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PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

Paminklų salonas: 
J. Biliūno g. 5, Anykščiai
www.romopaminklai.lt
Tel. (8-610) 19324. El. p.: romas0506@gmail.com
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Tolerancija – ne vanduo be krantų Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ jau penktus 
metus skiriama Leonido Donskio premija šiemet atiteko 
anykštėnui, Lietuvos rašytojų sąjungos nariui Rimantui 
Vanagui. L. Donskio premija teikiama už ilgametes pastan-
gas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją. 

Rašytojas, žurnalistas, vertėjas buvo įvertintas už „ilga-
metes kūrybines pastangas atskleisti savo krašto istoriją, 
dramas, šviesulius,  jautrumą ir atminties gaivinimą prike-
liant Anykščių žydus ir nenustojant tiesti tiltų“. 

Buvo nominuotas ir 
anksčiau

Sugiharos fondo „Diplomatai 
už gyvybę“ valdyba apie laure-
atą R. Vanagą rašo: 

„Jo kūryboje susisieja meilė 
savo gimtajai vietai ir kraštui 
bei globalios tendencijos. Jis 
nuolat liudija, kad nuoširdus 
gyvenimas savo gimtojoje vie-
toje nėra prastesnis nei didžiuo-

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ Leonido Donskio pre-
mija įteikta anykštėnui rašytojui, žurnalistui, vertėjui, visuome-
nininkui Rimantui Vanagui. Nuotraukoje – su L. Donskio našle 
Jolanta Donskiene.   Sigučio ObElEVIčIauS nuotr.

siuose pasaulio centruose. Tuo 
pačiu jis primena atvirumo ir 
skaudžių patirčių aktualizavi-
mo, atminties gaivinimo svar-
bą, todėl dalį savo darbų yra 
paskyręs Anykščių žydų isto-
rijai, vietos lietuvių gyventojų 
dalyvavimui Holokauste“.

R. Vanagas sakė, kad apdova-
nojimas jam svarbus, tačiau ši 
nominacija jo ne-
nustebinusi:

Vakarai paliko Ukrainą vieną Vidmantas ŠMIGElSKaS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių garbės ambasadorius Ukrainoje, vienos didžiausių Ukrainos leidyklų „Baltija Druk“, įsikūrusios Kijeve, vy-
riausiasis redaktorius ir bendrasavininkis Virginijus Strolia „Anykštai“ sakė, kad Rusija, pradėjusi karą Ukrainoje, pati 
prisidarė problemų. 

„Ukraina priešinsis, ukrainiečių taip lengvai nepaimsi. Rusų laukia antrasis Afganistanas“, – kalbėjo V.Strolia.

Anykščių garbės ambasadorius Ukrainoje, leidėjas Virginijus Strolia yra įsitikinęs, jog,  net Ukrainai kapituliavus, karas nesibaigs.
Liepsnojantis rusų lėktuvas - viena pirmųjų karo nuotraukų, kuria džiugiai dalijosi ukrainiečiai.

Sirena. Rusijai užpuolus 
Ukrainą, ketvirtadienį Svėdasų 
seniūnijoje ėmė gausti sirena. 
Socialiniuose tinkluose Svėda-
sų seniūnijos seniūnas Saulius 
Rasalas gyventojus perspėjo 
į sirenos garsus nekreipti dė-
mesio. „Į sirenos garsus virš 
seniūnijos nekreipkite dėme-
sio. Vyksta derinimo darbai“, – 
pranešė Svėdasų „Facebook’o“ 
grupėje S.Rasalas. Kaip vėliau 
jis aiškino „Anykštai“, netolie-
se vyko laidotuvės ir buvo bai-
minamasi, kad žmonės, išgirdę 
reguliuojamą perspėjimo siste-
mą, gali išsigąsti.

Elektra. Dėl vėjuotų orų  da-
lis rajono gyventojų  vasario 
21 dieną, pirmadienį, neturėjo 
elektros. Rajone buvo fiksuo-
jama apie 50 gedimų,  elektros 
neturėjo apie 200 klientų. 

Konsultacijos. Anykščių ra-
jono socialinių paslaugų cen-
tras sudarė 30 tūkst. Eur vertės 
sutartį  metams su uteniškiu 
psichologu Juozu Kairiu dėl in-
dividualių psichologo konsulta-
cijų. Vienos konsultacijų valan-
dos įkainis – 25 Eur asmeniui 
arba grupei. Konsultacijos bus 
teikiamos ilgalaikiams bedar-
biams. Psichologą socialinių 
paslaugų centras savo transpor-
tu gali nuvežti į seniūnijas.

Gaidys. Kavarsko seniūni-
jos seniūne Šarūnė Kalibataitė 
„Anykštai“ sakė, kad gaidžio 
simbolika naudojasi visos Lie-
tuvos mažosios kultūros sos-
tinės.„Čia nesukurta atskirai, 
tikrai“, – sakė ji. Priminsime, 
kad piešinys su gaidžiu puošia 
ir vieno Anykščių miesto sta-
tinio sieną. Piešinį miestui do-
vanojo festivalio „Devilstone“ 
organizatoriai.

