.) mirusio savininko J. R. A paveldėtojus prašome kreiptis darbo dienomis į  
Vilniaus g.46 (IIa)  Molėtų mieste, dėl bendros ribos suderinimo.

Papildoma informacija telefonu (8-614) 98059.

(Atkelta iš 7 psl.)

Leidžiu mokiniams rinktis 
ne tik grožinės literatūros kny-
gas. Kai kurie skaito mėgstamų 
sportininkų biografijas, kurio-
se aprašytas jų kelias į sėkmę. 
Tikiu, kad ateis laikas, kai jie 
paims į rankas ir kitokią kny-
gą. Mokiniai rekomenduoja 
draugams perskaitytas knygas, 
kai kurias knygas ar autorius 
rekomenduoju pati, nes patinka 
skaityti paauglių literatūrą. Tik 
patys skaitydami, mes galime 
,,užkrėsti“ savo vaikus. 

Mokinių trumpųjų žinučių ne-
perskaitytų net profesoriai. Tai 
asmeninės žinutės ir jų nega-
liu kontroliuoti.  Dukroms esu 

įskiepijusi, kad save gerbiantis 
žmogus net trumpąsias žinutes 
turi rašyti be klaidų. Jos man 
žinutes rašo lietuviškais rašme-
nimis, tikiuosi, kad ir kitiems. 
Su mokiniais apie taisyklingą 
rašybą kalbame per pamokas. 
Tikiuosi, kad didžioji jų dalis, 
bent jau kai bus suaugę, rašys 
taisyklingai.

- Kas Jums yra sunkiausia 
mokytojo darbe?

- Gal tai, kad mokytojo pro-
fesija vis dar yra negerbiama. 
Dabartinį visuomenės požiūrį į 
mokytojus pakeisti bus be galo 
sunku. Vis dar tikima tam ti-
krais stereotipais. 

Taip pat sunku, kai parsineši 

Dirbti į mokyklą mokytoja sugrįžo po 16 metų pertraukos

Dujinę viryklę.
Tel. (8-625) 70664.

Laisvalaikiu mokytoja Diana Kisielienė su šeima mėgsta laiką 
leisti gamtoje, keliauti.

Mokytoja Diana Kisielienė su savo šeima Vokietijos Hamburgo 
mieste. Šalia vyras Darius, vyresnioji dukra Gabija ir jaunesnio-
ji dukrelė Smiltė.

me dvi dukras – Gabiją ir Smil-
tę. Mėgstame keliauti, nemažai 
laiko praleidžiame gamtoje.  Be 
abejo, patinka skaityti, todėl 
laukiu žiemos, nes ilgais vaka-
rais galiu ilgiau mėgautis knyga. 
Šiek tiek mezgu ir neriu.

- Kas Jums labiausiai patin-
ka/nepatinka Anykščiuose?

- Nesmagu, kai ne tik anykš-
tėnai, bet ir nemaža lietuvių, 
nevertina savo krašto. Lietuvos 
gamta nepakartojama, esame 
įdomūs pasauliui, nes išsaugo-
jome tiek daug savitumo, pa-
pročių, folkloro, patiekalų. Juk 
jeigu patys negerbiame savo 
krašto, tai kaip galime būti ger-
biami kitų? 

Mūsų šeima grįžo gyventi į 
Anykščius, nes miestas nėra 
didelis, bet kiekvienas galime 
rasti sau veiklos. Čia gyvena 
nemažai kūrybingų, iniciaty-
vių žmonių. Vaikams yra daug 
įdomių veiklų. Renginių tiek 
daug, kad fiziškai suspėti visur 
sunku. 

- Kokią matote Anykščių ra-
jono mokyklų ateitį (mokslei-
vių mažėja, daugėja pensinio 
amžiaus mokytojų)?

- Manau, kad turės būti pri-
imti tam tikri sprendimai, kad 
būtų užtikrintas kokybiškas ug-
dymas.

- Koks turi būti „geras“ mo-
kytojas?

- Jis turi būti žmogus visomis 
prasmėmis: mylintis vaikus, 
empatiškas, teisingas, doras, 
nuoširdus ir kūrybingas. Be to, 
mokyti negali tas, kuris pats ne-
simoko.

į namus ne tik mokinių darbus, 
bet ir jų rūpesčius ir problemas. 
Arba niekaip negali rasti būdų 
prisibelsti į kai kurių moki-
nių širdis ir jiems padėti. Be 
to, nemaloni darbo dalis, kai 
mokinių darbus reikia įvertin-
ti pažymiais. Kai kurie tėvai, 
neįvertindami vaiko gebėjimų, 
spaudžia gauti aukštus visų 
dalykų įvertinimus. O juk ne 
visi esame gabūs visiems daly-
kams.

- Papasakokite linksmiausią 
nutikimą iš darbo mokykloje.

- Pakalbinkite po kelerių metų, 
tada turėsiu ką papasakoti. Kol kas 
vieno įvykio tikrai negaliu išskirti. 
Mano visos darbo dienos nenuo-
bodžios, tikiuosi, kad ateityje lau-

kia daug linksmų nutikimų. 

