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Savivaldybė reikalaus sugrąžinti 
Anykščiams kurorto statusą 

Antradienį, vasario 1 die-
ną, surengtas nuotolinis 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Turizmo komisijos po-
sėdis. Šio posėdžio metu sa-
vivaldybei netikėtai sužibo 
didesnė viltis Anykščiams 
gauti jau 15-tus metus sie-
kiamo kurorto statuso. 

Tikėjimą, kad kurorto 
statusas – jau ranka pasie-
kiamas, pakurstė Anykščių 
Antano Baranausko ir An-
tano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus ku-
ratoriaus Tautvydo Kontri-
mavičiaus į dienos šviesą iš-
traukti istoriniai duomenys.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad su 1932-ųjų metų Kurortų įstatymo 
kopija į premjerę Ingridą Šimonytę kreipsis 
nedelsdamas.

Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vie-
nuolio – Žukausko memorialinio muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavičius „išgugli-
no“ svarbią informaciją, kuri Anykščių rajono 
savivaldybei suteikė daugiau vilčių, greičiau 
gauti kurorto statusą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Troškūnų ligoninės pastatas turės 
naujus šeimininkus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono ligoninė 
atsisako buvusios Troškū-
nų ligoninės pastato. Tiesa, 
rekonstruotas namas neliks 
tuščias - jame įsikurs senelių 
globos namai.

Troškūnuose veikia palai-
komojo gydymo ir slaugos 
Anykščių rajono ligoninės 
padalinys. Analogiška paslau-
ga teikiama ir Anykščiuose. 
Abiejuose padaliniuose yra 
po 40 lovų, kurios pasak ligo-
ninės direktoriaus Dalio Vai-
gino, net ir geriausiais laikais 
nebuvo užpildytos.

Troškūnų ligoninės pastatas bus perduotas Anykščių senelių globos namams.

Paroda. Angelų muziejuje nuo 
vasario 2 d. veikia Lietuvos naci-
onalinės premijos laureato, gar-
saus dailininko, grafiko Arvydo 
Každailio grafikos darbų paroda 
„Vėlyvas pavasaris“. Parodoje 
pristatomi naujausi dailininko 
darbai. Parodos pristatymas - va-
sario 8 d., antradienį, 17.30 val. 
Dalyvauja autorius. 

Koronavirusas. Nuo sausio 
28 iki vasario 3 dienos Anykščių 
rajone fiksuoti 353 nauji susirgi-
mo koronavirusu atvejai: Anykš-
čių mieste – 158, Anykščių sen. 
– 46, Andrioniškio sen. – 4, De-
beikių sen. – 11, Kavarsko sen. – 
60, Kurklių sen. – 5, Skiemonių 
sen. – 7, Svėdasų sen. – 2, Trau-
pio sen. – 7, Troškūnų sen. – 51, 
Viešintų sen. – 2. 

Gaisras. Antradienį, vasario 1 
dieną, Anykščiuose, Strazdų g., 
gaisras kilo gyvenamojo namo 
rūsyje. Atvykus ugniagesiams, 
atlikus žvalgybą, rūsio patalpoje, 
1,5 m² plote, smilko sukrautos 
malkos ir namų apyvokos daik-
tai. Gaisro metu aprūko rūsio 
sienos.

Įvaizdis. Viešoji įstaiga „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
nusprendė atnaujinti savo logoti-
pą ir paskelbė konkursą logotipui 
sukurti. Įstaiga skelbia, kad nori 
turėti  naują, įmonės vertybes ir 
dabartinę situaciją geriau atspin-
dintį logotipą. Konkurso nugalė-
tojui žadamas pusės tūkstančio 
eurų prizas.

Migracija. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro direk-
torė Sonata Steniulienė informavo 
Anykščių rajono tarybą, kad per-
nai Anykščiuose pradėjus veikti 
privačiai medicinos įstaigai, į šią 
įstaigą prisirašė 3 tūkst.114 buvu-
sių PSPC pacientų.

Kurortizavimo 
koncepciją jos 
autorius vadina 
„Anykščių 
biblija“

Į rajono 
miškus 
užklysta ir 
meškos

Raguvėlė 
laukia naujo 
dvarininko

Profesinė 
mokykla vis 
labiau 
atsigauna
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spektrasProfesinė mokykla vis labiau atsigauna Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vasario 1-ąją iškilmingai atidaryta Aukštaitijos profesinio 
rengimo centro Anykščių filialo valgykla. Aukštaitijos pro-
fesinio rengimo centro kolektyvo nariai valgykloje mokės 
tik tiek, kokia patiekalų savikaina, o svečiams bus taikomas 
30 proc. antkainis. Bet ir su antkainiu maitintis mokyklos 
valgykloje bus ypatingai pigu –  dviejų eurų pietums garan-
tuotai užteks.

Aukštaitijos profesinio rengi-
mo centro Anykščių filialo mai-
tinimo bloko įrengimas kainavo 
330 tūkst. eurų – 230 tūkst. eurų 
ES ir valstybės lėšų bei 100 tūkst. 
eurų  iš pačios įstaigos biudžeto. 
Vien valgyklos įranga kainavo 
140 tūkst. eurų.

Artimiausiu metu bus baigtas 
ir dalies administracinio moky-
klos pastato rekonstravimas į gy-

venamąsias patalpas. Iš viso bus 
įrengta 19 dviviečių bendrabučio 
kambarių.

Aukštaitijos profesinio ren-
gimo centro direktorius Vladas 
Pusvaškis „Anykštai“ sakė, jog 
pernai Aukštaitijos profesinio 
rengimo centras pats užsidirbo 
503 tūkst. eurų,  nemaža šių pa-
jamų dalis gauta už apgyvendini-
mo paslaugas.

V.Pusvaškio vadovaujama 
švietimo įstaiga yra unikali, nes 
ji atlieka ne tik profesinio rengi-
mo funkcija, bet uždirba pinigus. 
Aiškindamas, kodėl Anykščių 
filialo valgykloje patiekalai ypa-
tingai pigus V.Pusvaškis pateikė 
visą grandinę - mokykla pati au-
gina kviečius, savo malūne mala 
miltus, o malūną suka nuosava 
elektra. Mokykla turi ir savo šil-
tnamį, kuris taip pat šildomas pa-
čios įstaigos pasigaminta elektra. 
Aukštaitijos profesinio rengimo 
centras turi ir statybininkų bri-
gadą. Pasak V.Pusvaškio atlikus 
kainų apklausą paaiškėjo, kad 
mažiausia kaina už kurią samdy-
ta įmonė būtų sutikusi atlikti val-
gyklos ir bendrabučio kambarių 
įrengimo darbus Anykščių filiale 
buvo 240 tūkst. eurų. O moky-

klos statybininkai darbus atliko 
už ženkliai mažesnę kainą.

Priminsime, jog Anykščių ra-
jono valdžia daug metų prieši-
nosi, kad Anykščių technologi-
jos mokykla būtų prijungta prie 
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos. Iš šių dviejų mokyklų 
dabar suformuotas Aukštaitijos 
profesinio rengimo centras. Po 
Anykščių filialo valgyklos ati-
darymo Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad dabar jau gailisi, jog 
anksčiau priešinosi mokyklų 
jungimui. „Kalbame, jog jei bū-
tume žinoję, kad V.Pusvaškis ir 
jo komanda taip pakeis Anykščių 
technologijos mokyklą, jau prieš 
dešimt metų patys būtume prašę 
mokyklų sujungimo.“ – „Anykš-
tai“ sakė S.Obelevičius. 

Į teismą atvyko sunkiai apgirtęs kaltinamasis
Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį, vasario 3-ąją,  

ketino nagrinėti bylą dėl anykštėno sunkaus sveikatos su-
trikdymo, neteisėto laisvės atėmimo, palikimo be pagalbos, 
kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, neteisėto disponavimo 
šaunamuoju ginklu, šaudmenimis, neteisėto disponavimo 
narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Kaip pranešė teismas, posėdis 
turėjo vykti mišriu būdu – keturi 
kaltinamieji, jų gynėjai prisijun-
gė nuotoliniu būdu, teismo salė-
je dalyvavo prokuroras ir penk-
tasis kaltinamasis.

Pradėjus kaltinamųjų tapaty-
bių patikrinimą, teismo posėdį 
teko stabdyti. Teismui kilo įtari-
mų, kad į posėdį atvykęs kaltina-
masis A. S. gali būti neblaivus.

Į teismą buvo iškviesti poli-
cijos pareigūnai, jie alkoholio 
kiekio matuokliu patikrino kal-
tinamojo blaivumą. Paaiškėjo, 
kad posėdžio tęsti negalima, nes 
kaltinamasis apsvaigęs nuo al-
koholio – nustatytas sunkus 2,58 
promilės girtumas.

„Fizinis kaltinamojo dalyva-
vimas esant sunkiam girtumo 
laipsniui atima jam galimybę 

suvokti, suprasti, kas vyksta 
posėdyje, dėl to šiandien bylos 
nagrinėti negalime,“ – konsta-
tavo bylą nagrinėjantis teisėjas 
Valdas Meidus.

Teisėjas įspėjo kaltinamąjį A. 
S., kad kitą kartą jam pasiro-
džius teismo salėje neblaiviam, 
teismas gali jam skirti atitinka-
mą kardomąją priemonę ir taip 
užtikrinti kaltinamojo dalyvavi-
mą posėdyje.

Šioje byloje penki vyrai iš 
įvairių šalies miestų yra kalti-
nami tuo, kad 2020 metų gruodį 
pagrobė anykštėną iš jam pri-
klausančios sodybos, uždarė jį 
automobilio bagažinėje, nuvežė 
į vienam kaltinamųjų priklau-

sančią sodybą Alytaus rajone.
Spaudžiant 2 laipsnių šalčiui 

vyras buvo laikomas dvi paras 
surištas ir uždarytas ankštoje 
dėžėje, kuri stovėjo metalinėje 
cisternoje.

Po to nukentėjusysis buvo 
apvyniotas lipnia plėvele, užda-
rytas automobilio bagažinėje ir 
nuvežtas į Anykščių rajoną. Ten 
paliktas be pagalbos nuošalioje 
vietoje prie kelio. Nelaimėlį pa-
matė atsitiktinai pro šalį važiavę 
žmonės, jie apie nukentėjusįjį 
pranešė Bendrajam pagalbos 
centrui.

Kitas teismo posėdis supla-
nuotas kovo 24 dieną.

-Bns

Vadovas. NATO generalinis 
sekretorius Jensas Stoltenber-
gas paskirtas naujuoju Norve-
gijos centrinio banko vadovu, 
penktadienį paskelbė norvegų 
vyriausybė, nenurodydama, 
kada jis pradės eiti šias parei-
gas. Ekonomisto išsilavinimą 
turintis 62 metų J. Stoltenber-
gas anksčiau yra sakęs, kad 
galės imtis naujų pareigų tik 
spalį pasibaigus NATO gene-
ralinio sekretoriaus kadenci-
jai.

Kritika. Turkijos preziden-
tas Recepas Tayyipas Erdoga-
nas apkaltino Vakarus pagili-
nus Rusijos ir Ukrainos krizę 
bei išsakė kritikos JAV vadovo 
Joe Bideno pozicijai šiuo klau-
simu, rodo penktadienį turkų 
žiniasklaidos paskelbti šalies 
lyderio komentarai. „Deja, Va-
karai iki šiol neįnešė jokio in-
dėlio, kad ši krizė būtų išspręs-
ta. Galiu pasakyti, kad jie tik 
dar labiau pablogina padėtį“, 
– sakė R. T. Erdoganas žurna-
listams, skridusiems kartu su 
juo iš Ukrainos. Prezidentas 
pridūrė, kad J. Bidenui „kol 
kas nepavyko pademonstruoti 
teigiamo požiūrio”.

Sutartis. Rusijos dujų gi-
gantas „Gazprom“ ir Kinijos 
valstybinė kompanija CNPC 
pasirašė 25 metų trukmės su-
tartį dėl gamtinių dujų tiekimo 
vamzdynais iš Rusijos Toli-
mųjų Rytų į Kiniją, pranešė 
Kremlius. Dokumentas pasira-
šytas Kinijoje viešint Rusijos 
prezidentui Vladimirui Puti-
nui. 2015 metais „Gazprom“ 
ir CNPC pasirašė susitarimą 
dėl dujų tiekimo nauju vamz-
dynu iš telkinių Vakarų Sibire 
į Kiniją sąlygų bei tarpusavio 
supratimo memorandumą dėl 
dujotiekio iš Rusijos Tolimųjų 
Rytų į Kiniją projekto įgyven-
dinimo, kurį papildė 2017-ųjų 
pabaigoje pasirašytas susitari-
mas dėl dujų tiekimo juo sąly-
gų. „Gazprom“ Tolimuosiuose 
Rytuose įsisavina milžinišką 
Pietų Kirinsko dujų telkinį, ku-
ris buvo aptiktas 2010 metais, 
o jo eksploatavimo pradžia 
planuojama 2023-aisiais. 

Rinkos. Užsienio reikalų 
ministras Gabrielius Lands-
bergis su darbo vizitu lanky-
sis Singapūre ir Australijoje. 
„Vizitas rengiamas siekiant 
atverti Lietuvos eksportuo-
tojams naujų galimybių pa-
žangiose ir stabiliose rinkose 
Azijoje ir Okeanijoje, įgyven-
dinant  strateginį Lietuvos 
tikslą diversifikuoti tiekimo 
grandines“, – nurodo Užsienio 
reikalų ministerija. G. Lands-
bergis minėtose šalyse lanky-
sis vasario 6–10 dienomis.

-Bns

Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialo valgy-
kloje gali pavalgyti visi išalkusieji.

Šią savaitę atidaryta Aukštaitijos profesinio rengimo centro 
Anykščių filialo valgykla.

Medinio daugiabučio konkursui - tarptautinis susidomėjimas
Architektūriniame konkurse geriausiai medinio daugia-

bučio idėjai užsiregistravo 33 dalyviai. Sulaukta ir tarptau-
tinio susidomėjimo – tarp dalyvių yra architektai iš Lenki-
jos, Nyderlandų, Norvegijos bei Jungtinės Karalystės. 

Konkursą organizuoja portalas SA.lt kartu su Anykščių 
miesto savivaldybe, jį remia Aplinkos ministerija.

Architektai savo projektus šli-
fuos iki kovo 20 dienos. Po to, 
jie bus viešinami portale SA.lt ir 
kovo 25 dieną bus skelbiami nu-
galėtojai. Juos nulems penkių au-
toritetingų architektų komisija.

Tai architektas Rolandas Liola, 

UAB „Arches“, kuri įgyvendino 
daug šiuolaikinių medinių pastatų 
projektų, įvertintų tarptautiniuo-
se konkursuose vadovas; Estijos 
meno akademijos tyrėjas, archi-
tektas Renee Puusepp; Vokietiją 
atstovaujantis architektas Domi-

nykas Marcinonis iš „PRPM ar-
chitekten“ biuro, gerai susipažinęs 
su šiuolaikine medine statyba.

Likę du komisijos nariai – ar-
chitektas Darius Spranaitis iš 
„AZCM Lietuva“, daug dirbęs 
su medinių surenkamų namų 
projektais, tarp jų ir medinių 
viešbučių, ir Daiva Gasiūnienė, 
atestuota architektė, Anykščių 
rajono vyriausioji architektė.

Vyriausybės programoje nuo 
2024 m. visuomeninius pastatus 
siūloma statyti iš medienos ir 
organinių medžiagų, kurios su-

darytų 50 proc. viso statinio sta-
tybos medžiagų. Nors šiuo metu 
nėra draudžiama tokių statinių 
statyba, tačiau teisės aktai leidžia 
statyti santykinai nedidelius sta-
tinius, apribojant jų aukštį. Todėl 
nuo 2024-ųjų siūloma švelninti 
apribojimus.

Tokiu atveju galėtų būti projek-
tuojami ir devynaukščiai pastatai. 
Pavyzdžiui, Skandinavijoje tokių 
griežtų apribojimų nėra – Norve-
gijoje pastatytas net 85,4 m aukš-
čio visiškai medinis pastatas.