Gatvės bus 
apšviečiamos 
ištisą naktį

Savivaldybės 
biudžetas 
patvirtintas be 
padejavimų apie 
sunkmetį

Renkame 
populiariausius 
Anykščių 
medikus
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spektras

temidės svarstyklės

Radiacija. Rusų kariams užė-
mus Černobylio atominės elek-
trinės teritoriją, Lietuvoje nuo-
lat stebimas radiacinis fonas, 
skelbia Radiacinės saugos cen-
tras. Šiuo metu nebeveikiančiai 
elektrinei, kurioje 1986 metais 
įvyko didžiausia pasaulyje 
branduolinė katastrofa, iškilęs 
pavojus ir provokacijų grėsmė.
Uždaroje zonoje aplink elektri-
nę saugoma didžiuliai kiekiai 
radioaktyvių atliekų, be to, ra-
dioaktyvių teršalų yra susikau-
pę tos teritorijos grunte. 2016 
metų lapkritį virš sprogusio re-
aktoriaus pastatytas milžiniškas 
naujas apsauginis gaubtas, ku-
riam buvo skirta 2,1 mlrd. eurų 
tarptautinių lėšų. Šis statinys 
turi apsaugoti nuo tolesnio ra-
dioaktyvių medžiagų nuotėkio 
ir dešimtmečiams užtikrinti Eu-
ropos žmonių saugumą.

Prekės. Vienas didžiausių 
Lietuvoje mažmeninės preky-
bos tinklų „Maxima“ pranešė 
iš prekybos išimantis prekes, 
pagamintas Rusijoje ir Baltaru-
sijoje. Be to, stabdomi tolesni 
užsakymai šių šalių tiekėjams. 
Užsakymus stabdo ir prekybos 
tinklas „Norfa“. Iš savo asorti-
mento prekes, pagamintas Ru-
sijoje ir Baltarusijoje, išima ir 
elektroninė maisto ir kasdienių 
prekių parduotuvė „Barbora“. 
Sprendimą stabdyti prekybą 
rusiškomis prekėmis priėmė ir 
„Rimi Baltic”, bendrovė infor-
muoja tiekėjus, kad stabdo Ru-
sijos kilmės prekių pirkimą.

Sankcijos. Prezidentas Gita-
nas Nausėda sako, kad būsimos 
Europos Sąjungos (ES) sankci-
jos Ukrainą užpuolusiai Rusi-
jai sukels sunkias ekonomines 
pasekmes šaliai. Taip jis kalbė-
jo po anksti penktadienio rytą 
Briuselyje pasibaigusio Europos 
Sąjungos (ES) šalių lyderių susi-
tikimo, kur sutarta įvesti naujus 
ribojimus Rusijai. Per neeilinį 
viršūnių susitikimą sutarta dėl 
baudžiamųjų priemonių Rusijos 
finansų, energetikos ir susisieki-
mo sektoriams, taip pat suvaržy-
mų prekyba dvejopos paskirties 
prekėmis, eksportui ir jo finan-
savimui. Jie taip pat įtraukė dau-
giau Rusijos asmenų į ankstesnį 
sankcijų sąrašą. 

Kaukės. Nuo kovo 2-osios 
pradinukams per pamokas ne-
bereikės dėvėti medicininių 
kaukių. Tai numatoma ketvir-
tadienį pasirašytame sveika-
tos apsaugos ministro Arūno 
Dulkio įsakyme. Privalomos 
kaukės mokyklose vyresniems 
mokiniams įvestos pernai lap-
kritį, o gruodį toks reikalavi-
mas nustatytas ir pradinukams. 
Tai sukėlė dalies visuomenės 
protestą.

-BNS

Smurtas. Vasario 22 dieną  
gautas vyro (g. 1997 m.) pa-
reiškimas, kad Anykščiuose, 
A. Baranausko a., viešoje vie-

toje, pažįstamas žmogus jam 
sudavė į veido sritį. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Vasario 24 dieną  
apie 18.30 val. Kavarsko se-

niūnijos  Girelės kaime, atvi-
roje vietoje,  lauke, rastas 
vyro (g. 1958 m.) kūnas be 
akivaizdžių išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Avarija. Ketvirtadienį 
Anykščiuose, J. Biliūno g., 
lauke, prie namo, buvo trūkęs 
dujų vamzdis. Iškviesti ugnia-
gesiai pabudėjo, kol atvyko 
dujų avarinė tarnyba.

Atnaujinama elektroninės „Anykštos“ ir ,,Aukštaitiško 
formato“ prenumerata, priimami nemokami skelbiamai
Vėl galima užsisakyti ir elektroninės „Anykštos“ ir žur-

nalo ,,Aukštaitiškas formatas“ prenumeratą. 
O asmeninius skelbimus apie parduodamus mažos vertės 

daiktus naujienų portale anyksta.lt siūlome skelbti nemo-
kamai.