- Pasidalykite, kokius pro-
jektus, idėjas šiuo metu reali-
zuojate su mokiniais.

- Šie mokslo metai yra jubi-
liejiniai: Antano Vienuolio pro-
gimnazija švenčia šimtmetį, o 
2022 m. balandžio 7-ąją minė-
sime 140-ąsias rašytojo Antano 
Žukausko-Vienuolio metines. 
Taigi, visi projektai ir darbai yra 
susiję su šiomis garbingomis 
sukaktimis. Kai įgyvendinsime 
idėjas, būtinai pasidalysime dar-
bo rezultatais.

- Papasakokite apie savo šei-
mą, laisvalaikio užsiėmimus.

- Esame tradicinė smetoniškų 
laikų šeima – karininkas ir mo-
kytoja. Su vyru Dariumi augina-



  
SKELBIMAI 2021 m. lapkričio 6 d.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4043

Vyr. redaktorė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

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

Tel. (8-651) 39039.

Ieško pirkti garažą. 
Tel. (8-627) 66184.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITyMAS.

Superkame KArves, 
BulIus Ir TelyčIAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIesIOGIAI PerKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-607) 54386.

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

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veršelIus 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AvIs

AuTOMOBIlIŲ 
suPIrKIMAs.

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

Tel. (8-647) 77137.

Kita

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

Tel.: (8-682) 11626.

Nekilnojamasis turtas 

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

Tel. (8-617) 04156.

49 ha žemės sklypą (su miš-
ku), Anykščių r., Skiemonių 
sen., Vaišviliškių k. Unikalus 
nr. 3430-0001-0202, koordina-
tės 55.4659, 25.1543. Kaina 
145000 Eur. 

Tel. (8-612) 94492.

15,26 ha sklypą Gečionių k.
Anykščių r. 

Tel. (8-679) 57028.

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

Mūrinį namą Anykščių mieste. 
Tel. (8-667) 26361.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 2,65 
Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 
kg. Lenkišką - kaina 2,40 Eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.

Bulves - maistines, sėklines, 
pašarines. Atveža. 

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

Pjaustytas, nepjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas. 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354. 

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

Tel. (8-611) 47343.

Medų. 1 kg - 5 Eur.
Tel. (8-615) 97688.

Ąžuolines diles (6 cm x 3 m, 
viengubo pjovimo, 2,5 kub. m).

Tel. (8-615) 65417.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
lapkričio 6 - 8 d.d. - jaunatis.

Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina.

Leonardas, Melanijus, 
Ašmantas, Vygaudė, 
Armantas.

šiandien

lapkričio 7 d.

vardadieniai

oras

+6

+8

lapkričio 8 d.
Severijonas, Viktorinas, 
Svirbutas, Domantė, 
Gotfridas, Severinas.

Amiliutė bijosi kovido hibrido, savo minčių ir 
kitų tykančių pavojų

Prasidėjo nuo Maidano...
nuo to laiko ji - be amo:
Bijo rusų, emigrantų,
Šeimos maršų ir patrankų.

kožną dieną priešas tyko.
Dėl menkiausio baus dalyko!
Dėl būdelės, dėl bandelės,
nekorektiškos kalbelės.

neklusni, tamsi tauta.
Reikia ją valdyt lazda!
Demokratija paseno -
Kaimas nieko neišmano.

skaito – „Merijoj koronė.
išguldytos jaunos ponios. 
Parašą kad suraityti,
Mokytoją reik samdyti“. 

Ot nauda joms iš skiepų...
Dieve, net galvot baisu, -
Murma tyliai Amiliutė -
Tarška bufete čerkutė. 

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!
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.

Dama ateina į privačią klini-
ką ir prašo padėti:

- Suprantate, vyras man pa-
dovanojo nuostabią dovaną, tik 
aš negaliu į ją įlįsti.

- Ponia, mes jums pažadame, 
kad jei laikysitės mūsų dietos, 
po mėnesio galėsite apsivilkti 
naują suknelę.

- Aš kalbu ne apie suknelę, o 
apie automobilį!

***
Ką daro lietuvis, kai Lietuvos 

futbolo rinktinė tampa Europos 
čempione?

Išjungia kompiuterinį žaidi-
mą ir eina miegoti.

***
Užrašas ant marškinėlių: 

„Dėmesio, aš - išminuotojas. 
Jei pamatėte mane bėgantį - ne-
atsilikite!“

***
Žmogelis, pasiklydęs miške, 

skambina pagalbos telefonu 
„112“.

- Sveiki. Gal galit man padė-
ti? Aš pasiklydau miške.

- Gerai, tuoj siųsim jūsų gel-
bėt, bet pirma pasakykit savo 
buvimo vietos koordinates...

***
Merginos žinutė ex-vaikinui:
„Šiandien švenčiu. Nekelk 

ragelio!“