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

savaitės citatosSavivaldybė reikalaus sugrąžinti 
Anykščiams kurorto statusą 

(Atkelta iš 1 psl.)

„Turime konkrečią datą ir 
netgi dieną, kada Anykščiai 
tapo kurortu. Tai – 1932-ieji 
metai gruodžio 22-oji diena.
Tą dieną Lietuvoje buvo pri-
imtas Kurortų įstatymas ir 
šiame įstatyme buvo surašytos 
pirmosios kurortinės vietovės, 
pirmieji kurortai, tarp jų – ir 
Anykščiai. Paskui, 1933-ai-
siais, išėjo to įstatymo veiki-
mo apyrašai ir jau 1935-aisiais 
metais Anykščiai rinko kuror-
tines rinkliavas iš visų mieste-
lėnų. Tai liudijo ir senoji spau-
da. Mes galime turėti tikslią, 
konkrečią datą – 1932-ųjų 
gruodžio 22-oji“, - Turizmo 
komisijos posėdyje kalbėjo 
T.Kontrimavičius.

Išklausęs muziejaus kura-
toriaus T.Kontrimavičiaus 
pasisakymą, Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
konstatavo, kad dėl kurorto 
statuso Anykščiams reikia sku-
bėti, nes Vyriausybė, kurioje 
dirba jo bendrapartiečiai kon-
servatoriai, yra „ne amžina“.

„Jeigu galima „iškasti“ to 
įstatymo kopiją, tai, manau, 
premjerei Ingridai Šimony-
tei būtų galima nusiųsti raštą, 
pridėjus 1932-ųjų metų įstaty-
mo kopiją. Ir tai būtų žymiai 
tvirčiau, nei remtis kažkokiais 
laikraščių straipsniais. Tą, ma-
nau, galima būtų daryti nedel-
siant“, - sakė S.Obelevičius.

Pasak muziejaus kuratorius 
T.Kontrimavičiaus, jo surastas 
1932-ųjų metų Kurortų įstaty-
mas  „ne visai formaliai“ veikė 
visą sovietmetį.

„Nes buvo Kurortų valdyba, 
ta pati, kuri veikė ir įgyven-
dino įstatymo reikalavimus 
sovietmečiu. Ir tik 1990-ai-
siais  metais visas šitas proce-
sas buvo visiškai nutrauktas. 

Nuo 1990-ųjų metų Kurortų 
įstatymas formaliai Lietuvo-
je neveikia. Ir jis nebuvo jau 
atkurtas kaip įstatymas. Apie 
istorinį dokumentų tęstinumą, 
kurie nei iš šio, nei iš to nutrū-
ko, visuomet galima diskutuo-
ti“, - viltį dėl kurorto statuso 
Anykščiams suteikimo kurstė 
T.Kontrimavičius.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė merui siūlė susisiekti 
su Kurortų ir kurortinių terito-
rijų įstatymo kūrėjais ir paban-
dyti jiems „įpiršti“ istorinės 
tiesos atstatymo galimybę.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius dėstė, kad jei 
Anykščiams išimties tvarka 
būtų grąžintas kurorto statu-
sas, tai būtų labai racionalus 
sprendimas.

„Šitie keturi kurortai, kurie 
veikia Lietuvoje, jie neįvyk-
dė jokių kurortų reikalavimų. 
Jiems įstatymu buvo suteiktas 
kurortų statusas“, - pastebėjo 
meras S.Obelevičius.

Muziejaus kuratorius T. 
Kontrimavičius tai pat Turiz-
mo komisijos nariams atsklei-
dė, kas 1932-aisiais metais 
Kurorto įstatyme buvo laiko-
ma kurortu.

„Vieta, kuri patogi pailsėti 
ir sveikatai pataisyti“, - sakė 
T.Kontrimavičius.

Meras S.Obelevičius juoka-
vo, kad ši formuluotė labai tei-
singa, ypač turint galvoje, kad 
Anykščiuose veikia „Anykščių 
vyno“ gamykla.

Po Turizmo komisijos po-
sėdžio muziejaus kuratorius 
T.Kontrimavičius „Anykštai“ 
sakė, kad iki šiol buvo žinoma, 
kad anksčiau Anykščiai buvo 
kurortas.

„Iki šiol tik nebuvo ieškota 
juridinio pagrindo, kaip tas 

kurortas buvo įteisintas“, - 
sakė jis.

Pasidomėti šiuo faktu 
T.Kontrimavičių paskatino 
architekto Audriaus Karaliaus 
per Turizmo komisijos posėdį 
pristatinėjama Anykščių mies-
to kurortizavimo koncepcija. 
Jis sakė, kad posėdžio metu 
pakako tik „paguglinti“ inter-
nete. Tiesa, paties 1932 metų 
Kurorto įstatymo originalo dar 
teks paieškoti.

„Man tik keista, kad šio 
1932-ųjų metų Kurortų įsta-
tymo nesurado architektas 
A.Karalius. Prieškario normi-
niai dokumentai yra prienami 
arba per spaudos publikacijas, 
arba per archyvus“, - pastebė-
jo T.Kontrimavičius.

Lietuvos regioninių tyrimų 
instituto parengtoje studijoje 
apie Lietuvos kurortus rašo-
ma, kad 1932-ųjų metų Ku-
rortų įstatyme buvo pateiktas 
kurortų sąrašas, kurį sudarė: 
Alytus, Anykščiai, Aukštoji 
Panemunė, Berčiūnai, Biršto-
nas, Dubiai, Kačerginė, Ku-
lautuva, Lampėdžiai, Palanga, 
Pasvalys, Livonija, Smardonė, 
Šventoji ir Zarasai.

Priminsime, kad 2007 metais 
Anykščiams buvo suteiktas 
kurortinės teritorijos statusas.

Lietuvoje šiuo metu yra ke-
turi kurortai: Birštonas, Drus-
kininkai, Neringa ir Palanga 
ir kelios kurortinės teritorijos: 
Anykščiai, Trakai, Zarasai, 
Ignalinos miesto Strigailiškio 
ir Palūšės kaimų dalių terito-
rijos bei Kulautuvos, Kačergi-
nės miestelių ir dalies Zapyš-
kio miestelio teritorijos. 

Anykščių rajono savival-
dybė skelbia, kad Anykš-
čiams tapus kurortu, pagerėtų 
Anykščių kultūrinio turizmo 
srities įvaizdis, todėl padidėtų 
privačios investicijos.

Anykščiai kurorto statuso siekia jau 15-tus metus.

Jeigu turėtumėte 
galimybę, kurioje 
Anykščių rajono 
vietovėje 
rinktumėtės 
gyventi?

Renata PETRAUSKAITĖ:

- Tik Kurkliuose, nes ten 
augau visą vaikystę ir gyvena 
mano Tėvai. Ten pačios gra-
žiausios pievos, kurios buvo iš-
vaikščiotos ir auga gražiausios 
laukų gėlės. Kai grįžtu atosto-
gų, visada einu pasivaikščioti 
prie Virintos upės ir nesvarbu 
koks metų laikas, nes mano pa-
mėgtoje vietoje visada gražu.

Justas JOKUBAUSKAS:

- Mėgstu ekstrymą, varyčiau 
Valančiaus gatvės bendrabutin. 
Kažkada mačiau „Bambalynę“, 
tai vat nuo tada ir svajoju apie 
tą „arklidę“.

Nijolė ŠEREIKAITĖ-
GVOZDIENĖ:

- Gyvenu Stoties g. ir man čia 
labai patinka.

Jūratė Virginija GRIN:

- Pajuostinio kaime. Džiau-
giuosi šią vietą atradusi prieš 
15 metų.

Tik Juozas Tubelis vargu 
ar patvirtins kopijos 
tikrumą

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras apie 
tai, jog Anykščiams jau buvo 
suteiktas kurorto statusas, to-
dėl jį reikia grąžinti:

„Jeigu galima „iškasti“ to 
įstatymo kopiją, tai, manau, 
premjerei Ingridai Šimonytei 
būtų galima nusiųsti raštą, pri-
dėjus 1932-ųjų metų įstatymo 
kopiją.“

Ypač geras sekmadienis 
personalui...

Audrys KARALIUS, archi-
tektas apie tai kas yra kuror-
tas: 

„Mitas, kuris žmones traukia 
savo nesibaigiančiu sekmadie-
niu ir galimybe atitrūkti nuo 
problemų, rūpesčių ir apskritai 
nuo realybės.“

Įkliūna turistas į žiedinę 
sankryžą ir užsilieka 
Anykščiuose

Audrys KARALIUS, apie 
Anykščių meisto centrą: 

„Pirmoji vizija – suformuoti 
aukštos kokybės miesto centrą. 
Anykščiai šiandien yra tuščia-
viduris miestas. Iš principo, 
pats Anykščių miesto centras 
yra žiedinė sankryža, negu ur-
banistinis – architektūrinis kon-
centratas.“

Nuo bokštelio maistas 
neturi nutolti nei siekia 
šūvis?

Rimantas PEČKUS, Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas apie 
žvėrelių šerimą: 

„Žvėrių šėrimą geriau būtų 
paderinti su medžiotojais.“

O ne šaltas vanduo dėl 
to kaltas?

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas apie vakcinaci-
ją: 

„Pažįstu ne vieną „antivak-
serį“, kur kiekvieną rytą šoka į 
šaltą vandenį ir susirgo korona-
virusu smarkiai.“

Požiūris priklauso nuo to, 
kurioje barikadų 
pusėje esi

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
frakcijos „Vardan Lietuvos“ 
atstovas apie galimybių pasą: 

„Vienam atrodo pasaulio pa-
baiga, jeigu įvedė galimybių 
pasą, o kitam - normalus daly-
kas.“
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Už 46 tūkst. eur Anykščių 
rajono savivaldybės nupirk-
tas ir šalia Anykščių kultūros 
centro įrengtas lauko ekra-
nas koronaviruso pandemi-
jos metu visiškai neatlieka 
visuomenės šviečiamosios 
- auklėjamosios funkcijos. 
Apribojimų ir suvaržymų 
išsekinti anykštėnai rekla-
mų prisižiūri ir namuose 
per televizorių, o štai lauko 
ekranas - galėtų pasitarnauti 
kaip puiki ir galbūt net efek-
tyvi pandemijos suvaldymo 
priemonė. kol dar nevėlu, 
lauko ekrane reikia pradėti 

rodyti seną, gerą animacinį 
filmuką „Apie begemotą, 
kuris bijojo skiepų“.

Filmuko herojus, didelis ir 
stiprus begemotas, puikiai 
atskleidžia, kokia didžiu-
lė gali būti skiepų baimė. 
Begemotas net pabėga iš gy-
dytojo kabineto ir dėl to su-
serga gelta. Todėl jam tenka  
saulei šviečiant gulėti lovoje 
ir raudonuoti iš gėdos.

Šitas animacinis filmukas 
apie bailųjį begemotą buvo 
sukurtas 1966 metais, tačiau 
neįtikėtina, koks jis su savo 
pamokančiu moralu yra 
aktualus šiandien. O kodėl į 
pandemijos valdymą nepa-
žvelgus su humoru? 

Valdžia atsisako galimybių 
paso. Tie, kas jo neturėjo, 
per tuos ilgus pandeminius 
mėnesius  jau išmoko gyven-
ti kitaip. Didelius prekybos 
centrus žmonės iškeitė į ma-
žesnes parduotuvėles, nau-
dojosi sparčiai besisukan-
čių kurjerių paslaugomis, 
o kultūrinis gyvenimas... 
kiek čia jo Anykščiuose per 
pandemiją belikę, net sausio 

13-ąją – per laisvės gynė-
jų dieną, centrinėje miesto 
aikštėje nesurengta tradicinė 
valstybinės vėliavos pakė-
limo ceremonija. Žmonės 
tarpusavyje kuždasi, kad 
taip nutiko ne atsitiktinai – 
sakydama oficialias kalbas 
būti nušvilpta dalies mies-
telėnų pabūgo ir Anykščių 
rajono valdžia.

nelikus galimybių paso, 
gali nutikti taip, kad žmonės 
stačia galva nebepuls jiems 
sugrąžintomis galimybėmis  
naudotis. 
Teko per 
radiją 
girdėti 
interviu 
su jaunais 
žmonė-
mis, tai jie pasakojo, kad 
per pandemiją jiems jau 
nebereikia net koncertų, 
esą per visą tą laiką, kai jie 
buvo draudžiami, priprato 
muzikos patogiai klausytis 
namuose. Tad natūralu, jei 
dalis anykštėnų, gyvenusių 
be galimybių paso, pavyz-
džiui, kavinėse atsisakys 

dienos pietų, nes jau įprato, 
kad jose laukiami ne visi ir 
užkandžiaus namuose sutep-
tais sumuštiniais.

Dalis verslininkų skun-
džiasi, kad pandemijos 
metu dėl galimybių paso 
parduotuvėse drastiškai 
sumažėjo pirkėjų. Mano-
te, kad jų srautai ženkliai 
išaugs atsisakius galimybių 
paso? kaimyninės lenkijos 
parduotuvėse, kur viskas 
kainuoja ženkliai pigiau, 
galimybių daugiau. 

na, ir ką 
tas daugelio 
keikiamas ga-
limybių pasas. 
Kol jis galiojo, 
lyg ir norė-
josi patekti 

visur - į didžiulį prekybos 
centrą, skambantį koncertą. 
Tačiau jau šiandien aiškėja, 
kad net be galimybių paso 
Anykščiuose lieka vis mažiau 
galimybių. juk, žinoma, 
pastebėjote, kaip drastiškai 
parduotuvėse pakilo pre-
kių kainos, o sąskaitos už 
elektrą ar šildymą daugelį 

tiesiog varo į neviltį.
Vienintelis išsigelbėjimas 

dabar pandemijos išsteken-
tiems žmonėms būtų ženkliai 
augančios pajamos. Prisime-
nu kažkur feisbuko platybėse 
matytą vaizdelį – žmogelis 
vienoje rankoje laiko asmens 
pasą, o kitoje – pluoštą ban-
knotų. Rodydamas į ranką, 
kurioje laiko pasą, jis sako 
„Štai čia pasas“, o žvelgda-
mas į kitą ranką su pinigais 
rėžia „O čia galimybės“. 
Argi ne teisybė?

Grįžtant prie begemoto, 
kuris labai bijojo skiepų ir 
apie kurį animacinio filmuko 
niekas taip ir neparodys pra-
bangiajame kęstučio Tubio 
komandos nupirktame lauko 
ekrane, linkiu netapti tais 
„begemotais“, kurie kažko 
vis dar bijo.

„jeigu, vaikai, jums sirgti 
nusibodo, 

jeigu namuose  liūdna, 
nuobodu,          

Įsivaizduokite, kaip vilkui  
bloga, 

nes jis taisyt bijodavo 
dantų.“

„...Tačiau jau šiandien 
aiškėja, kad net be galimy-
bių paso Anykščiuose lieka 
vis mažiau galimybių...“

Kurortizavimo koncepciją jos autorius 
vadina „Anykščių biblija“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Parengta Anykščių miesto kurortizavimo koncepcija 2022 
– 2027 metams. Šio dokumento autorius architektas, Lie-
tuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų 
pilotas“ redaktorius Audrys Karalius koncepciją pavadino 
„Anykščių biblija“ bei „Anykščių eismo taisyklėmis“.

Anykščių miesto kurortiza-
vimo koncepciją architektas 
A.Karalius vasario 1-ą dieną, an-
tradienį, apžvelgė nuotoliniame 
Anykščių rajono savivaldybės 
Turizmo komisijos posėdyje.

Architektas A.Karalius kalbė-
jo, kad parengtoje koncepcijoje 
pirmą kartą Lietuvoje padaryti 
žingsniai siekiant suvokti, kas 
21 amžiuje yra kurortas.