Užsisakę elektroninius leidi-
nius analogiško turinio jų ver-
sijas prenumeratoriai gaus jo 
išleidimo dieną. Skirtumas tik 
toks, jog jis įkris ne į laikraščių 
dėžutę, o į elektroninį paštą pdf 
formatu. Popierinių leidinių ir 
elektroninių prenumeratos kai-
na yra tokia pati. 

Primename, kad popierinį 

laikraštį „Anykšta“ galima už-
siprenumeruoti ir visoje šalyje. 
Viliamės, jog ši informacija yra 
gera žinia buvusiems anykštė-
nams. Dabar nesvarbu, ar Jūs 
gyvenate Birštone, ar Gargž-
duose, „Anykšta“ gali būti 
pristatyta į pašto dėžutes jos 
išleidimo dienomis – antradie-
niais ir šeštadieniais – kaip ir 

Anykščių rajono gyventojams. 
„Anykštos“ prenumeratos kai-
na nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso. 

Taip pat visoje Lietuvoje  
prenumeruojamas ir mūsų re-
dakcijos leidžiamas žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“. 

Popierinių leidinių prenume-
ratą priima visi šalies paštai. 
Popierinius leidinius „Anykš-
ta“ ir ,,Aukštaitiškas formatas“ 
arba jų elektronines versijas 
galite užsakyti naujinenų por-
tale anyksta.lt rubrikoje ,,Pre-
numerta“, arba el. paštu anykš-

ta@anyksta.lt, taip pat telefonu 
(8-686) 33036. 

Skaitytojų patogumui nuo 
šiol naujienų portale anyksta.lt 
galima lengvai parduoti mažos 
vertės daiktus (drabužius, žais-
lus, baldus, indus ir pan.).

Asmeninius skelbimus, nuro-
dant prekės kainą, ne didesnę 
nei 20 Eur, naujienų portalo 
anyksta.lt skelbimų rubrikoje 
publikuosime NEMOKAMAI. 
Skelbimui būtina parduodamo 
daikto nuotrauka.

-aNyKŠta

„Bus pakeista maždaug 1,5 
tūkst. šviestuvų, jie bus pakeisti 
LED šviestuvais, kurie švies ne 
taip, kaip dabar - kas antras ir 
iki tam tikros valandos, o švies 
kiekvienas ir  visą naktį. Jie bus 
su „pritemdymais“ ir panašiais 
dalykais. Mokėsime maždaug 
tą pačią kainą, bet šviesos bus 
daugiau ir žibintai švies koky-
biškiau“, - sakė Anykščių rajo-

no meras Sigutis Obelevičius..
Kol kas viešasis pirkimas 

dėl to, kas įdiegs ir prižiūrės 
miesto gatvių apšvietimą, nėra 
įvykęs, tačiau Anykščių rajono 
savivaldybė yra užsibrėžusi, 
kad šis projektas jai nekainuotų 
daugiau nei 1,5 mln. Eur. Kon-
kurso laimėtojas miesto gatvių 
apšvietimą prižiūrės 10 metų.

Dalį šviestuvų, kurie būtų iš-

Gatvės bus apšviečiamos ištisą naktį
Planuojama, kad Anykščiuose naktimis taps šviesiau. Šią 

savaitę vykusiame nuotoliniame Anykščių rajono Tarybos 
posėdyje  buvo pateikta informacija apie planuojamą miesto 
apšvietimo sistemos atnaujinimą.

montuoti mieste, Anykščių ra-
jono savivaldybė žada sumon-
tuoti rajono miesteliuose bei 
kaimuose. 

Paskelbus šią žinią naujienų 
portale anyksta.lt  komentato-
riai buvo kandūs: Pastebėji-
mas: „Valdžia nori sudaryti ge-
rovės įvaizdį Anykščių mieste, 
investuodama biudžeto pinigus 
į gatvių apšvietimo moderniza-
vimą, bei ilgalaikę sutartį dėl 
techninės priežiūros apšvieti-
mo sistemai. Beje, “iljičiaus“ 
naudotas lempas žada perkelti 
į kaimiškų vietovių gyvenvie-

Sieks tapti „Tūkstantmečio mokyklomis“
Anykščių rajono tarybos sprendimu, Anykščių rajono sa-

vivaldybė dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.

Dalyvauti šioje programoje 
pasiūlyta trims Anykščių mies-
to mokykloms – Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijai, Anykščių 
Antano Vienuolio progimna-
zijai ir Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinei mokyklai.

Sprendimo projektą Tarybai 
rengusi Anykščių rajono sa-
vivaldybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Nijolė 
Pranckevičienė nurodė, kad 

„Tūkstantmečio mokyklų“ pro-
gramoje  gali dalyvauti tik tos 
mokyklos, kuriose mokosi ne 
mažiau nei 200 moksleivių. Ra-
jone šį kriterijų atitinka trys mies-
to mokyklos. Kitose mokyklose 
mokinių yra mažiau kaip 200.