„Mano manymu kurortas 21 
amžiuje yra ne kasdienybės 

koncentratas. Tai yra miestas‚ 
„rojaus sodas“, kur niekas nie-
ko nedirba, bet lėtai mėgaujasi 
viskuo, kas miela, gražu, tobula. 
Gražus miestas – gražiems žmo-
nėms. Būtent ši utopinė formulė 
yra šiuolaikinio kurorto esmė. 
Iliuzija, kuri ne visada atitinka 
realybę. Mitas, kuris žmones 
traukia savo nesibaigiančiu se-
kmadieniu ir galimybe atitrūk-
ti nuo problemų, rūpesčių ir 
apskritai nuo realybės. Drįstu 

teigti ir Anykščiams siūlyti, kad 
kurortas yra savotiškas teatras. 
Tai ne tik tai, kiek kurorte išge-
ri mineralinio vandens, kokias 
vonias ar masažus gauni, tačiau 
visų pirma tai yra labai svarbus 
įvaizdžio dalykas ir tą įvaizdį, 
kurį svečias mato  ir išsiveža“, - 
dėstė architektas A.Karalius.

Pranešėjas kalbėjo, kad ku-
rortas neturi asocijuotis tik su 
vasara.

„Turi būti galimybė su meru 
rudenį eiti į pelkes, o žiemą su 
Indriūnu (Anykščių rajono tary-
bos nariu, liberalu K.Indriūnu, - 
red.pastaba) slidinėti ant kalno. 
Kurortas turi būti turiningas, jis 
nebūtinai turi būti patogus ir vi-
siems vienodai lipšnus“, - aiš-
kino architektas A.Karalius.

Architektas A.Karalius ak-
centavo, kad kurorto priešai – 
tarša ir triukšmas, intesnyvaus 
eismo magistralės, triukšmingi 
industriniai objektai, techni-
nio serviso objektai arti miesto 
centro, apleisti ir nenaudojami 
statiniai, nešvara, prastai eks-
ploatuojamos žaliosios ir vie-
šosios erdvės, žūties paminklai, 
kapinės.

„Natūralu, kad Anykščiuose 
mes visą tai turime, nes apie tai 
nebuvo specialiai galvota ir visa 
tai vienaip ar kitaip kuria des-
truktyvią nuotaiką arba griauna 
tą iliuziją, kurią kurortininkas 
tikisi arba norėtų rasti“, - paste-
bėjo koncepcijos autorius.

Architektas A. Karalius 
Anykščių kurortizavimo kon-
cepcijos pristatymo metu kalbė-
jo, kad Anykščių miesto parke 
planuojamas išgauti mineralinis 
vanduo turėtų būti labai stiprus 
įvykis Anykščių kurortiniame 
gyvenime.

„Mineralinis vanduo galėtų 
būti pristatomas Lietuvoje ir 
užsienyje kartu su kurorto pro-
jektu. Mineralinis vanduo būtų 
labai geras žinios nešėjas pro-
jektuojamam kurortui“, - sakė 
A.Karalius.

Pranešėjas taip pat kalbėjo 
apie paties įvestą naują sąvoką 
„urbanistiniai jaustukai“. 

„Tai tokie dalykėliai, kurių 
yra labai daug mados ir dizaino 
pasaulyje. Jie realios ekonomi-
nės paskirties, funkcionalumo 
neturi, bet patys savaime yra 
patrauklūs, jie žmonių įsimyli-
mi ir naudojami tiek savo foto-
grafijose, tiek dalijantis sociali-
niuose tinkluose. O tai yra labai 
svarbu skleidžiant žinią ar or-
ganizuojant informacinę sklai-
dą apie Anykščius. Kurortuose 
labai svarbi „šešėlinė sklaida“, 
kai ne savivaldybė, jos pasam-
dyta agentūra, o patys žmonės 
skleidžią žinią apie kurortą. 
Šioje vietoje Anykščiuose ab-
soliutus lyderis yra Lajų takas, 
kuris smarkiai pranoksta visus 
kitus objektus“, - pastebėjo ar-
chitektas A.Karalius.

Pasak pranešėjo, miestas yra 

Anykščių miesto kurortizavimo koncepciją parengęs žinomas 
Lietuvos architektas Audrys Karalius teigia, kad Anykščiai šian-
dien yra tuščiaviduris miestas.

„politinis susitarimas“, todėl 
kurorto statusas turi būti svar-
bus ne tik valdininkams, bet ir 
miesto gyventojams.

„Tas susitarimas turi įvykti 
dalyvaujant vietos bendruo-
menei. Pats geriausias kurorto 
auginimas būtų to susitarimo 
pagrindu. Paprasti žmonės 
turi žinoti, kaip ir kodėl jie 
dalyvauja“, - tęsė architektas 
A.Karalius.

Architektas A.Karalius kalbė-
jo, kad Anykščių viziją jis ma-
tantis kaip trijų vizijų sąjungą.

„Pirmoji vizija – suformuoti 
aukštos kokybės miesto centrą. 
Anykščiai šiandien yra tuščiavi-
duris miestas. Iš principo, pats 
Anykščių miesto centras yra 
žiedinė sankryža, negu urbanis-
tinis – architektūrinis koncen-
tratas. Antroji vizija – sukurti 
Lietuvoje naują, kokybišką 
ir savitą 21 amžiaus kultūrinį 
miesto kurortą – Anykščius. 
Realiai kultūrinio, lėto miesto 
formate jo nėra. Anykščiai turi 
galimybę kurorto konstravimą 
pradėti nuo savito, tik jam bū-
dingo „veido“. Ir trečioji vizija 
– kurti, projektuoti ir ištobulinti 
Anykščių miestą iki geriausios 
vietos gyventi Lietuvoje koky-
biniu rodikliu. Šis tikslas yra 
bendramiestinis, kuris būdingas 
visiems kokybiškiems pasaulio 
miestams. 
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Dalis turistų neranda Šventosios 
upės tako

Antradienį, vasario 1 dieną, posėdžiavusi Anykščių rajono savivaldybės Turizmo komisi-
ja diskutavo apie Anykščių identiteto ženklo naudojimą, svarstė, kokioms reikėms panau-
doti už turisto rinkliavą surinktus pinigus, kalbėjosi apie turizmo sezono atidarymą.

Posėdyje taip pat išklausytas Anykščių miesto kurortizavimo koncepcijos pristatymas. 
Koncepciją pristatė ją parengęs architektas Audrys Karalius.

Anykščių kavinėms – 
galimybė pasikelti savo lygį

Turizmo komisijos nariai 
diskutavo apie tai, ar Anykš-
čių miesto identiteto ženklas 
turėtų būti naudojamas at-
lygintinai ar neatlygintinai. 
Klausimą pristačiusi Anykščių 
rajono savivaldybės Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus specialistė Monika 
Bužinskienė kalbėjo, kad kiti 
Lietuvos miestai, kurie yra 
pasitvirtinę miesto identite-
to ženklo naudojimo tvarką, 
nėra paminėję, kad identiteto 
ženklas būtų naudojamas atly-
gintinai arba tvarkoje yra iš-
skirta, kad identiteto ženklas 
naudojamas neatlygintinai.

Turizmo komisijos pirmi-
ninkas, Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
kalbėjo, kad savivaldybė turė-
tų sudaryti galimybes Anykš-
čių miesto identiteto ženklą 
naudoti ant gaminių.

„Tai būtų kaip pagarba tam 
gaminiui“, - sakė jis.

Turizmo komisijos narė, 
VšĮ „Sveikatos oazė“ direkto-
rė Sonata Veršelienė kalbėjo, 
kad Anykščių miesto identite-
to ženklo naudojimas – „pliu-
sas“ Anykščių rajonui.

„Kuo daugiau bus tų žen-

klų, tuo bus didesnis Anykš-
čių žinomumas. Apie tai, kad 
ženklo naudojimas būtų mo-
kamas, aš to nesvarstyčiau. 
Jeigu Anykščių kavinėse at-
siras servetėlės su Anykščių 
identiteto ženklu, tai tik tos 
kavinės lygis bus aukštesnis“, 
- kalbėjo S.Veršelienė.

Turizmo komisijos nariai 
vienbalsiai nusprendė, kad 
Anykščių miesto identiteto 
ženklas turėtų būti naudoja-
mas nemokamai. Juo būtų ga-
lima naudotis neterminuotai.

Priminsime, kad Anykščių 
identiteto ženklas buvo su-
kurtas 2016 metais. Jo autorė, 
Vilniaus dailės akademijos 
Kauno fakulteto Grafinio di-
zaino katedros pasklebto kon-
kurso laimėtoja, buvo tuome-
tinė Grafinio dizaino katedros 
studentė Jorūnė Nemčinskai-
tė. J. Nemčinskaitės sukurta-
me Anykščių miesto identite-
to ženkle koduojami žodžiai 
„miškas, vanduo, akmuo.“

Už turisto rinkliavos 
pinigus remontuos taką

Turizmo komisijos pirmi-
ninkas D.Žiogelis informavo, 
kad turisto rinkliava per pra-
ėjusių metų paskutinį pusmetį 
savivaldybės biudžetą papildė 

kiek daugiau nei 31 tūkst. Eur, 
51 apgyvendinimo paslaugas 
teikiantis subjektas deklaravo  
per 43 tūkst. nakvynių.

D.Žiogelis sakė, kad dau-
giausiai turisto rinkliavos su-
rinko SPA Vilnius Anykščiai – 
per 12 tūkst. Eur. Toliau seka 
„Nykščio namai“ (9 tūkst.). 
„Gradiali Anykščiai“(3 tūkst. 
Eur) bei „Namelis medyje“ (2 
tūkst. Eur)

Turizmo komisijos pirmi-
ninkas D.Žiogelis sakė, kad 
komisija turi pasiūlyti Anykš-
čių rajono tarybai, kam ir kaip 
panaudoti už turisto rinkliavą 
surinktus pinigus. Jis siūlė di-

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

džiąją dalį surinktų lėšų skirti 
kairiojo Šventosios upės kran-
to tako remontui.

„Upės išsiliejimas takui 
mažai įtakos turėjo, bet takui 
yra 11 ar 12 metų. 2021 me-
tais tako remontui iš biudžeto 
skyrėme virš 10 tūkst. Eur, 
bet tas remontas buvo „po 
metrą, po du, po vieną lentą“. 
Reikia pradėti galvoti, bai-
siąsias tako atkarpas reikia 
pradėti keisti, gal truputėlį 
gudriau elgtis, kažkokią kito-
kią medieną naudoti, tam kad 
būtų ilgaamžiškumas“, - kal-
bėjo D.Žiogelis, siūlydamas 
kairiojo Šventosios upės tako 
remontui skirti 95 proc. lėšų, 
surinktų už turisto rinkliavą. 
Likusius 5 proc. lėšų pasiūly-
ta skirti infrastruktūros žen-
klinimui.

Už surinktą turisto 
mokestį siūlo atsilyginti

Turizmo komisijos narys 
K.Indriūnas siūlė ateityje už 
turisto rinkliavą surinktų lėšų 
skirti Dainuvos slėnio suo-
lams.

„Suolai ten yra tragiški“, - 
pastebėjo jis.

Turizmo komisijos narys, 
muziejaus kuratorius Tautvy-
das Kontrimavičius ateityje 
siūlė nepamiršti ir tų paslaugų 
teikėjų, kurie turisto rinklia-
vos surinko daugiau.

„Jeigu kokią nors smulkme-
ną būtų galima išspręsti iš tų 
surinktų lėšų, lai nors simbo-
linė dalis būna ir jiems skiria-
ma“, - siūlė jis.

Turizmo komisijos narys, 
sodybos „Namelis medyje“ 
savininkas Tomas Padūmis 
procentinę dalį nuo surinktos 
turisto rinkliavos siūlė inves-
tuoti į Šventosios upės tako 
žinomumą.

„Atvažiuoja 99 proc. sve-
čių, kurie nėra girdėję apie 
mūsų nuostabų taką. Jie grįž-

ta vakare pas mus, žiūri di-
delėmis akimis ir klausia: 
„Kodėl nieko nesakote, kad 
turite tokį daiktą?“, - kalbėjo 
T.Padūmis.

Priminsime, kad 1 Eur dy-
džio turisto rinkliava Anykš-
čių rajone buvo įvesta nuo 
praėjusių metų liepos. Šį mo-
kestį turistas turi susimokėti 
už vieną rajono apgyvendini-
mo įstaigoje praleistą naktį.

Anykštėnams turizmo 
sezono atidarymas 
neaktualus

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė posėdyje 
domėjosi, ar Anykščiuose rei-
kalinga turizmo sezono atida-
rymo šventė.

Anykščių savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
siūlė miesto svečiams siųs-
ti žinią, su kokiu „brendu“ 
Anykščiai pasitinka turistinį 
sezoną.

„Svarbiausia, kad žmonės 
sužinotų, ką Anykščiai „trans-
liuos“ šį sezoną“, - kalbėjo ji.

Muziejaus kuratorius T. 
Kontrimavičius siūlė pristato-
mąjį renginį rengti ne visuo-
menei, o nacionalinio turizmo 
organizatoriams.

„Anykščių krašto auditorijai 
žinoti, kad startuoja turizmo 
sezonas nėra tiek aktualu“, - 
pastėbėjo jis.

Turizmo komisijos narys 
K.Indriūnas turistinio sezono 
atidarymą  Anykščiuose siūlė 
rengti kartu su VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“.

„Man atrodo, kad siaurukas 
yra simobolis visos Lietuvos 
ir kartu daryti man būtų visai 
gražu“, - sakė K.Indriūnas.

Turizmo komisija galuti-
nai nenusprendė, kada galėtų 
Anykščiuose vykti turistinio 
sezono atidarymas.

Anykščių rajono mero pavaduotojas, Turizmo 
komisijos pirmininkas Dainius Žiogelis pasiū-
lė už turisto rinkliavos lėšas remontuoti kairįjį 
Šventosios upės taką.

Sodybos „Namelis medyje“ savininkas Tomas 
Padūmis sakė, kad 99 proc. jo sodybos svečių, 
vaikštinėdami po Anykščius, nepastebi Šven-
tosios upės tako.

Nulinguoja, nuklysta tie metai
Tartum gervės padangėj rudens,
Tik širdy ir sieloj jų verpetai
Šilta ugnele vis rusens.
Jie primins kiek dainų išdainuota,
Išdalinta širdies šilumos,
Kiek daug dirbta, mylėta svajota –
Tik nuklydęs jų aidas kartos.
Tegul šis jubiliejus švies žėrės nuostabia žvaigždele
Tegul visas gyvenimas liesis
Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme...

Antaniną KAPLERIENĘ, 
85-ojo jubiliejaus proga, 
sveikina anūkas Erikas su šeima.
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Į rajono miškus užklysta ir meškos sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Medžiotojai dažnai visuomenės prieštaringai vertinami dėl 
nehumaniško ar žiauraus elgesio su gyvūnais. Tačiau retas 
kuris susimąsto, kad šie žmonės medžioja ne tik dėl maisto, 
tačiau taip reguliuoja žvėrių skaičių, pažįsta gamtą, taip pat 
padeda ir ūkininkams, susidūrusiems su žalą darančiais lau-
kiniais gyvūnais.

Kokius žvėris medžioja ir kokių rūšių pavojingus gyvūnus 
miškuose galima sutikti, „Anykštos“ skaitytojams papasakojo 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus. 

Ne visus laukinius 
gyvūnus galima 
medžioti vienu metu

Kiekvienas medžiotojas pri-
valo žinoti, kokius žvėris kokiu 
metu galima nušauti. Tai yra 
labai svarbu, nes ne laiku su-
medžiojęs žvėrį ne tik gali pa-
kenkti gamtai, bet ir „užsidirb-
ti“ nemažas baudas. 

„Medžioklės sezonas prade-
damas kovo 31 dieną ir tada 
kiekvienas medžiojamasis 
žvėris turi savo terminą, kada 
galima jį medžioti, – sakė R. 
Pečkus, – pavyzdžiui, lapė yra 
medžiojama ištisus metus, nes 
šių gyvūnų yra daug, be to, tai 
yra plėšrūnas, platinantis pasiu-
tligę. Stirnų patinus galima me-
džioti nuo gegužės pirmosios, 
o pateles – nuo spalio 1 dienos, 
elnių patinai medžiojami nuo 
rugpjūčio 15-osios. Kiškius, 
pavyzdžiui, galima medžioti 
nuo lapkričio 3 dienos: jei su-
medžiosi spalio mėnesį, gau-
si baudą. Kiškių yra mažai, jų 
medžiojimo terminas trumpas. 
Atitinkamai kiekvieno žvėries 
medžioklės sezonas skirtingai 
ir pasibaigia“.