Gavus Anykščių rajono tary-
bos pritarimą dalyvauti „Tūks-
tantmečio mokyklų“ programoje, 
bus pradėtas rengti „Tūkstantme-
čio mokyklos“ Anykščių rajono 

savivaldybės pažangos planas.
Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos inicijuota „Tūkstan-
tmečio mokyklų“ programa nu-
mato iki 2026-ųjų vidurio skirti 
paramą 150-čiai savivaldybių 
pasirinktų ir nustatytus kriteri-
jus atitinkančių mokyklų, kuria 
būtų siekiama gerinti mokymo 
aplinką, pirkti įrangą, priemones, 
sukurti naują ar atnaujinti infras-
truktūrą, ugdyti mokyklų vado-
vų, pedagogų kompetencijas.

Kartu savivaldybėms bus 
keliami reikalavimai mažin-

ti jungtinių klasių komplektų, 
didinti moksleivių skaičių kla-
sėse, gerinti moksleivių pa-
grindinio ugdymo pasiekimus, 
turės daugėti švietimo pagalbą 
gaunančių ar būreliuose daly-
vaujančių moksleivių.

Ministerija pabrėžia, kad su-
kurta infrastruktūra ir kitomis 
galimybėmis galės naudotis vi-
sos aplinkinės mokyklos.

Atsižvelgiant į mokinių skai-
čių, Anykščių rajono savival-
dybei galima skirti didžiausia 
finansavimo suma – 1 mln. 500 
tūkst. Eur. Savivaldybės  finan-
sinio prisidėjimo nereikia.

-aNyKŠta

Knygų mugėje – anykštėnų kūriniai
Ketvirtadienį prasidėjusioje „Vilniaus knygų mugėje 

2022“ Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ paro-
dų centre savo stendą turi ir anykštėnai. 

Kaip „Anykštai“ pasakojo 
Anykščių menų centro direkto-
rius Tomas Tuskenis, Anykščių 
stende pristatomos Anykščių 
kultūros įstaigų išleistos arba 
anykštėnų autorių sukurtos 

knygos, taip pat jomis čia pre-
kiaujama. 

Menų centras išleistas knygas 
pristato ne tik Anykščių, bet ir 
Lietuvos muziejų asociacijos 
stende tam, kad kuo plačiau būtų 

skleidžiama žinia apie Anykščių 
menų centro veiklą ir knygas.

Direktorius pasakojo, kad 
tarp Nacionalinės filharmonijos 
ir Martyno Mažvydo bibliote-
kos stendų įsikūręs anykštėnų 
stendas sulaukia Knygų mugės 
lankytojų, kurie neslepia pozi-
tyvių emocijų, išvydę Anykščių 
vardą, ir ima kalbėti ne tik apie 

knygas ir autorius, bet ir apie 
patį Anykščių kraštą. 

Prasidėjusi Rusijos agresija 
prieš Ukrainą palietė ir Kny-
gų mugės lankytojų nuotaikas, 
tačiau Anykščių menų centro 
direktorius pastebėjo, kad visi 
renginiai vyksta taip,  kaip ir 
buvo planuota, bet visur jaučia-
mas didelis dėmesys Ukrainai.  

Vilniaus knygų mugė uždaro-
ma rytoj, sekmadienį.

-aNyKŠta

tes, tai gal ir Svėdasų bendruo-
menė gaus daugiau lempų dėl 
Mokyklos gatvės. Juk mokslas 
– šviesa, o pažadai dėl apšvieti-
mo kaimiškose vietovėse, kaip 
mėnulio pilnatis- ateina ir pra-
eina…“ LEDas: „keista, kad 
niekam nekilo noras pateikti 
pranešėjui klausimų apie nu-
matomą 10 metų „išsipirkimo“ 
terminą šiam projektui. Ar savi-
valdybės specialistai specialiai 
nutyli tai, kad po 10-ies metų 
šių lempų LED šviestuvų eks-
ploatacijos jų techninis resursai 
bus išnaudotas. T.y. jos jau bus 
išdegę ir teks utilizuoti kaip 
elektronikos laužą.“

-aNyKŠta



2022 m. vasario 26 d.SVEIKATOS ABc

???

(Pagal ,,anykštos“ Fb. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosRenkame populiariausius 
Anykščių medikus
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru pradėjo 

tradicinius populiariausių šių metų Anykščių medikų rinkimus.
Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydytojus ir slaugytojas – „Anykšto-

je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena.

Šiuo metu padėkų jau yra 
sulaukę gydytojai Rolandas 
Jurkėnas, Virginija Pažėrie-
nė, Rimondas Bukelis ir Val-
das Macijauskas.

Skaitytojai dėkojo slaugyto-
joms Aušrai Valaitienei, Ritai 
Burneikienei ir Laimai Slap-
šienei. 

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas pa-
dėkas (vienos padėkos kaina 
15 eurų), rašydami redakcijai 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuoda-
mi internetu, portale anyksta.lt 
vyksiančioje apklausoje.

Kaip ir pernai, 75 proc. bal-
sų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsa-
vimas internetu.

Balsavimą internetu skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų jau lau-

kiame. Nepraleiskite progos 
padėkoti žmonėms, kurie nuo-
širdžiai rūpinasi Jūsų sveikata.

Padėkas galima užsakyti 
elektroniniu paštu reklama@
anyksta.lt ir su Jumis susi-

sieks ,,Anykštos” redakcijos 
reklamos skyriaus darbuo-
toja arba atvykus į redakciją 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

-aNyKŠta

Nuoširdžią padėką reiškiame Troškūnų ambulatorijos vyr. 
gyd. Rimondui BUKELIUI už nuoširdumą, gerą gydymą ir 
dėmesį. Taip pat reiškiame kuo nuoširdžiausią padėką se-
sutei Ritutei BURNEIKIENEI už malonų, šiltą aptarnavimą 
ir motiniškus patarimus. Taip pat dėkingi ir visam likusiam 
personalui už įvairias paslaugas ir kt.

Tad būkite visi sveiki, laimingi, mielieji, dirbdami tokį sunkų 
ir visiems be galo reikalingą medikų darbą.

Su pagarba Jums pacientai O. ir J. BALIUTAVIČIAI

Dėkoju Anykščių PSPC gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Laimai SLAPŠIENEI už profesionalumą, nuošir-
dumą.

Linkiu gerbiamiems medikams sėkmės visur ir visada.

Irena KULBOKIENĖ

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

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

siūlo darbą

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Taip pat bendradarbiaujame pasi-
rašydami trišales sutartis su darbo 
užimtumo tarnyba, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 
Tel.: (8-686) 23411, (8-698) 46745.

Reikalingi ekskavatorininkai, buldozerininkai. 
Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

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

Tel. (8-609) 92144.

Reikalingi miško ūkio darbi-
ninkai, atlikti jaunuolyno ug-
dymą. Turėti savo automobilį, 
krūmapjovę, pjūklą ar kardą. 
Už 1 ha moka 160 Eur.

Tel. (8-617) 47203.

Informuojame žemės sklypo (-ų) 
(kadastro Nr. 3422/001:387) esančio 
Daujočių k., Svėdasų sen., Anykščių 
r. savininką J.M., paveldėtojus, kad 
UAB GEOSIRUS matininkas Saulius 
Lapienis (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-1613) 2022-03-08 nuo 
10:00 val. vykdys žemės sklypo kad.
Nr. 3422/0001:359, Daujočių k., 
Svėdasų sen., Anykščių r. ribų ženkli-
nimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į UAB GEOSIRUS 
adresu Vytauto 14, Ukmergės m., 
el. paštu: geosirus@gmail.com, arba 
telefonu (8-673) 34208.

Skelbimus galite talpinti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
6 Eur -7 dienos; 

10 Eur - 14 dienų.

Ar Anykščiuose 
reikia sutvarkyti 
Lietuvos 
karaliaus 
Mindaugo 
ąžuolyno parką?

Eglė BARONIENĖ:
Baisus parkas. Vasarą, kiek 

mačiau, šienaujami tik take-
liai. Sklypo pakraščiuose arba 
šabakštynai ir šiukšlynai, arba 
kaip tik labai gražiai sutvarky-
ta, BET užsitverta tvora. Reiktų 
tvarkyti visą parko 10 ha teri-
toriją.

Aldona ŽVIRBLIENĖ:
Ąžuolyno parkas vieną kartą 

buvo sutvarkytas, kai atvažiavo 
V.Adamkus sodinti ąžuoliuko, 
ir viskas. Šį parką matau kie-
kvieną dieną per langą, baisu.

Arnoldas PAŠKEVIČIUS:
Žinoma, kad ne! Tai būtų 

nuostolinga investicija. Tokius 
projektus vykdyti tik savanoriš-
kai, savo ištekliais.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
Pirmą kartą išgirdau apie 

tokį,Vorutos piliakalnį pabaikit 
tvarkyti, o ne kitų griebkitės!

Dar geriau, kad būtų 
pačiam kultūros centre

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
gręžinį Anykščių miesto par-
ke: 

„Iš kai kurių žinomų Lietu-
vos architektų gavome pasta-
bų, kad mineralinio vandens 
biuvetė turi būti arti žmonių 
judėjimo vietos, todėl ją  teks 
perprojektuoti arčiau kultūros 
centro.“

Už 15 tūkst. - tai čia jau 
labai prastas automobilis?

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, apie „Anykštė-
no kortelės“ gamybos kainą:

 „Čia kaip automobilio pirki-
mas – galima nupirkti už ir 15 
tūkst., ir už 100 tūkst. Eur.“

Gerai, nors prieš rinkimus 
žmonėmis pasijausim...

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas, apie nemokamus 
maršrutinius miesto autobu-
sus:

 „Yra toks įtarimas, kad 
Anykščių rajono valdžia šiuo 
sprendimu nori „užsidėti pliu-
siuką“. Artėja savivaldos rinki-
mai, visi nori būti geri ir dos-
nūs.“ 

Ramiai. Ir taip mūsų 
mažai!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių meras, apie nusi-
kalstamumą: 

 „Kartais pajuokaujame, kad, 
jeigu keliasdešimt šeimų iš-
tremtume į Baltarusiją,  nusi-
kalstamumas Anykščiuose tur-
būt sumažėtų dar kelis kartus.“

Na, ne visi kenčiantys 
yra protingi... 