Sumedžioti galima tik 
tam tikrą skaičių žvėrių

Kai kurių žvėrių sumedžioti 
tiek, kiek nori, negalima. Pa-
vasarį kiekvienas mūsų rajono 
medžiotojų būrelis Anykščių 
rajono aplinkos apsaugos agen-
tūrai turi pateikti apskaitą, kiek 
per sezoną buvo sumedžiota di-
džiųjų žvėrių – briedžių, elnių, 
danielių, stirnų.

„Briedžiai, danieliai ir el-
niai limituojami, negalima jų 
sumedžioti, kiek nori. Kasmet 
pateikiama savotiška ataskaita, 
kiek žvėrių būreliai sumedžiojo 
per praėjusį sezoną, ir yra pa-
teikiamas preliminarus žvėrių 
skaičius tuo metu – pavasarį, 
pateikimo dieną. Smulkūs lau-
kiniai gyvūnai neskaičiuojami 
(pavyzdžiui, kiškiai, paukš-
čiai)“, – sakė R. Pečkus.

Už saugomų gyvūnų 
medžioklę – didelės baudos

Lietuvos miškuose gyvena ir 
saugomų žvėrių, paukščių rūšių. 
Viena tokių – tai paprastoji lū-
šis. Šie katinių šeimos gyvūnai, 
primenantys tolimuose kraštuo-
se gyvenančius gepardus, pasak 
R. Pečkaus, gyvena ir Anykščių 
rajone bei nėra tokie reti. 

„Lūšys mūsų miškuose gy-
vena. Tikslaus jų skaičiaus 
pasakyti negaliu, bet jos yra 
nemedžiojamos, saugomos. 

Respublikos mastu deklaruoja-
ma, kad jų yra mažai, bet me-
džiotojai teigia priešingai. Tiek 
mūsų rajone, tiek respublikoje 
medžiotojų nuomonė tokia, kad 
jas reikia medžioti, kadangi jos 
daro žalą – medžioja smulkiąją 
fauną, stirnas. Mes tikrai pa-
stebime jų pagausėjimą, pats 
esu lūšių matęs ir gyvai, ir jų 
pėdų, taip pat medžiotojų šė-
rimo aikštelėse jas užfiksuoja 
stebėjimo kameros. Na o, pa-
vyzdžiui, danieliai yra retesni, 
bet medžiojami. Juos medžioja 
Elmininkai, Debeikiai, Skiemo-
nys. Jie gyvena dalyje rajono, 
ne visur“, – paaiškino medžio-
klės žinovas. 

Jei lūšį medžiotojas sume-
džiotų, jam grėstų didžiulės 
baudos. „Esu girdėjęs, kad 
buvo sumedžiota lūšis – tyčia ar 
netyčia – ir teko sumokėti apie 
10 tūkstančių eurų. Bet net ir tą 
patį kiškį ne laiku sumedžiojus 
tektų sumokėti baudą, tik žino-
ma, ne tokią didelę“, – sakė R. 
Pečkus.

Žmones puola tik 
sergantys žvėrys

Rajono miškuose galima su-
tikti ne tik retų žvėrių, bet ir to-
kių, kurie Lietuvoje negyvena. 
Vienas tokių, galintis ne juokais 
išgąsdinti grybautoją ar uogau-
toją – tai rudasis lokys.

„Gal prieš porą metų Trau-
pio medžiotojai man siuntė 
nuotrauką, tai buvo rugpjūčio 
mėnuo, kuomet šviesiu paros 
metu, kažkur link Raguvos, į 
jų pašarinę aikštelę atėjo meš-
ka. Rudenį, pavakary, laukda-
mi briedžio, taip pat pastebėjo 
mešką. Nedrąsu medžiotojui 
buvo nueiti iki mašinos…“, – 
pasakojo medžioklės žinovas 
R. Pečkus.

Paklaustas, ką daryti, jei 
miške sutiktum mešką, me-
džiotojas sakė, kad visų pirma 
tokia tikimybė yra itin reta: 
„Tačiau pamačius mešką – tai 
labai labai mažai tikėtina – ne-
reikia panikuoti, bėgti, mojuo-
ti rankomis, reikia stengtis kuo 
ramiau, tyliai atsitraukti. Bet 
koks žvėris – nuo didesnio iki 
mažesnio – žmogaus vengia, 
todėl būti užpultam laukinio 
žvėries tikimybė labai nedide-
lė. Užpulti žmogų gali tik ser-
gantis, pasiutęs žvėris. Tačiau 
kad meška Lietuvoje pultų 
žmogų, neteko girdėti“, – tiki-
no R. Pečkus.

Negalima teigti, kad rūšys, 
kurios Lietuvoje ar Anykščių 
rajone atklysta ir vėl išeina, 
mūsų teritorijoje gyvena. „Ga-
lėtume teigti, kad gyvena, jei 
bent metus teritorijoje pagy-
ventų, atsivestų jauniklių“, – 
sakė medžioklės žinovas. 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdy-
bos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus sakė, kad 
rajone pastebima retų, saugomų gyvūnų rūšių bei žvėrių, kurie 
Lietuvoje nuolat negyvena.               jono jUneViČiAUs nuotr.

Žvėrys daro žalą 
ūkininkams

Žvėrys kasmet pridaro nema-
žai žalos ir žmonėms: vilkai iš-
pjauna ūkininkų avis, šernai iš-
knisa pasėlius, puotauti į laukus 
ateina ir stirnos bei elniai.

„Vilkų puolimai yra epizo-
diniai, jie nėra nuolatiniai, bet 
žalos, pjaudami avis, pada-
ro kasmet. Kanopiniai žvėrys 
visi – tiek šernai, tiek stirnos, 
elniai – ūkininkams taip pat 
gali pridaryti daug nuostolių. 
Tuo pačiu metu jie žalos pa-
daro ir medžiotojams, kadangi 
medžiotojų būreliai turi ūki-
ninkams atlyginti kanopinių 
žvėrių padarytą žalą, – aiškino 
R. Pečkus. – Įsivaizduokite, di-
delė elnių banda. Rapsas, iš ru-
dens pasėtas, sužaliuoja, iš po 
sniego išlindę sultingi lapeliai. 
Žvėrims žiemą, tokią kaip ši, 
maisto jau trūksta. Ir tie lapeliai 
jiems labai geras maistas. Visų 
pirma, jie tas rapsų viršūnėles 
nuskabo, ir, kiek teko su žem-
dirbiais kalbėti, tuomet rapsai 
blogai dera. Plius, žvėris nieka-
da neėda gražiai visko iš eilės 
– jis eina lauku, trypia, sumina 
tuos augalus“. 

R. Pečkus sakė ir pats sulau-
kiantis skambučių iš ūkininkų, 
kurie skundžiasi dėl žvėrių 
daromos žalos jų laukuose. 
„Būna, žmogus skambina, pa-
sako situaciją.  Aš tuomet pagal 
jo gyvenamąją vietą nusiunčiu 
medžiotojų būrelį. O jie jau ge-
ranoriškai susitaria, kur kokį 
kumpį pasidalyti, – juokėsi me-
džiotojas ir teigė, - medžiotojai 
paprastai geranoriškai vyksta į 
vietą, nes, jei nepavyktų susi-
tarti, tuomet jau užsisuka me-
chanizmas – ūkininkas krei-
piasi į seniūniją, seniūnija – į 
savivaldybę. Savivaldybėje yra 
medžiojamų gyvūnų žalos atly-

ginimo komisija, toji komisija 
važiuoja, žiūri, kokia yra pada-
ryta žala, tada žala paverčiama 
pinigais ir viskas atsisuka prieš 
tą būrelį, kuris toje teritorijoje 
medžioja. Medžioti galima, ži-
noma, jei terminai leidžia. Jei 
neleidžia, tuomet lieka vienin-
telė priemonė – žvėris baidyti“. 

Žvėris šerti reikia ne 
bet kaip

Atėjus žiemai, gyvūnų mylė-
tojai skuba laukinius žvėris šerti, 
paukščius lesinti. Tai geras dar-
bas, tačiau, R. Pečkaus teigimu, 
to daryti irgi negalima bet kaip. 

Paklaustas, ar, atvežęs vežimą 
obuolių ir išvertęs miške, žvė-
rims padarytum paslaugą, me-
džioklės žinovas sakė: „Žvėrių 
šėrimą geriau būtų paderinti su 
medžiotojais. Mes ir patys bet 
kur negalim versti pašaro, bet 
kur šerti, turim derinti su miš-
ko savininkais arba su urėdija. 
Nes, tarkim, obuoliai, yra gerai, 
bet jie ne visiems tinka, kaip ir 
kad tas pats šienas stirnoms ne 
visada gerai. O jei staigus at-
šilimas, obuoliai miške supus, 
dvoks. Galim sulaukti iš savi-
ninkų priekaištų, nes jų miš-
kas – tarsi jų kiemas. Todėl su 
jais stengiamės ir žvėrių šėrimą 
derinti. Žinoma, jei kas važiuo-
damas pamiškėje kokį krepšelį 
daržovių išvers, manau, nuo to 
niekam blogai nebus. Kalbame 
apie didelius kiekius pašaro“. 

Kalbant apie paukščių lesini-
mą, R. Pečkaus nuomonė tokia 
pati: „Rekomenduojam šį dar-
bą, kaip ir bet kokį kitą, patikėti 
specialistams. Sutikite, medžio-
tojai yra kur kas arčiau gamtos 
nei eilinis žmogus“, – sakė Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos Anykščių skyriaus valdy-
bos pirmininkas, medžioklės 
žinovas Rimantas Pečkus.

Nors tikimybė Anykščių rajono miškuose sutikti mešką nedidelė, 
bet egzistuoja - Traupio medžiotojai prieš porą metų bent du kar-
tus fiksavo klajojančią mešką.    Bns (kęstučio VAnAGO nuotr.)
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Žinoti ir nežinoti. Kas geriau? 

Prieš kurį laiką vienas žin-
geidus žmogus man paprie-
kaištavo, kad kol jam nepa-
pasakojau apie kai kuriuos 
nesusipratimus teologijos 
moksle, tol tas žmogus gyveno 
ramiai. O dabar jį apniko 
abejonės. O tos abejonės 
verčia gilintis, ieškoti atsaky-
mų, nenurimti, studijuoti. Gal 
ir neblogai? Žinoma, pato-
giausia yra gyventi apie nieką 
giliai negalvojant, plaukiant 
žinių paviršiniu vandeniu ir 
be problemų nuryti jau pa-
ruoštą ideologinių žinių kąsnį. 
Tačiau, ar visa tai galima 
būtų pavadinti žmogaus tobu-
lėjimu? Drįstu manyti, kad ne. 
Mums pasaulis duotas ne vien 
todėl, kad naudotume jį savo 
egzistenciniams ir fiziologi-
niams poreikiams. Pasaulis 
duotas, kad jį tyrinėtume, 
gilintumės į pasaulyje ir už jo 
esančias paslaptis. 

Taip, mes daug ko nežino-
me. Žinoma, kai kam to visai 
nereikia. Užtenka to, kas yra 
šalia: regima, apčiuopiama, 
aišku. kai kas sako, kad taip 
ramiau gyventi. Bet ar ne 
iliuzinė yra tokia ramybė?

jau tikriausiai pastebėjo-
me, kaip smuko pasitikėjimas 
žiniasklaida. Tai ne vien 
laikraščiai, žurnalai, bet ir 
radijas bei televizija. Ar nepa-
stebite, kad mūsų beveik visa 
žiniasklaida, prisidengusi taip 
vadinamais vartotojų porei-
kiais, tarnauja atskirų politi-
nių, ideologinių, subkultūrinių 
ar ekonominių klanų naudai. 
O kur dar sumaniai paslėpta 
cenzūra žodžio laisvę, taip 
labai skambiai, reklamuojan-
čioje mūsų valstybėje? Štai 
pavyzdys: paskutiniu metu 
Vakarų europoje vyksta labai 
dideli ir masiniai protestai 
prieš kai kurias pandemijos 
suvaldymo priemones. ne-
seniai tie protestai praėjo Bel-
gijoje ir norvegijoje. Tačiau 
apie tai daugiau mes galėjo-
me sužinoti tik iš socialinių 
tinklapių informacijos, o ne 
iš nacionalinio transliuotojo. 
Priežastis? O gi sistema bijo, 
kad tokie protestai ir jų dva-
sia ir pas mus nepasidarytų 
dažni. O jei ir atsitiktų kai kas 
panašaus, tai sistemai būtų 
labai nesunku viską paversti 
antivakserių, „jedinstvininkų“ 
keliamų riaušių isterija, kad 

paskui lengvai būtų galima 
pritaikyti kokį nors baudžia-
mojo kodekso straipsnelį. 

Mes niekados nesužinosime 
ir tikslių pandemijos statis-
tikos skaičių, nes ką girdime 
per komunikacijos priemo-
nes - tai tik skaičiai, perėję 
valdžios nurodymų detekto-
riaus vartus. lygiai kaip ir 
kita informacija apie situaciją 
su vakcinomis. Mums sakoma 
(kalama į galvas), kad viskas 
gerai ir net, labai gerai. Bet 
ar tai tiesa? 

Mes taip niekada ir nesuži-
nosime, kodėl lietuvoje taip 
drastiškai kyla kainos, nes 
visokie „mačiuliai“ ir kiti 
komercinių bankų klerkai ir 
toliau kaip papūgos savo auk-
siniuose narveliuose čirškės 
apie infliaciją ir kokia „baisi“ 
gali pasidaryti lenkija, kurio-
je viskas žymiai pigiau negu 
pas mus. Tačiau tie bankų 
atstovų balseliai niekada 
tiesiai šviesiai nepasakys, kad 
kainas kelia ne infliacija, o 
patologinis, lietuviškas ir su-
politizuotas godumas - viena 
ir didžiausių mūsų visuome-
nės moralinių degradavimo 
formų. To nepasakys ir joks 
nacionalinis transliuotojas. 
Pasakyti gali tik vargšas kai-
mo klebonas...

Tas vargšas kaimo klebo-
nas gali pasakyti ir kodėl 
drastiškai sumažėjo stojančių 
į kunigų seminarijas skai-

čius. ne todėl, kad pasikeitė 
kažkokios vertybės, bet todėl, 
kad vaikinai aiškiai mato 
dabartinės Bažnyčios pro-
blemas, apie kurias labai 
nenoriai, viešai užkalbinti 
kalba vyskupai. neužtenka 
jaunam žmogui, mąstančiam 
apie kunigystę, pamokslauti 
apie kristaus pašaukimą ir 
koks jis yra nuostabus. Tam 
jaunuoliui reikia ir konkrečių 
bei aiškių garantijų, kad jam 
bus garantuotos visos, net 
elementariausios žmogiško 
gyvenimo ir tarnystės sąly-
gos, ypač kai ateis senatvė, 
ligos, negalios, kada, deja, 
nebeturintis jėgų kunigas yra 
dažniausiai paliekamas kur 
nors slaugos namuose leisti 
paskutines savo vienatvės ir 
net nusivylimo gyvenimu die-
nas. Pavyzdžių žinau daug...
Tarnavęs visą savo gyvenimą, 
jį atidavęs Bažnyčiai ir jos 
žmonėms, atsižadėjęs savo 
šeimos ir asmeninės laisvės, 
kunigas iki paskutinės gyve-
nimo akimirkos turi jaustis 
nepaliktas ir neapleistas, turi 
likti su žmonėmis, ypač su 
savo vadovais, nes celibatas 
- tai ne kanoninis žaidimas su 
savo prigimtimi, o pažadas, 
bet su sąlyga, kad Bažnyčia 
visomis išgalėmis padės tą 
pažadą tesėti, neleidžiant nu-
sivilti ar suklysti. neužtenka, 
kad ligonius kunigus prisimin-
tų maldose per mišias. Reikia 

su jais bendrauti bei palaikyti 
kuo stipresnę bendrystę. Deja, 
dažnai būna kitaip. Ypač tai 
pastebėjau lietuvoje. O juk 
tas mano minėtas jaunuolis, 
galvojantis apie kunigo kelią 
tai irgi mato...ne tik mato, 
bet ir paklausia vargšo kaimo 
klebono, kodėl taip yra...
Tenka atsakyti. nors tiesa ir 
yra nemaloni. Bet tai turi būti 
tiesa! 