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas, sveikindamas Anykščių 
jaunimo Metų proto nomina-
cijos nugalėtoją:

 „Gyva bėda su tais protin-
gais žmonėm. Ir gyvenime 
jums bus sunku, aš jums nepa-
vydžiu. Niekas taip gyvenime 
nenukenčia, kaip protingi žmo-
nės.“   

Jei  tų ašarų būtų bent 
dvigubai daugiau...

Vytautas VAIŠKŪNAS, 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato virši-
ninkas, apie policijos parei-
gūnų pensijas:

 „Vyriausiasis tyrėjas, po 25 
metų išėjęs į  užtarnautą poilsį, 
gauna 500 eurų pensiją. Ar tai 
yra solidi ir ori pensija? Man 
tai yra ašaros.“
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rievės

Bronis Ropė. Net skaitant šį žodį – kyla siaubas. 
Bet tam galime padaryti galą.

Onkologinės ligos istorija paženklintas bent vieno žmo-
gaus iš mūsų artimo rato – giminaičio, draugo ar kolegos 
gyvenimas. Kiekvieną kartą išgirsti žinią apie šią diagno-
zę yra didžiulis šokas, net jei ji nustatyta ne mums pa-
tiems. Net skaitant žodį – vėžys – kyla siaubas. Yra būdų, 
galinčių šios ligos sergamumo rodiklius stipriai sumažinti, 
jei ne sustabdyti apskritai. Pagaliau Europos Parlamen-
te buvo priimtas europinio lygmens dokumentas, kuriuo 
siekiama pasinaudoti visomis galimybėmis užkirsti vėžiui 
kelią Europos visuomenėje.

Šiuo dokumentu siekiama pa-
naudoti visas priemones, kurios 
yra žinomos kaip veiksmingos 
kovojant su onkologinėmis li-
gomis. Pradedant labai konkre-
tizuotais prevencijos veiksmais 
(nuo aplinkos, pramonės, mais-
to saugos ir pan., iki ankstyvos 
diagnostikos) ir plečiant iki visų 

kitų sveikatos sektoriaus pas-
laugų prieinamumo kiekvienam 
Europos pacientui, kad kiekvie-
nas žmogus, kur jis begyventų, 
turėtų galimybę gauti patį pa-
žangiausią ir efektyviausią gy-
dymą. Mūsų parengtas Kovos 
su vėžiu komiteto išvadas Euro-
pos Parlamentas, galima sakyti, 

priėmė vienbalsiai.
Vėžys yra antra pagrindinė 

mirtingumo priežastis Europos 
Sąjungoje po širdies ir krauja-
gyslių ligų. Kiekvienais metais 
nustatoma 3,5 milijono naujų 
diagnozių ir kasmet nuo vėžio 
miršta 1,3 milijono žmonių, o tai 
sudaro 25 proc. visų mirčių. Jei 
dabartinė tendencija išliks, pro-
gnozuojama, kad iki 2035 m. vė-
žio atvejų skaičius padvigubės, 
o vėžys taps pagrindine mirties 
priežastimi Europos Sąjungo-
je. Tai yra baisi statistika, o už 
kiekvienos diegnozės egzistuoja 
konkretaus, gyvo žmogaus ir jo 
šeimos, jo artimųjų likimai, jų 
išgyvenimai, aukštyn kojomis 
apsivertę pasauliai. 

Europos kovos su vėžiu plano 
tikslas – sumažinti vėžio naš-
tą pacientams ir jų šeimoms bei 
sveikatos priežiūros sistemoms. 
Lietuvai ypač svarbu, kad planu 
siekiama išspręsti su vėžiu su-
sijusią nelygybę tarp valstybių 
narių ir jų viduje. Europos Parla-
mentas, kaip įstatymų leidėjas ir 
politikos formuotojas, itin akty-
viai dalyvavo formuojant naująjį 
kovos su vėžiu planą ir susijusius 
teisės aktų pasiūlymus bei politi-
kos iniciatyvas.

Pasinaudojęs savo kaip Euro-
pos Parlamento nario teise, įtrau-
kiau ir nacionalinius partnerius 
– Lietuvos mokslininkus, medi-
kus, pacientų organizacijas bei 
visuomenę. Man pavyko įtikinti 
kolegas europarlamentarus į Ko-
vos su vėžiu planą įtraukti prak-
tiškai visus Lietuvai naudingus 
pasiūlymus. 

Įgyvendinus šį dokumentą, 

Rytų Europos valstybių, taip pat 
ir Lietuvos pacientams sveika-
tos apsaugos sistemų paslaugos 
taptų prieinamos taip pat kaip ir 
Vakarų Europoje, didėtų anksty-
vos vėžio diagnostikos prieina-
mumas. Neabejotinai būtų spren-
džiamas vaistų prieinamumo bei 
kainų klausimas, kad Lietuvoje 
tie patys vaistai nebekainuotų iki 
10 kartų brangiau nei, pvz., Vo-
kietijoje, kad kaina būtų vienoda 
visiems europiečiams pacien-
tams. Taip pat būtų nustatomi vė-
žio gydymo kokybės standartai 
visoms valstybėms narėms, sie-
kiant, kad vėžio gydymo būdai 
būtų vienodai geri ir efektyvūs 
visose Europos Sąjungos šalyse 
narėse.