O gal geriau tylėti? juk pa-
togiau? Bet ar iš to bus kokia 
prasmė? Ar tikrai bus geriau? 
nelabai...

Taigi, žinoti ar nežinoti. Tos 
dvi, vos ne filosofinės, priešin-
gybės dažnai sukasi, lyg koks 
verpetas sielos viduje. 

Gyvenimas mane patį išmo-
kė, kad geriau jau kažko ne-
turėti ar netekti, bet niekada 
negyventi neteisybės ir melo 
bei melagingos tylos gniauž-
tuose. O tiesos ir atsakymų į 
keliamus klausimus ieškoji-
mas, manau, ne vien man, bet 
ir kitiems turėtų būti tikslas 
ir priemonė kaip gyventi, 
išgyventi ir likti nepaliestam 
dvasinio degradavimo viruso, 
kuris yra ne mažiau pavojin-
gas už šį - vis dar nepalie-
kantį mūsų. Tad nebijokime 
būti sveiki ir sveikti, iriantis 
į žinojimo gilumą, kuo toliau 
nuo nežinojimo. Tai stenki-
mės daryti iš visų jėgų ir kuo 
nuoširdžiausiai. kol dar ne 
vėlu...

(Atkelta iš 1 psl.)

D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, 
kad slaugos lovų skaičių padi-
dins. „Jų bus daugiau nei 40. 
Matysime, koks yra poreikis.“ - 
aiškino D.Vaiginas tikindamas, 
kad slaugos lovų tikrai užteks.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė 
„Anykštai“ dėstė,  jog ligoni-
nės išsikraustymas iš Troškūnų 
- tik į gerą. „Žinome, koks yra 
socialinių paslaugų poreikis. 
Anykščių rajonas yra vienas 

seniausių Lietuvoje. Nemažai 
žmonių, kuriems reikia globos 
turime išvežti į kitas savival-
dybes. Taip prarandame ne tik 
žmones, bet ir biudžeto pini-
gus.“ - kalbėjo administracijos 
direktorės pavaduotoja. 

Anykščių rajono socialinės 
globos namai turi Svėdasų fi-
lialą, kuriame gali gyventi 35 
seneliai ir Burbiškio grupinio 
gyvenimo namus, kuriuose yra 
20 vietų žmonėms su psichine 
negalia. Troškūnuose įsteigus 
globos namų filialą jame galės 
gyventi apie 40 senelių.

Pragyvenimas senelių globos 
namuose kainuoja pastebimai 
daugiau nei vidutinė senelio 
pensija, o šis skirtumas yra 
dengiamas rajono, kuriame 
registruotas senelis biudžeto 
lėšomis. Todėl, V.Veršulytė ir 
aiškino, kad senelius išlaikyti 
savajame rajone verta ne tik dėl 
jų artimųjų patogumo, bet ir iš 
išskaičiavimo. 

Pasak vienos iš savivaldybės 
administracijos vadovių Troš-
kūnuose įkūrus globos namų 

padalinį bus įkurta 30 naujų 
darbo vietų, o D.Vaiginas, po 
palaikomojo gydymo paslaugos 
iškėlimo, darbo vietų naikinti 
neketina. „Mūsų darbuotojai. 
Mes jiems surasime darbo. Na 
nebent kažkas pats norės pereiti 
dirbti į globos namus.“ -  tikino 
ligoninės direktorius.

Būsimiems globos namų 
Troškūnų filialo darbuotojams 
reikės slaugytojos padėjėjo ar 
socialinio darbuotojo padejėjo 
išsilavinimo. O šiuos specialis-
tus ruošia Aukštaitijos profesi-
nio ugdymo centro Anykščių 
filialas.  

Sprendimą dėl globos namų 
Troškūnų filialo įsteigimo va-
sario mėnesio posėdyje pri-
ims Anykščių rajono taryba. 
D.Vaiginas, bent kol nesibaigs 
šildymo sezonas, neketina at-
laisvinti Troškūnų ligoninės 
patalpų. Pasak V.Veršulytės 
jeigu procesai vyks sklandžiai, 
Troškūnų filialas turėtų pradėti 
veikti liepos mėnesį.

Anykščių rajono 2022 metų 
biudžeto projekte globos namų 

Troškūnų ligoninės pastatas turės 
naujus šeimininkus

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotoja Veneta Veršulytė sako, jog atidarius naują senelių glo-
bos namų filialą bus sukurta 30 darbo vietų.  

Troškūnų filialui numatyta 
skirti 300 tūkst. eurų - už šiuos 
pinigus bus supirkti baldai ir 
įranga, likusią lėšų dalį planuo-
jama išleisti darbuotojų atlygi-
nimams.

D.Vaiginas ligoninei pri-
klausantį turtą - baldus ir lovas 
iš Troškūnų ketina išsivežti į 
Anykščių ligoninę   

Priminsime, jog Troškūnų 
slaugos ligoninės pastatas, 2015 
metais buvo rekonstruotas. Ši li-
goninė tuo metu buvo Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) padalinys. Mero 
Kęstučio Tubio valdymo laikais 
Troškūnų slaugos ligoninės pa-
valdumas buvo pakeistas - iš 
PSPC žinios ji perėjo Anykščių 
rajono ligoninei. PSPC vadovai 
akivaizdžiai buvo nepatenkinti, 
jog iš šios įstaigos slaugos ligo-
ninė buvo atimta.   

Palaikomojo gydymo ir slau-
gos ligoninėje net ir sunkiai 
sergantis žmogus nemokamai 
gali gulėti tik fiksuotą dienų 
skaičių per metus. Po to, kai 
limitas išnaudojamas - ligonis 
turi arba mokėti visą išlaikymo 
kainą, arba išvykti iš ligoninės. 
Senelių globos namų, kaip jau 
minėjau, paslaugos iš rajono 
biudžeto yra kompensuojamos 
kiaurus metus.  
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Raguvėlė laukia naujo 
dvarininko

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Turintys vieną kitą atliekamą milijoną galėtų įsigyti neblogą „trobesių“ kompleksą Ra-
guvėlėje. Internete skelbiama, kad Raguvėlės dvaro rūmai bei 11 ūkinių pastatų ir 8,33 ha 
žemės parduodami už 900 tūkst. eurų. 

Pastatų komplekso rekonstrukcija ir įveiklinimas, žinia, taip pat kainuos. Ir greičiausiai 
investicijas derėtų prognozuoti šešių nulių zonoje.

Dvare apie dvidešimt 
pastatų

Skirtinguose šaltiniuose nu-
rodomas skirtingas išlikusių 
Raguvėlės dvaro pastatų skai-
čius - nuo 18 iki 22. Dabartinis 
dvaro kompleksas pastatytas 
XVIII amžiaus pabaigoje - XIX 
amžiaus pradžioje. XVII am-
žiuje Raguvėlės dvaro savinin-
kai buvo Sokolovskiai. Apie 
1698–1701 m. Raguvėlės dva-
ras perėjo Ukmergės pavieto 
kardininkui Mikalojui Koma-
rui-Zabožinskiui. 1744 m. dva-
rą paveldėjo jo sūnus Antanas 
Komaras.

Komarai Raguvėlės dvarą 
valdė iki 1940-ųjų, iki tol, kol 
dvaras užėjus tarybų valdžiai 
buvo nacionalizuotas. 1940-ai-
siais mirė ir paskutinis dvaro 
savininkas Konstantinas Koma-
ras, kuris palaidotas Raguvėlės 
dvaro kapinių koplyčioje.

K.Komaras turėjo tris pali-
kuonis: sūnų Vladislavą Koma-

rą bei dukras Kateriną Koma-
raitę-Pšezdzieckienę ir Alviliną 
Komaraitę-Tunkevičiūtę-Rim-
ševičienę.

 
Lankėsi ir caras, ir 
prezidentas

1822 m. Raguvėlės dvare 
buvo apsistojęs Rusijos caras 
Aleksandras I-asis su palyda. 
1859-aisiais Raguvėlėje lankė-
si žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius. Tarpukariu dvare 
viešėjo Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona. 

K.Komaro dvaras Smetonos 
laikais buvo laikomas pavyz-
diniu. Dvaras valdė 303 ha že-
mės, vertėsi ir augalininkyste, 
ir gyvulininkyste. Vertinant šių 
dienų masteliais 303 ha žemės 
nėra labai jau didelis plotas, 
tačiau tarpukariu ir 20 ha ge-
ros žemės valdęs žmogus jau 
buvo laikomas solidžiu ūki-
ninku. K.Komaras dvare turėjo 
ir spirito varyklą, o šis skystis 

visais laikais nešdavo stabilias 
pajamas. 

K.Komaras Raguvėlės dvare 
XX amžiaus pradžioje atidarė ir 
išlaikė lietuvišką mokyklą. Tie-
sa, savo sūnų Vladislovą studi-
joms jis visgi išsiuntė į Lenki-
jos Poznanės universitetą.

Raguvėlėje - 27 
kultūros paminklai

Skelbiama, jog pagrindinių 
dvaro rūmų bendras plotas 
1733 kv.m. Dviaukščių rūmų 
pirmame aukšte buvo valgo-
masis, svečių ir tarnų kamba-
riai. Per visą dešinį fasado šoną 
buvo įrengtas žiemos sodas. 
Antrame aukšte – dvarininkų 
gyvenamos patalpos. Kambarių 
grindis puošė raštuoti parketai, 
įspūdingai atrodė juodo mar-
muro palangės. Rūmų  viduje 
yra išlikusių puošnių krosnių 
bei židinių, taip pat parketo li-
kučių.

Raguvėlės dvaro kompleksas 
– klasicizmo bei romantizmo 
laikotarpio architektūros pa-
minklas. Dvidešimties hektarų 
plote išlikęs vienas didžiausių 
Lietuvoje dvaro pastatų an-
samblis, taip pat geometrinio 
išplanavimo 8 hektarų plotą už-
imantis parkas. 1983 m. rūmai 
buvo restauruojami, vėliau res-
tauruotas ir šiaurinis svirnas.

Lietuvos Respublikos kultū-
ros paminklų sąraše yra net 27 
Raguvėlės dvaro objektai. Tarp 
jų ir senosios kapinės, koplyčia-
mauzoliejus, Raguvėlės baž-
nyčia, dvaro parkas. Beje, iki 
1940-ųjų Raguvėlės bažnyčia, 

kurią pastatė Komarai, buvo 
dvaro dalis, dvaro nuosavybė. 

Parke yra ir egzotiškų 
medžių

Tarybiniais metais nemaža 
dalis Raguvėlės dvaro pasta-
tų (pietinė oficina, karčiama) 
buvo paversti butais, o ūkinius 
dvaro pastatus savo reikmėms 
naudojo tarybinis ūkis. 

Šaltiniuose nurodoma, kad 
Raguvėlės dvaro arklides - iš 
kurių dabar likę tik griuvėsiai 
- projektavo Laurynas Stuoka - 
Gucevičius.

Išskirtiniai Raguvėlės dvaro 
svirnai  - mūriniai, apvalaini, 
aštuonkampio plano, rotondos 
tūrio, su pastoge ir pusrūsiu bei 
kupolo formos stogu. Viename 
iš svirnų apie 2000-uosius vei-
kė kavinė.

Rūmus supančiame parke 
vyrauja vietinių medžių rūšys: 
mažalapės liepos, paprastieji 
uosiai, klevai, kalninės guobos, 
pušys, ąžuolai, gluosniai, ber-
žai. Yra ir egzotinių medžių: 
vakarinių tujų, europinių ir si-
dabrinių maumedžių, baltažie-
džių vikmedžių, pilkųjų tuopų, 
didžialapių liepų. Parko puoš-
mena – paprastoji katalpa, va-
sarą pasidabinanti stambiomis 

baltų žiedų kekėmis.
Raguvėlės dvaro mauzolie-

jinė koplyčia buvo pastatyta 
1849 m. (architektas Laurynas 
Cezaris Anichinis). Koplyčia 
pasižymi neogotikos stiliui 
būdinga formų interpretacija. 
Smarkiai nukentėjusi sovieti-
niu laikotarpiu, koplyčia 1991 
m. buvo restauruota. Rūsio pa-
talpoje, kuri dengta cilindriniu 
skliautu, ilsisi Komarų giminės 
atstovų palaikai.

Po koplyčios restauravimo 
ji buvo pašventinta, į iškilmes 
atvyko Konstantino Komaro 
palikuonys iš Lenkijos.

Olimpinio čempiono 
šaknys Raguvėlėje

Jaunas, vos 34-erių, miręs 
K.Komaro sūnus Vladislavas 
buvo sportininkas. 1934 metais 
jis dalyvavo Europos lengvosios 
atletikos čempionate, šuolių į 
aukštį rungtyje ir užėmė 7-ąją 
vietą (peršoko 180 cm.). Vokie-
čių okupacijos metais jis tarnavo 
reichui, o anykstenai.lt rašo, kad 
jis buvo dvigubu žaidėju.

„1941 m. birželį, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, V. Komaras 
persikėlė į Vilnių. 

Iki 1998-ųjų Raguvėlės dvaro rūmuose veikė mokykla.

Viename iš Raguvėlės dvaro svirnų apie 2000-uosius buvo įsi-
kūrusi kavinė.

Alvilina Rimševičienė oficialiai Raguvėlės dvarą susigrąžino 
1992-aiais, tačiau rūmuose dar šešerius metus veikė mokykla.

Raguvėlės dvaras vasarą iš paukščio skrydžio.
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Žinoma, pirmiausia reikia 
atlikti socialoginius tyrimus, 
kiek Anykščiai pasikeis per 
penkis ar dešimt metų, nes be 
tų tyrimų tą padaryti būtų labai 
sunku“, - aiškino architektas 
A.Karalius.

Architektas A.Karalius taip 
pat kalbėjo apie Laimės žibu-
rio paminklą ir Liudiškių kal-
vos „išmiškinimą“.

„Suprantu, kad šis projektas 
nebus labai greitas ir papras-
tas, tačiau tai labai svarbus da-
lykas. Istorigrafija liudija, kad 
kai Vienuolis parinko pamin-
klui vietą, tai buvo plika kalva 
arba greičiau kopa, yra liudiji-
mų, kad aplinkui buvo pusto-
mas smėlis. Čia būtų teisybės 
atsatymas“, - sakė jis.

Anykščių miesto kurorti-
zavimo koncepcijos autorius 
taip pat dėstė, kad svarbu „iš-
vaduoti“, „išgaražinti“ Antano 

Baranausko klėtelę.
„Šiek tiek konsultavausi su 

Anykščių rajono savivaldybės 
vyr.architekte Daiva Gasiū-
niene. Ji taip pat mano, kad 
1958 metais pastatytas klėtelės 
gaubtas - įrengtas pagal sovie-
tmečio galimybes, bet praėjus 
tiek metų, svarbu galvoti apie 

klėtelės „vizualinį išvadavi-
mą“. Ji galėtų matytis po berė-
mio stiklo gaubtu, „dalyvauti“ 
mieste tiek dieną, tiek apšvies-
ta vakare. Tai būtų labai stiprus 
projektas“, - kalbėjo architek-
tas A.Karalius.

Pranešėjas sakė, kad būtini 
išsamūs Anykščių dvarvie-

tės, karališkų personų veiklos 
Anykščiuose tyrinėjimai, jų as-
menybių „įdarbinimas“ miesto 
naudai.