Plano įgyvendinimas užtikrin-
tų platesnį personalizuotos medi-
cinos ir gydymo būdų taikymą. 
Įgyvendinant priimtą dokumen-
tą, bus galimybė plačiau vykdy-
ti klinikinius tyrimus Vidurio ir 
Rytų Europos regione, ko šiuo 
metu itin trūksta Lietuvoje, lygi-
nant su Vakarų Europos šalimis.

Prioritetas prevencijai  yra 
veiksmingiausias kovos su vėžiu 
sprendimas. Europos Parlamen-
tas politiniame lygmenyje nedvi-
prasmiškai pripažino kai kurias 
abejonių nekeliančias onkologi-
nių ligų priežastis ir sąlygas, o 
tai turės didžiulę įtaką kai kurių 
pramonės sektorių reguliavimui. 
Europa visuotinai ima pripažinti 
griežtesnės alkoholio ir tabako 
pramonės kontrolės būtinybę 
kaip efektyvią onkologinių ligų 
prevencinę priemonę. Pripažinta, 
kad bent 40 proc. susirgimų būtų 
galima išvengti, jeigu daugiau 
dėmesio būtų skiriama profilak-
tikai. Investicijos atpirktų daug 
didesnes išlaidas gydymui, pra-

Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

radimus darbo rinkoje ir pan.
Dar vienas itin svarbus aspek-

tas, kurį mums pavyko įtraukti 
į dokumentą – tai būtinybė už-
tikrinti taip vadinamą europie-
čių teisę „būti pamirštam“, kad 
draudikai, darbdaviai ir bankai 
nediskriminuotų vėžiu sirgusių 
asmenų dėl jų ligos istorijos.

Kviečiu Lietuvos žmones pa-
daryti viską, kas priklauso nuo 
mūsų pačių. Yra žinoma, kad 
sveikesnė mityba, žalingų įpro-
čių atsisakymas, aktyvi fizinė 
veikla ir švari aplinka stipriai 
sumažina onkologinių ligų ri-
ziką. Rinkimės vietinę, kiek 
įmanoma, ekologišką produk-
ciją. Atsisakykime aiškiai mus 
žalojančių veiklų, keiskime jas 
į dažnesnius pasivaikščiojimus 
ar sportą gamtoje. Saugokime 
švarią aplinką. 

O taip pat reikalaukime iš 
valdžios, kad rūpintųsi tomis 
sritimis, kurios nepriklauso nuo 
mūsų pačių. Europos kovos su 
vėžiu planas – labai geros gairės 
valstybėms narėms. Tad kelkite 
šį klausimą nacionalinės val-
džios ir savivaldos atstovams, 
raginkite kuo greičiau įgyven-
dinti šio plano nuostatas. Mes 
kartu su Jumis padarėme viską, 
kad tas dokumentas atsirastų, ir 
tai jau, galima sakyti, pusė nu-
eito kelio. Nueikime ir kitą pusę 
– nugalėkime vėžį.

užsak. Nr. 177

Vidmantas ŠMIGElSKaS

1991-ųjų pučo dienomis 
mano eskadrilės vado 
pavaduotojas per mitin-
gą Kaliningrado centre 
pareiškė, jog nė vienas 
lugavoje esančios es-
kadrilės malūnsparnis 
neskris okupuoti lietuvos. 
Pasklidus šiai žiniai, atlai-
džiai šypsojomės - kas kur 
skris, nuo majoro nedaug 
priklausė, o kita vertus, 
mūsų Mi-2 ir Mi-8 buvo 
transporto, o ne koviniai 

sraigtasparniai. 
tačiau kitą dieną, kai 

majoras prieš eskadrilės 
rikiuotę nusiplėšė ant-
pečius ir, juos numetęs 
ant žemės, pareiškė, jog 
„pučistamas“ netarnaus 
- kūnu nubėgo šiurpuliu-
kai. Jis tada nežinojo, kur 
pakryps situacija. lai-
mei, viskas baigėsi gerai, 
majoras prarado tik darbą 
ir afganistane užtarnautą 
pensiją. Nesuėmė jo ir 
nesušaudė, nes pučistai 
pralaimėjo.

Didžioji dalis mano es-
kadrilės lakūnų ir mecha-
nikų buvo „padirbėję“ af-
ganistane. Jie matė, kaip 
tykšta smegenys ir volio-
jasi išdraskytos žarnos. 
Karininkai ir praporščikai 
mus, vaikus, saugojo net 
ir taikioje Kaliningrado 
aplinkoje. „Px globalioji 
politika. Jūs tik gyvi namo 
grįžkit, sūneliai“, -  mums 
linkėjo daugelis iš jų. Ir 
niekam nerūpėjo, ar tu 

lietuvis, ar ukrainietis, ar 
armėnas.  