Pasak architekto A.Karaliaus, 
Anykščių miesto kurortizavi-
mo koncepcija – ne baigtinis 
projektas, tai – „atviro kodo“ 
dokumentas, kuris bet kada 

ateityje galės būti pildomas. 
Autorius sakė, kad rengdamas 
koncepciją rėmėsi 43 informa-
cijos šaltiniais.

Už Anykščių kurortizavimo 
koncepcijos parengimą Anykš-
čių rajono savivaldybė archi-
tektui A.Karaliui sumokėjo 5 
tūkst. Eur

Koncepcijos autorius siūlo medžiais apaugusį Laimės žiburį „iš-
miškinti“.

Antano Baranausko klėtelę patariama „išgaražinti“, pastatant 
jai naują, stiklinį, berėmį gaubtą.

Kurortizavimo koncepciją jos autorius vadina 
„Anykščių biblija“

Raguvėlė laukia naujo 
dvarininko

Kartu su Vilniaus srities 
komisaro Horsto Vulfo admi-
nistracija jis organizavo oku-
pacinės žemės ūkio tvarkymo 
bei panaudojimo bendrovės 
„Landbewirtschaftungsge-
sellschaft Ostland“ („Ostlando 
krašto žemės ūkio tvarkymo 
susivienijimas“) Vilniaus sky-
rių ir buvo paskirtas šios įs-
taigos direktoriaus, vokiečio, 
Wilhelmo Kobės pavaduoto-
ju. Keletą metų V. Komaras 
buvo Vilniaus apygardos ko-
misariato teritorijoje buvusių 
dvarų, tapusių okupacinei val-
džiai pavaldžiais valstybiniais 
ūkiais, faktinis valdytojas. Jo 
iniciatyva daugumos dvarų ir 
dvarelių tiesioginiais valdy-

tojais buvo paskirti vietiniai 
lenkai ar net iki tol buvę tų 
dvarelių savininkai, kai kitoje 
Lietuvos dalyje dvarų valdymą 
perėmė vokiečiai. Dirbdamas 
vokiečių okupacinėse struktū-
rose, V. Komaras taip pat in-
formuodavo lenkų tautinio po-
grindžio vadovybę apie nacių 
rengiamas lenkų jaunimo gau-
dynes darbams reiche ir taip 
padėjo išgelbėti daug jaunimo 
nuo šios primestos prievolės.“ 
- rašo anykstenai.lt. Jis 1944-
aiais nužudytas netoli Paberžės 
Lietuvos policijos savisaugos 
bataliono karių.

V.Komaro palikuonys gyve-
na Lenkijoje. Sūnus, taip pat 
Vladislavas Komaras (Wladys-
law Komar, 1940–1998) buvo 
sporto žvaigždė - dešimtkovi-

ninkas, Miuncheno olimpiados 
(1972 m.) čempionas.

 
Dvare veikė mokykla

K.Komaras buvo meno ko-
lekcininkas, Raguvėlės dvare 
sukaupęs solidžią paveikslų ga-
leriją. Komarų paveikslai buvo 
nacionalizuoti, dalis jų dabar 
saugoma Nacionaliniame M. 
K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Beje paveikslų perdavimo 
valstybei aktą 1940-ųjų rug-
pjūtį pasirašė jau V.Komaras. 
Paveikslai iš dvaro nebuvo iš 
karto išvežti, V.Komaras juos 
įsipareigojo pasaugoti.

Po nacionalizacijos Raguvė-
lės dvaro rūmuose iki 1998-ųjų 
veikė mokyklos. Karo metais ir 
pokariu - profesinė mokykla, 
vėliau - bendrojo lavinimo mo-
kykla.

Dvaras 1992 metais oficialiai 
buvo sugrąžintas paveldėtojai 
A.Rimševičienei, tačiau dar 
šešerius metus rūmuose šeimi-
ninkavo mokiniai. Dvaro pas-
tatas atlaisvintas 1998-aiais, 
kai Raguvėlėje buvo pastaty-
tas naujas mokyklos pastatas. 
Beje, Raguvėlės mokykla - vie-
nintelis Anykščių rajone nepri-
klausomybės metais pastatytas 
mokyklos pastatas. Gal net 
apskritai vienintelis, po 1990-
ųjų, naujas valdiškas pastatas 
Anykščių rajono seniūnijose. 
Deja, Raguvėlės mokykla su-

nyko ir dalis naujausio statinio 
patalpų tapo niekam neberei-
kalingomis.

 
Nežinojo, jog tėtis 
dvarininkas

Dabar Biržuose gyvenanti 
Alvilina Rimševičienė augo tu-
rėdama Tunkevičiūtės pavardę. 
Kai mirė tėtis Alvilinai buvo 
vos dveji metukai. Gyvenimo 
dvare ji neatsiminė, o mama po 
K.Komaro mirties ištekėjo an-
trą kartą.

Pasak A.Rimševičienės, jog 
ji yra dvarininkų palikuonė su-
žinojo tik paauglystėje. „Iš Ra-
guvėlės bažnyčios mama mane 
nusivedė į kapines. Ji slapta 
lankydavo kapą. Jos paklausiau 
kieno čia kapas, man atsakė, 
jog mano tėties.“ – „Anykštai“ 
pasakojo A.Rimševičienė.

Žinia, kad ji yra dvarininkai-
tė A.Rimševičienės nepribloš-
kė, o kai suaugo ji sakė jautėsi 
esanti tikru tarybiniu žmogumi. 
A.Rimševičienė ilgus metus 
buvo Švenčionėlių sodininkys-
tės tarybinio ūkio direktore. 
Yra pelniusi vieną iš aukščiau-
sių tarybinių įvertinimų - apdo-
vanojimą Darbo raudonosios 
vėliavos ordinu.

Tiesa, tarybiniais metais ji 
palaikė ryšius su Lenkijoje ir 
Vokietijoje gyvenusiais gimi-
naičiais.

Buvo gavusi giminių iškvie-
timą ir viešėjo pas juos Vakarų 
Vokietijoje, Vest Badene. 

Olimpinis čempionas V. Ko-
maras lankėsi Raguvėlės dvare, 

o A.Rimševičienė vyko į Lenki-
ją, į sportininko laidotuves. „Jis 
žuvo autoavarijoje. Kartu žuvo 
ir dar vienas sportininkas. Juos 
laidojo kaip tautos didvyrius.“ - 
kalbėjo A.Rimševičienė.

Kaip minėjau, A. Rimševi-
čienės brolis Vladislovas žuvo 
1944-aiais, seniai mirusi ir jos 
sesuo Katerina Komaraitė-
Pšezdzieckienė. Brolis ir sesuo 
už A.Rimševičienę buvo vyrse-
ni beveik trisdešimčia metų. Pa-
našiai tetos Alvilinos amžiaus 
yra Lenkojoje gyvenančios 
K.Pšezdzieckienės dukros. Su 
dukterėčiomis A.Rimševičienė 
sakė bendraujanti. Ji ryšius pa-
laiko ir su Baisogalos atšakos 
Komarais.

 
Dvare šventė anūkų 
vestuves

Vienos iš brokerių bendrovės 
atstovė „Anykštai“ sakė, kad 
potencialus Raguvėlės dvaro 
komplekso pirkėjas už jį siūlė 
450 tūkst. eurų, tačiau savinin-
kų tokia kaina netenkino.

Dvaro nuosavybės teises 
A.Rimševičienė perleido savo 
vaikams. Jos sūnus Vytautas 
Stankevičius „Anykštai“ sakė, 
jog sprendimą parduoti dvarą 
paskatino ir Covid epidemija. 
„Vienas iš giminaičių, dvaro 
savininkų mirė... Ir Covidas 
viską sustabdė. Matome, jog 
reikia labai didelių lėšų, o jų 
grąža užtruks labai ilgai.“ - 
kalbėjo V.Stankevičius.

A.Rimševičienė „Anykštai“ 
sakė, kad jos šeimyna savo jė-
gomis suremontavo dvarą, o du 
jos anūkai, beje dvyniai, dvare 
atšoko savąsias vestuves.

Dvaro terasa.
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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 Čia mano sodas. 
09:30 Minčiukų palėpė. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Laukinis rojus.
12:55 Velsas iš paukščio skry-
džio.
13:55 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 Skarlet ir Kunigaikštis  
N-14. 
21:45 Marija Terezė 2  N-14.  
23:20 Agirė, Dievo rūstybė  
N-14 (kart.).
00:55 Įvertink pasimatymą N-7 
(kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomas ir Džeris.

09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Pelėdų karalystės sargai.
11:35 Ciucikas.
13:20 Sveiki atvykę į praeitį! 
N-7. 
15:30 Viskas tik prasideda  N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas.  
21:35 Betmenas prieš 
Supermeną  N-7. 
00:35 Paskutinis veidas  N14. 

05:55 Dailusis čiuožimas 
(Komandinės varžybos, vyrų 
laisvoji programa).  
06:55 Kalnų slidinėjimas (Vyrų 
greitasis nusileidimas).  
09:00 Slidinėjimas (Vyrų 30 km 
skiatlonas).  
10:50 Dailusis čiuožimas 
(Komandinės varžybos, moterų 
trumpoji programa).  
12:00 Akrobatinis slidinėjimas 
(Moterų mogulas, kvalifikacija).  
12:40 Kenoloto.
12:42 Akrobatinis slidinėjimas 
(Moterų mogulas, kvalifikacija).  
13:00 Nuotykių ieškotojas. 
Midos skrynelės prakeiksmas  
N-7.
15:00 Enderio žaidimas  N-7.
17:15 Lietuvis pas lietuvį.
17:20 Kenoloto.
17:22 Lietuvis pas lietuvį.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Nepaprastas Enzo gyve-
nimas . N-7.
21:45 Transporteris  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Transporteris  N-7.
23:40 Karaliaus vardu 2. Du 

pasauliai  N-14.
01:25 Kapitonė Marvel N-7 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Galiūnų Pasaulio ko-
mandinė taurė 2021. (k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas.  
10:05 Kova už būvį.
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:15 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
13:30 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
22:30 Kondoras  N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
00:50 Paranoja (k) N14.

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
06:55 100 metų propagandos. 
07:25 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:30 Sveikinimai. .
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).

21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės katarų 
krašte   N14. 
22:55 Uždelsta meilė  N-7.  
00:50 Kino žvaigždės 
Liverpulyje nemiršta (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Nežinomi žmonės. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Telšių Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Meškos myli mane! 
15:40 XI tarptautinis Balio 
Dvariono jaunųjų pianistų ir 
smuikininkų konkursas. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Išpažinimai. 
20:00 Žiemojimas su opera. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Antonio Vivaldi. Įniršęs 
Rolandas.
23:45 Panorama (kart.).
00:07 Sportas. Orai (kart.).
00:15 Marija Terezė 2  N-14 
(kart.).

06:10 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  (kart.) N-7.
07:00 Gero vakaro šou  N-7.
07:55 Vienas  (kart.) N-7.

09:00 Lombardų žvaigždės  
(kart.) N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Snieglenčių sportas 
(Moterų akrobatinis nusileidi-
mas, finaliniai važiavimai).  
10:30 Greitasis čiuožimas 
(Vyrai – 5000 m).  
12:30 Snieglenčių sportas 
(Moterų akrobatinis nusileidi-
mas, finaliniai važiavimai).  
13:30 Akrobatinis slidinėjimas 
(Moterų mogulas, finalas).  
15:15 Rogučių sportas (Vyrų 
vienetai, finalas).  
16:30 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 NBA rungtynės. Bruklino 
„Nets“ – Denverio „Nuggets“.
01:00 Pabrolių nuoma  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 Vyrų šešėlyje.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  

17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
117:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Delfi apdovanojimai 
„Titanai 2022“.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 Egzotiniai keliai.
01:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
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 
žiniomis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią.
(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 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 . Vyndarys. Kamoros 
gniaužtuose. N-14. 
23:45 Komisaras Reksas. 
N-7.
00:35 Sporto galia.
01:05 Daiktų istorijos. (sub-
titruota, kart.).

06:00 “Rimti reikalai 4”. 
N-7. 
06:30 KK2 penktadienis 
(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”.
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki. 
21:00 “Rimti reikalai 4”. 
N-7.
21:30 Žinios.
22:30 Mano tobulas gangs-
teris. N14.
00:25 “Snaiperis”. N-7. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
12:40 Kenoloto.
12:42 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
13:00 Beširdė.  
15:00 Simpsonai. 
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. 
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Karštai su tv3.lt. 
20:30 Prakeikti IV. 
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:30 Apgaulinga ramybė. 
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Apgaulinga ramybė.  
00:55 Bulis.

06:05 “CSI. Majamis” (k). 
N-7..
07:00 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 

08:25 “Teisingumo agentai” 
(k). N-7.
10:25 “Kova už būvį” (k).
11:35 “Mentalistas” (k).
12:35 “CSI. Majamis”. N-7.
13:30 “Mano virtuvė ge-
riausia”.
14:50 “Teisingumo agen-
tai”.
16:00 “Pėdsakas”. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Mentalistas”. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Prienų „Labas Gas“ 
- Klaipėdos „Neptūnas“.
21:00 Sniegynų įkaitai. 
N14.
23:20 “Juodasis sąrašas” 
(k). N-7..
00:20 “Kondoras” (k) N-7.
01:25 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14.

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7.
07:00 Šeimyninės melodra-
mos. (k)
08:00 Mano namai - mano 
likimas N-7. 
09:00 Anupama (k). 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7.
12:15 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. 
N-7. 
14:30 Stažuotoja. N-7..
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Verpetai. N-7.
21:00 Komisaras Diupenas. 
Bretanės spindesys. N14. 
22:55 Legendų biuras. N14. 

00:05 Svajoklė. 
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
Kulinarinė.
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Peliukai 
Muškietininkai (kart.).
07:35 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Kūrybingumo moky-
kla. 
08:25 Dizainas. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimy-
ne? .
12:20 Kultūros diena. 
(kart.).
12:50 Fokusas. (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 . Peliukai 
Muškietininkai.1
16:00 Džiunglių knyga. 
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė.
17:10 Tarnauti ir ginti. 
(kart.).
18:10 Seselė. N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
19:30 . Banksy. 
Ieškomiausias.
20:30 Panorama .
21:00 Dienos tema 
21:30 3 minutės iki muzikos.
21:33 Muzikinė dokumen-
tika. 
23:05 Janis. Liūdnoji.
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.
01:05 Dabar pasaulyje. 

 06:05 Gelbėtojai (kart.). 
06:55 Gero vakaro šou. 
07:55 Havajai 5.0 (kart.). 
08:55 Gazas dugnas (kart.). 
09:25 Sara iš ano pasaulio 
(kart.). 
10:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
17:00 Virtuvė.
17:35 Šaunioji įgula. 
18:55 Vedęs ir turi vaikų. 
20:00 Nuogi ir įbauginti. 
Vieni. 
21:00 Drakono kelias. 
23:10 Vizijos. 
00:40 Skorpionas.
01:30 Perėja.

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 Kaimo akademija.
07.30 „Aiškiaregė”. N-7.
10.05 „Dvaro rūmai”. N-7.
11.10 „Juvelyrų klanas“. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
15.00 „Reali mistika“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingu-
mas. N-7.
20.00 Reporteris. 20.40 

Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė” . N-7.
21.25 „Juvelyrų klanas“. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „24/7“. 
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
01.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Mano pramogos 
veidai.
08:00 Lietuviškos atosto-
gos.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Egzotiniai keliai.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Jūs rimtai?
13:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
18:00 Egzotiniai keliai.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Nulinė teorema. N-14
00:30 Iš esmės su G. 
Klimkaite 

pirmadienis 2022 02 07

sekmadienis 2022 02 06 
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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 „Pabandom iš naujo!“ 
2022. (kart.).
13:30 7 Kauno dienos. 
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 ekspedi-
cija.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vyndarys. Kamoros 
gniaužtuose. N-14. 
23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 
00:30 Sporto galia. Visomis 
jėgomis. Ekstremalus nar-
dymas.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 “Rimti reikalai 4”. N-7
06:30 Nuo... Iki... (k). 
07:30 KK2 (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” 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 4”. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Dugnas. N14. 
00:20 “Snaiperis”. N-7..
01:20 Mano tobulas gangsteris 
(k). N14.

06:00 Galingieji reindžeriai. 
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
12:40 Kenoloto.
12:42 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
13:00 Beširdė. 
15:00 Simpsonai. 
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Prieš srovę.
20:30 Prakeikti IV. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Paskutinės dienos 
Marse. 
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Paskutinės dienos 
Marse. 
00:55 Bulis.

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7.

07:00 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k).
08:25 “Teisingumo agentai” 
(k). N-7. 
09:30 “Pėdsakas” (k). N-7.
10:25 “Šuo” (k) N-7..
11:35 “Mentalistas” (k). N-7.
12:35 “CSI. Majamis”. N-7.
13:30 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:50 “Teisingumo agentai”. 
N-7.
16:00 “Pėdsakas”. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Mentalistas”. N-7.
18:25 “Šuo”. N-7.
19:30 “FTB”. N-7.
20:30 “Pričiupom!” 
21:00 Nėra kur bėgti. N14.
22:55 Sniegynų įkaitai (k).
N14.
01:15 “Didžiojo sprogimo 
teorija” N-7.

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k). 
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama (k). 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. N-7
13:15 Kapitonas Kainas. N-7.
14:30 Stažuotoja. N-7. .
15:35 Anupama. 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje. N-7.
19:55 Verpetai. N-7. 
21:00 Kasandra. Prieš srovę. 
N14. 

23:05 Legendų biuras. N14. 
00:15 Svajoklė.
01:15 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai. 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga. (kart.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo mokykla.
08:30 Stop juosta. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis.
12:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
12:50 Stop juosta. (kart.).
13:45 7 Kauno dienos. (kart.).
14:15 Mokslo sriuba. (kart.).
14:45 Banksy. Ieškomiausias. 
(kart.).
15:45. Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga. 
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Vlado Garasto 90-me-
čiui. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ – 
Milano „AX Armani Exchange“.
22:00 Mulai.. N-14. (.
23:30 7 Kauno dienos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Skorpionas (kart.).

06:55 Gero vakaro šou.
07:55 Prakeikti IV (kart.). 
08:55 E– gazas dugnas 
(kart.). 
09:25 Šaunioji įgula (kart.). 
10:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
17:00 Virtuvė.
17:35 Šaunioji įgula.
18:55 Vedęs ir turi vaikų. 
20:00 Nuogi ir įbauginti. Vieni. 
21:00 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
22:55 Gelbėtojai.
23:45 Rezidentas.
00:40 Skorpionas.
01:30 Perėja

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys. 
Dokumentikos apybraižų 
ciklas. Lietuva. 2021.
07.00 „Reali mistika“. N-7.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“. 
N-7.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“. 
N-7.
10.05 „Dvaro rūmai”. N-7.
11.10 „Juvelyrų klanas“. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
15.00 „Reali mistika“ . N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingu-

mas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė”. N-7.
21.25 „Juvelyrų klanas“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Egzotiniai keliai.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžvalga .
17:00 Iš esmės su A. 
Peredniu.
18:00 Krepšinio zona.
18:30 Šaro Barsa.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Radikalus smalsumas.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Iš esmės su A. 
Peredniu.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per 
Indoneziją.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
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 ekspe-
dicija. 
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas. 
N-7. 
17:15 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Vyndarys. 
Kamoros. N-14. 
23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).
00:30 Sporto galia.  

06:00 “Rimti reikalai 4”. N-7.
06:30 Bus visko (k). 
07:30 KK2 (k). N-7.
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”.
10:05 “Rimti reikalai 3”. N-7.
11:10 “Keičiu žmoną”.
12:10 “Būrėja”.
13:20 “Turtuolė varguolė. 
N-7.
14:30 “Uždraustas vaisius”.
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva 
18:30 Žinios.

19:30 KK2. N-7.
20:00 Šeškinės 20. N-7.
21:00 “Rimti reikalai 4”. N-7.
21:30 Žinios.
22:30 Drumsti vandenys. 
N14.
01:00 “Snaiperis”. N-7. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
12:40 Kenoloto.
12:42 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
13:00 Beširdė.
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba. 
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Gero vakaro šou.
20:30 Prakeikti IV.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Pamergė pagal užsa-
kymą. 
22:45 Vikinglotto.
22:50 Pamergė pagal užsa-
kymą. 
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Pamergė pagal užsa-
kymą. 
00:55 Bulis.
 

06:05 “CSI. Majamis” (k). 
N-7.
07:00 “Mano virtuvė 
geriausia”(k).
08:25 “Teisingumo agentai’’ 
(k). N-7.
09:30 “Pėdsakas” (k). N-7.
10:25 “Šuo” (k). N-7.
11:35 “Mentalistas”. N-7.
12:35 “CSI. Majamis”. N-7. 

13:30 “Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 “Teisingumo agentai”. 
N-7.
16:00 “Pėdsakas. N-7..
17:00 Info diena.
17:30 “Mentalistas”. N-7.
18:25 “Šuo”. N-7.
19:30 “FTB”. N-7.
20:30 “Pričiupom!”
21:00 Superbombonešis. 
Naikinti viską. N-7..
23:20 Nėra kur bėgti (k). 
N14..
01:15 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama (k).
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7
12:15 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu. N-7.
13:15 Kapitonas Kainas. 
N-7.
14:30 Stažuotoja. N-7.
15:35 Anupama. 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Verpetai. N-7. 
21:00 Kasandra. Juodasis 
valetas. N14. 
22:55 Legendų biuras. N14. 
00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Peliukai 
Muškietininkai. (kart.).
07:35 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:30 Širdyje lietuvis. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora.
12:20 Kelias. (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis. (kart.).
13:45 Čia – kinas. Kino žur-
nalas. (kart.).
14:15 Veranda. (kart.).
14:45 Algimantas Šalna: no-
rėjau būti geriausias. (kart.).
15:45 Peliukai 
Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga. 
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias drau-
gas.
17:10 Tarnauti ir ginti . N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Nežinomi žmonės. 
(kart.).
19:30 Premjera. Kokybiška 
priežiūra. Katastrofų pre-
vencija.
20:20 Kernavės archeologi-
nė vietovė. 
20:30 Panorama.
21:30 Kristupo vasaros festi-
valis 2021.
22:30 Euromaxx. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Klaipėdos pilies džia-

zo festivalis. 
01:40 Auksinis protas. 
(kart.).

06:05 Skorpionas (kart.). 
06:55 Gero vakaro šou.
07:55 Prakeikti IV (kart.).
08:55 Vienam gale kablys 
(kart.). 
09:25 Šaunioji įgula (kart.). 
10:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
17:40 Ilgšės. 
18:55 Vedęs ir turi .
20:00 Nuogi ir įbauginti. Vieni. 
21:00 Užsienietis.
23:00 Gelbėtojai. 
23:55 Rezidentas.
00:55 Skorpionas.
01:40 Perėja.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Vilniaus Babilonas“.
07.00 „Reali mistika“. N-7.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“. 
N-7.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“. 
N-7.
10.05 „Dvaro rūmai”. N-7.
11.10 „Juvelyrų klanas“. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.  
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
15.00 „Reali mistika“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 

19.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“. N-7.
21.25 „Juvelyrų klanas“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. N-7.
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
01.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Mano pramogos vei-
dai.
08:00 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Krepšinio zona.
10:30 Šaro Barsa.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles. 
12:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
13:30 Būsto anatomija.
14:00 Sveikatos receptas.
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
18:00 Ateities karta.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles. 
22:30 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per 
Indoneziją.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 02 08

trečiadienis 2022 02 09



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. vasario 5 d.

ketvirtadienis 2022 02 10

penktadienis 2022 02 11

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 Tai kur toliau? (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai. 
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 Eurolyga per LRT. 
20:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. „AS Monaco“–Kauno 
„Žalgiris“.
23:00 Premjera. Vyndarys. 
Kamoros gniaužtuose. N-14. 
23:45 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
00:30 Sporto galia. 
Banglentės ir ledas. 
Plaukiojimas bangomis 
Rusijoje.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 “Rimti reikalai 4”. N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:05 “Rimti reikalai 3”. N-7. 
10:40 “Keičiu žmoną.
11:40 “Būrėja”.
13:20 “Turtuolė varguolė”. 
N-7.
14:30 “Uždraustas vaisius”.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai 4”. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Kapitonas Filipsas. 
N14.
01:10 “Snaiperis”. N-7.
02:05 Drumsti vandenys (k). 
N14. 

 06:00 Galingieji reindžeriai. 
06:30 Monstrų viešbutis.
07:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
12:40 Kenoloto.
12:42 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
13:00 Beširdė. 
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba. 
17:20 Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios.
19:30 Farai. 
20:30 Prakeikti IV. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Kietasis būrys. 
22:45 Jėga ir Kenoloto. 
22:48 Kietasis būrys. 
00:55 Bulis.

06:05 “CSI. Majamis” (k). N-7
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k).
08:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7.
09:30 “Pėdsakas” (k). N-7.
10:25 “Šuo” (k). N-7.

11:35 “Mentalistas” (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 “Mentalistas. N-7.
18:25 “Seklys ir Makaulė”. 
N-7.
19:30 “FTB”. N-7. .
20:30 “Pričiupom!”
21:00 Išlikimo žaidimas. N14.
22:50 Superbombonešis. 
Naikinti viską (k). N-7.
01:10 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7. 

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama (k).
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. N-7. 
14:30 Stažuotoja. N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Verpetai. N-7. 
21:00 Rokas Skjavonė. N14.
23:10 Legendų biuras. N14. 
00:25 Svajoklė
01:30 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Tai kur toliau?
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai. 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga. (kart.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:30 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita. (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai
14:45 Kokybiška priežiūra. 
(kart.).
15:35 Kernavės archeologinė 
vietovė. (kart.).
15:45 Premjera. Peliukai 
Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.
16:15 Mija ir.
16:40 Kova už išlikimą.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7.
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Visa tiesa apie psichinės 
sveikatos gerinimą. 
20:30 Panorama.
21:30 3 minutės iki kino. Laimės 
gėlelė. N-14. .
23:15 Čia – kinas. Kino žurna-
las. (kart.).
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019. 
01:30 Šoka Lietuva.
01:40 Duokim garo! (kart.).

 06:05 Skorpionas (kart.). 
06:55 Gero vakaro šou.
07:45 Prakeikti IV (kart.).
08:50 100% Dakaro (kart.).
09:20 Ilgšės (kart.).
10:30 Simpsonai. 
11:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
17:00 Virtuvė. 
17:35 Ilgšės.
18:55 Vedęs ir turi vaikų.
20:00 Nuogi ir įbauginti. 
Vieni.
21:00 Brolis.
23:10 Gelbėtojai.
00:00 Rezidentas. 
01:00 Skorpionas. 
01:50 Perėja.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais. N-7.
07.00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“. 
N-7.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“. 
N-7.
10.05 „Dvaro rūmai”. N-7.
11.10 „Juvelyrų klanas“. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
15.00 „Reali mistika“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 

19.00 „Netikėtas teisingumas. 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė” . N-7.
21.25 „Juvelyrų klanas“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai. .
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Marketingas 360.
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
18:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Egzotiniai keliai.
20:30 Egzotiniai keliai.
21:00 Į pasaulio kraštą.  
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.

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 Čia mano sodas. 
(kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
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.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Vienos agentės istori-
ja. N-14. .
00:55 Laimė. N-14.

06:00 “Rimti reikalai 4”. N-7. 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7. 
10:05 “Ūkininkas ieško 
žmonos”.
11:10 “Keičiu žmoną”.
12:10 “Būrėja”.
13:20 “Turtuolė varguolė”. 
N-7.
14:30 “Uždraustas vaisius” 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 

21:00 Covid-23. N14. 
22:45 Tikras išbandymas. 
N14.
01:00 Skautai prieš zom-
bius. N14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
06:30 Monstrų viešbutis. 
07:00 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
12:40 Kenoloto. 
12:42 Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
13:00 Beširdė. 
15:00 Simpsonai. 
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Pokahonta. 
21:05 Geležinis žmogus.
22:45 Jėga ir Kenoloto. 
22:48 Geležinis žmogus. 
23:45 Konanas barbara. 

06:05 “CSI. Majamis” (k). 
N-7.
07:00 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k).
08:25 “Teisingumo agentai” 
(k). N-7.
09:30 “Pėdsakas” (k). N-7.
10:25 “Seklys ir Makaulė” 
(k). N-7.
11:35 “Mentalistas” (k). N-7.
12:35 “CSI. Majamis”. N-7.
13:30 “Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 “Teisingumo agentai”. 
N-7..
16:00 “Pėdsakas”. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 “Mentalistas”. N-7.

18:25 “Seklys ir Makaulė”. 
N-7.
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7.
21:30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas. N14.
23:20 Išlikimo žaidimas (k). 
N14.
01:10 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (k). 
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama (k). 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai.  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. 
N-7. 
14:30 Stažuotoja. N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Verpetai. N-7. 
21:00 Komisaras van 
der Valkas. Kraujas 
Amsterdame. N14
22:55 Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta. N14. 
01:05 Rokas Skjavonė (k). 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Peliukai 

Muškietininkai. (kart.).
07:35 Džiunglių knyga. 
I(kart.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu.
08:15 Kūrybingumo moky-
kla. 
08:30 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 Zachor. Atsimink 
(subtitruota).
14:45 Visa tiesa apie psichi-
nės sveikatos gerinimą.
15:45 Peliukai 
Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga. I
16:15 Mija ir aš.
16:40 Kova už išlikimą.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7.
19:00 Kultūros diena. 
19:30 Fokusas.
20:30 Panorama.
 21:30 Tuščia karūna. 
Rožių. N-14.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Laimės gėlelė. N-14. 

06:05 Skorpionas (kart.).
06:55 Gero vakaro šou.
07:45 Prakeikti IV (kart.).
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Ilgšės (kart.).
10:20 Simpsonai. 
11:00Olimpinės žiemos 
žaidynės. 
17:00 Virtuvė.

17:35 Ilgšės.
18:55 Vedęs ir turi vaikų.
20:00 Farai.
21:00 Žinios.
22:00 Kalnas tarp mūsų.
00:15 Brolis (kart.). 
02:10 Užsienietis (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje. 
Dokumentinių filmų ciklas. 
Lietuva. 2021.
07.00 „Siaubingosios gam-
tos stichijos“. 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“. 
N-7.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
N-7.
10.05 „Dvaro rūmai”. N-7.
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. I 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
15.00 „Reali mistika“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas 
teisingumas“N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė. N-7.
21.25 „Juvelyrų klanas“. 
N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
N-7.

00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
01.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
07:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas.
10:00 Į pasaulio kraštą. 
10:30 Būsto anatomija.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Alfas vienas namuo-
se.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžval-
ga.
17:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
18:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Ateities karta.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 
eurų.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
23:30 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
00:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
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šeštadienis 2022 02 12

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). 

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Prenumeratos 
kainos 2022 - iesiems metams

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti 
,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 

apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - 
www.anyksta.lt - skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

(8-381) 59458 arba (8-686) 33036. 
Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77 (80)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36,00

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
(subtitruota, kart.).
06:55 Minčiukų palėpė. 
(kart.).
07:25 Auklė Makfi. N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Primatai. (subtitruota).
12:55 Ledo žemė. (subtitruo-
ta).
13:45 Stulbinami protai. N-7. 
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 
2022. „Eurovizijos“ nacionali-
nė atranka. 
23:00 Premjera. Vienišos 
širdys.N-14. (subtitruota).
00:50 Vienos agentės istorija. 
N-14..

06:40 “Zigis ir Ryklys”.
07:00 “Žvėrelių būrys”.
07:30 “Deksterio laboratorija”.
08:00 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.
08:30 “Tomas ir Džeris.
09:00 “Ponas Magu”.
09:20 Lino. Nuotykiai katino.
11:05 Šnipų vaikučiai.
12:50 “Ponas Bynas”. N-7.
13:25 Čarlis ir šokolado fa-
brikas.
15:45 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 

18:30 Žinios.
19:30 Shazam! N-7.
22:10 Ko nori vyrai. N14.
00:30 Nubusti Meksikoje. S. 

06:00 Monstrų viešbutis .
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. 
07:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
12:40 Kenoloto. 
12:42 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
13:00 Sosto įpėdinis.
15:00 Neteisingai apkaltintas.
16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 
17:20 Kenoloto. 
17:22 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 galvOK. 
19:40 Eurojackpot. 
19:45 galvOK. 
21:30 Iš meilės Pablui. 
22:45 Jėga ir Kenoloto. 
22:48 Iš meilės Pablui.
23:45 Slėpynės. 
01:35 Nakvynės namai. 2-oji 
dalis. 

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
06:30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 “Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu” (k). N-7.
08:00 “Pričiupom!” (k).
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Varom!”. N-7.
10:30 “Kova už būvį”.
11:35 “Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu”. N-7. 

12:35 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija”. N-7.
13:50 “Pragaro virtuvė”. N-7.
14:50 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Sąskaitininkas. N14.
00:30 Šešėlių namai. N14.
02:35 Absoliutus blogis. 
Išnykimas (k). N14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
Socialinės dokumentikos 
laida
06:55 100 metų propagan-
dos. Dokumentinių laidų 
ciklas
07:25 Akloji (k) .
09:00 Rozenheimo policija 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris. N-7. 
17:45 Raudonas kambarys. 
N-7. 
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Tarp gyvybės ir 
mirties. N14.
22:55 SNOBO KINAS 
Džesmina. N14.
01:00 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta (k). N14. 

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

07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą!
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė.
12:00 Smalsumo genas.
12:30 Pasivaikščiojimai
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx.
14:00 Mano geriausias drau-
gas. (kart.).
14:25 Auklė Makfi. N-7. 
(kart.).
16:00 Dizainas. N-7.
17:00 Veranda..
17:30 Žmogiškas mastelis. 
19:30 Vizionieriai.
19:35 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
N-14.
22:50 Dainius Pulauskas: 
džiazo kelyje.
23:50 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
00:20 Dabar pasaulyje.
00:45 Panorama (kart.).
01:12 Laimė. N-14. (kart.).
02:30 Mūšio laukas. (kart.).

06:05 Žaidimų žaidimas su 
Ellen (kart.).
07:00 Gero vakaro šou.
08:00 100% Dakaro. 
08:30 Gazas dugnas.
09:00 E– gazas dugnas.
09:30 Statybų gidas.

10:00 Olimpinės žiemos žai-
dynės. 
17:00 Sandėlių karai.
18:00 Lombardų žvaigždės. 
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen.
20:00 Vienas.
21:00 Žinios.
22:00 Nauji Aladino nuotykiai.
23:55 Kalnas tarp mūsų 
(kart.).
02:05 Linkėjimai iš Paryžiaus 
(kart.). 

06.59 Programa.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“. 
N-7.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė“. 
08.30 Eko virusas.
09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Vilniaus Babilonas“. 
Dokumentika. Lietuva.
11.00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų ver-
petuose. Vladas Putvinskis 
- Pūtvis“ .
11.30 Grįžtantys. 
Dokumentikos apybraižų 
ciklas. Lietuva.
12.00 „Teisingumo agentai“. 
N-7.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“. 
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
Pažintinė laida.
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. N-7.
19.00 „Reali mistika“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“.
22.30 Žinios.

23.00 „Teisingumo agentai“. 
N-7.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
. N-7. 

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:45 Mano pramogos vei-
dai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Būsto anatomija.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
17:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Pavojingos svajonės 
(Mean dreams) 2016. N-14
23:00 Egzotiniai keliai.
23:30 Egzotiniai keliai.
00:00 Kitokie pasikalbėjimai.
02:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
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įvairūs

siūlo darbą

Minkštų baldų 
remontas

Tel. (8-682) 13728.

UAB „Tetas“ siūlo darbą:
Elektrikams (-ėms)

Mechanizatoriams (-ėms)
Kandidatai gali būti iš Anykščių, Pasvalio, Radviliškio, Pakruojo, 

Biržų, Kupiškio, Panevėžio.
Privalumas – elektrotechninis išsilavinimas (profesinis arba 

aukštesnysis) bei darbo patirtis ESO ir/arba Litgrid tinkle.
Norinčius išmokti – apmokysime. Atlyginimas nuo 1000 iki 

1500 Eur./mėn. (į rankas). 
Teirautis tel. (8-614) 29705 (Rolandas), el. paštas: cv@tetas.lt

Lietuvos – Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ darbui gamykloje, 
esančioje DUBINGIŲ mst., Molėtų raj., skubiai ieško:

GAMYBOS OPERATORIAUS (-ės)
Darbo aprašymas:
Sausųjų statybinių mišinių gamyba;
Pagamintos produkcijos sandėliavimas;
Kitų darbo funkcijų vykdymas.
Reikalavimai kandidatui:
Sąžiningumas, atsakingumas, pareigingumas;
Mokėjimas dirbti autokrautuvu ir/arba traktoriumi - didelis privalumas.
Bendrovė siūlo:
Visas socialines garantijas, stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį (nuo 650 

Eur iki 1000 Eur į rankas), priedus už gerus darbo rezultatus, visas būtinas 
darbo priemones.
Atvykstantiems iš kitų miestų kompensuoja atvykimą į darbą ir iš darbo.
Visus norinčius dirbti kviečiame skambinti telefonu +370 610 04741 arba 

atvykti į gamyklą Ateities g. 10, Ciūniškių km., Dubingių sen., Molėtų raj.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

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.

Ieškomi virėjai Leliūnuose, 
Anykščių r. Darbas 5 darbo 
dienas per savaitę, savaitga-
liai laisvi. Darbo užmokestis 
nuo 950 Eur. 

Daugiau informacijos telefo-
nu (8-616) 33505.

Močiutė iš Ukmergės prašo 
paskambinti moterį, kuri prieš 
2-3 metus iš jos Ukmergėje įsi-
gijo Pekinų veislės šuniuką ir 
pavadino Raida.

Tel. (8-683) 50811.

Lietuvos medžiotojų są-
junga Gamta organizuoja 
Panevėžyje: š. m. vasario 
mėn. 26 d. medžiotojų kursus.
Informacija: www.medziotojui.lt, 
www.lmsgamta.lt. 

Tel. (8-686) 83121.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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

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.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;

2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-609) 92144.

Įmonei reikalingas vairuoto-
jas, turintis E kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-686) 30422.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

Tel. (8-646) 59392.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

SIŪLO DARBĄ ŠEIMOS GYDYTOJUI
Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 

0.75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu, darbo dienomis.
Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 Eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.

UAB ,,TERAGYDA‘‘. Tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
El.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.lt

Automobiliams virina 
slenksčius, dugnus, 

ruošia dažymui. 
Remontuoja ir paruošia 

techninei apžiūrai.
Tel. (8-699) 65148.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia Anykščių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą, su kuriuo galite susipažinti internetiniame tinklalapyje 
www.anyksciai.lt, internetinė nuoroda  https://www.anyksciai.lt/biudzeto-projektas-2022-m./6343.

Gyventojai ar juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali pateikti iki 2022 m. vasario 12 d. Anykščių rajono savivaldybės administra-
cijai raštu, adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai arba elektroniniu paštu info@anyksciai.lt.

2022 m. vasario 11 d. 13 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis vyks bendras visų Komitetų posėdis Anykščių rajono 
savivaldybės 2022 metų biudžeto projektui svarstyti. 

Gautas gyventojų ar juridinių asmenų pastabas, pasiūlymus, komitetų išvadas apibendrins savivaldybės administracija, jas apsvarstys ir priims sprendimą dėl 
biudžeto projekto teikimo savivaldybės tarybai svarstyti arba jo tobulinimo. Besikreipiantys asmenys bus informuoti apie gautų pasiūlymų įgyvendinimą ar 
neįgyvendinimą.

2022 m. vasario 23 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 36-asis posėdis 
TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.
Komitetų posėdžiai vyks 2022 m. vasario 21 d. (pirmadienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt 
nuo vasario 15 dienos. Užsak. nr. 123

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 40 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.
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perka

parduoda

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977. Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
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.

Nekilnojamojo turto vys-
tymo grupė perka 

butą, namą, sodybą arba 
didelį žemės sklypą. Už su-
teiktą naudingą informaciją 

atsilyginsime.
 Tel. (8-679) 63833.

Parduoda maistinio 
ir sėklinio dydžio 

BULVES („Vineta“, „Gala“, 
„Romano“, „Laura“, 

„Blue star“) ir ĮVAIRIAS 
DARŽOVES. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

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.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-671) 61261.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose arba šalia 
miesto. 

Tel. (8-607) 79556. 

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys. 

Tel. (8-608) 33078.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

Brangiai - visų markių au-
tomobilius ir kitas transporto 
priemones. Gali būti su defek-
tais. Atsiskaito iš karto. 

www.webuycars.lt 
Tel. (8-603) 96660.

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

NAMUS, SODYBAS. 
Sėkmingai padedame parduoti, 
apmokame NOTARO išlaidas. 

Sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-620) 66662.

Sodybą su nuosavu ežeru 
Gečionių k. Reikia kapitalinio 
remonto. 49 000 Eur. 

Tel. (8-679) 57028.

Sodybą ant Šventosios upės 
kranto, Žaliosios k. Prie pat 
pušynas, priklauso pakrantė. 
Asfaltuotas privažiavimas.

Tel. (8-648) 23721.

Kuras

Malkas rąstais, kaladėlėmis 
arba skaldytas. Mašinos kaina 
nuo 200 Eur.

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-630) 57490.

Moskvič automobilį
Tel. (8-628) 93311.

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

Tel. (8-628) 07656.

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, savivartę priekabą, 
motociklus: JAWA, URAL, 
DNIEPR.

Tel. (8-600) 17621.

Gyvuliai

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

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

„Lukagro“ - veršelius ir mėsi-
nių galvijų prieauglį iki 12 mėn. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-612) 26974.

Kita

Įvairią elektroniką, radio de-
tales, plokštes, racijas, mata-
vimo - skaičiavimo techniką, 
kontaktus, dažnometrius, os-
celografus, karinę, medicininę 
techniką ir kitą laukžą.

Tel. (8-606) 84377.

Beržo ir lapuočio briketus. 
Atveža.

Tel. (8-656) 30184.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Kiaulienos skerdieną puselė-
mis. Lietuviška, svilinta, kaina 
2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 
50-60 kg. Turi veršienos, avie-
nos, ėrienos. Pateikia kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
vasario 5-7 d.d. - jaunatis.

Darata, Paulius, Alkis, 
Žyvilė, Titas, Povilas, Živilė, 
Urtė, Oksana.

Agota, Gaudvinas, Birutė.
šiandien

vasario 6 d.

vardadieniai

oras

-1

+1

vasario 7 d.
Ričardas, Vildaugas, Jomantė, 
Romualdas, Vilgirdas, 
Vilgirdė.

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

kas skanaus? 

Palaidojo uošvienę. Žentas 
stovi kapinėse prie ką tik supil-
to kauburėlio, staiga kažkoks 
paukštis praskrisdamas apder-
gia jam petį. Žentas lėtai pake-
lia akis į dangų ir tyliai sako:

- Tai jūs, uošvienėle, jau ten?

***
Du draugai susitinka psichoa-

nalitiko laukiamajame.
- Tu taip pat gydaisi pas šį 

daktarą? - klausia vienas.
- Taip, bet aš jau baigiu gydy-

mo kursą.
- Kas tau buvo?
- Aš šlapinausi į lovą.
- O, suaugusiam žmogui tai 

nemaloni problema... Bet po 
gydymo tau tikriausiai viskas 
tvarkoje?

- Ne, aš ir toliau šlapinuosi į 
lovą! Netgi dažniau ir gausiau 
nei anksčiau. Bet dabar, aš tuo 
didžiuojuosi.

***
Vienoje šeimoje žmona ko-

manduoja savo vyrui:
- Brangusis, užsirišk raudoną 

prijuostę ir išplauk indus.
- Brangusis, užsirišk raudoną 

prijuostę ir paruošk pietus.
- Brangusis, užsirišk raudoną 

prijuostę ir sutvarkyk kamba-
rius.

- Brangusis, užsirišk raudoną 
prijuostę ir iškabink skalbinius.

Po penkerių metų galų gale 
vyras netenka kantrybės, tėškia 
ant grindų prijuostę ir pareiš-
kia:

- Viskas, kiek galima?! Vel-
niop tą raudoną prijuostę! Aš 
noriu mėlynos!

Amiliutė įžvelgia, kokios galimybės atsivertų 
palindus po partiniu skverneliu

Demokratai ,,Vardan lietuvos!"
Va šitie, tai už tiesą kovos!
su mumis Antanukas  ir Tomas,
lig rinkimų mūs bus milijonas.

Ant krūtinės padėjus rankelę
Amilia repetuoja kalbelę.
kokio velnio Anykščiuos lindėti,
jai seime priderėtų sėdėti.

ne prasčiau nei pati Šimonytė
jinai šalį galėtų valdyti. 
jei ne šalį, tai bent seniūniją -
juk čerkelės išlenkti nebijo.

jeigu vietos neliktų seniūno -
nes etatų, žinia, mažai būna -
ji sutiktų dėl bendrojo gėrio
Patarėja pabūti ir mero.

Palaikytų jam kalbant gėles,
Užsagstytų paltuko sagas.
ir kas rytą gandus raportuotų,
kas namie nenakvojo žinotų.

Mėgstamiausia – bulvinė pica
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios 

bibliotekos Traupio padalinio vyriausioji bibliotekininkė 
Ramunė MUSTEIKIENĖ pasakojo, kad jos šeimoje mėgs-
tamiausi – įprasti patiekalai, tačiau moteris teigė mėgstanti 
ir paeksperimentuoti – pavyzdžiui, kepa picą… iš bulvių.

„Mūsų šeimos virtuvė įpras-
ta, gaminti mokame visi, bet 
dažniausiai tenka man pačiai. 
Dažnai ruošiu, ką pati labiau 
mėgstu: troškinius, apkepus, 
įvairias sriubas ir bandau šeimą 
apgauti į daugumą patiekalų 
slapčia įmaišydama moliūgo 
(nes pati jį labai mėgstu). Na, o 
šeimyna dažnai pageidauja ki-
binų, čeburekų, lazanijos. Jau-
nesnioji dukra kepa labai skanią 
picą, desertui gamina tinginį, 
žentas  paruošia įmantrių grilio 
patiekalų, sūnus mėgsta gamin-
ti naminius „hamburgerius“ ir 
„Maggi“ makaronus su vištie-
na.

Kol vaikai dar buvo maži, la-
bai pamėgo mano kepamą bul-
vinę picą, tad ir dabar ji dažnai 
ruošiama. Patiekalas paprastas, 
bulvių turime visada, o ant vir-
šaus galime dėti ne tik faršą, bet 

ir grybus, daržoves, ar kas liko 
nesuvalgyta: virtos ar keptos 
mėsos, dešros, šoninės. 

Ingredientai: 6-8  vidutinio 
dydžio bulvės, 2 kiaušiniai, 2 
šaukštai grietinės, 2 šaukštai 
miltų, 500 gramų faršo, 100 
gramų fermentinio sūrio, 1 svo-
gūnas, 1 morka, pipirų ir drus-
kos, prieskonių, aliejaus.

Gaminimas: bulves sutar-
kuojame burokine tarka, masę 
sumaišome su kiaušiniais, grie-
tine, miltais, dedame druskos, 
pipirų. Masę pilame į kepimo 
indą. Ant viršaus dedame kep-
tuvėje pakepintą faršą (kepina-
me su morkomis, svogūnais ir 
prieskoniais), viršų pabarstome 
tarkuotu sūriu, galima uždėti, 
kas mėgsta, ir pomidorų pada-
žo. Kepame 40 min. 190 laips-
nių temperatūroje“.

AnYkŠTA

Traupio bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Ramunė Mus-
teikienė sakė, kad jos šeimoje gamina visi, tačiau dažniausiai 
šeimyną pamaitinti tenka jai pačiai.