Prieš daugiau nei trisde-
šimt metų tūkstančiai rusų 
ėjo į savo miestų gatves 
ir viešai reiškė palaikymą 
nepri-
klau-
somy-
bės 
sie-
kian-
čioms 
buvusioms „sesėms“. 

Nemanau, jog chaotiška 
ukraina apsigins pati. Ne-
tikiu ir  Vakarų pagalba. 
ES ir NatO  stebėjo, kaip 
bunda žvėris, vis taiky-
dami sankcijas, iš  kurių 
griežčiausia buvo skambu-
tis Vladimirui Putinui.        

Gal naivu, bet vis dar 
tikiu pačia rusų tauta. 
Didžioji dalis Rusijos nėra 
niekšai ar idiotai. Didžia-
jai daliai tautos skauda, 
kad jos šalies kariuomenė 
niokoja svetimą žemę. 
tiesa, jie pradžioje, kaip 

sovietmečiu, protestuos tik 
savo virtuvėse, bet kai į jų 
miestus ir kaimus pažįs-
tami bei artimieji iš karo 
ims grįžti cinkuotuose 
karstuose, rusų tauta ne-

beištvers. 
Ne-

mėgstu 
svaidytis 
prakeiks-
mais. 
Juolab 

kad sėdint Kušliuose 
rėkti „Putin-Xuilo!“ 
nėra labai jau didžiai 
didvyriška. bent kol kas, 
kol aš Kušliuose, o Pu-
tinas Maskvoje. tačiau  
pragmatiškai ir visiškai 
neemocionaliai man norisi 
palinkėti Rusijai artimiau-
siomis dienomis sulaukti 
kuo daugiau cinkuotų 
karstų. tegul kiekvieno 
Rusijos miestelio kapinė-
se  kasdien būna kasamos 
duobės!

lai žūna ir tie nekalti 
vaikinai, kurie ne savo 

noru arba dėl godumo ar 
kvailumo atsidūrė sveti-
moje žemėje. Gaila vai-
kinų. bet jų aukos galbūt 
išgelbės pasaulį.  

Kol naujoji rusų gene-
racija nepajus geliančio 
skausmo dėl beprasmių 
savo artimųjų žūčių, tol 
nepaims į rankas šakių. 
tik jie patys gali išmėžti 
savo brudą, kuriam leido 
subujoti! Nesuvaldys ir 
nesunaikins Putinas sa-
viškių, jeigu į gatves išeis 
pikti ir motyvuoti milijo-
nai!         

P.S. Šį tekstą rašiau 
vakar. aš nežinojau, kokia 
bus situacija ukrainoje, 
kai Jūs skaitysite mano 
straipsnį. bet aš viliuosi, 
kad ukraina šeštadienį 
dar nebus kapituliavusi. 
Ir apskritai kad niekada ji 
nekapituliuos, kad „triko-
lorai“ neterš Kijivo, Ode-
sos, Mariupolio, lvivo, 
Charkivo vaizdo.  

Gyvuok, ukraina!

„...Nesuvaldys ir nesunaikins 
Putinas saviškių, jeigu į gatves 
išeis pikti ir motyvuoti milijo-
nai!“  
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Savivaldybės biudžetas patvirtintas be 
padejavimų apie sunkmetį Robertas alEKSIEJūNaS

robertas.a@anyksta.lt

Vasario 23 dieną, trečiadienį, Anykščių rajono taryba pri-
ėmė svarbiausią metų sprendimą – patvirtino 2022 metų 
Anykščių rajono savivaldybės biudžetą.

Anykštėnų išrinktieji posėdyje taip pat nusprendė, kad 
Anykščių mieste UAB „Transporto centras“ maršrutiniais 
autobusais keleiviai galės važiuoti nemokamai, diskutavo apie 
Anykščių miesto gatvių apšvietimą, „Anykštėno kortelę“ bei 
apgailėtinai atrodančią Anykščių miesto autobusų stotį. 

Antrą kartą tapo tėvu

Posėdį Anykščių rajono me-
ras pradėjo sveikindamas nuo 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos į Anykščių rajono ta-
rybą išrinktą Dominyką Tutkų. 
Meras pranešė, kad Anykščių 
rajono tarybos nario šeimoje – 
pagausėjimas. D.Tutkaus žmo-
na Viltė pagimdė dukrą. Tai jau 
antroji politiko atžala. Tutkai 
augina sūnų Benediktą.

Įrengs mineralinio 
vandens gręžinį ir fontaną

2022 metų Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto pro-
jektą Anykščių rajono tary-
bai pristatė Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė. Jo 
dydis - 39 mln.384 tūkst.800 
Eur. L.Kuliešaitė sakė, kad, 
palyginti su praėjusių metų sa-
vivaldybės biudžetu, šių metų 
biudžetas yra didesnis kone 8 
mln. Eur.

Pasak administracijos direk-
torės, iš praėjusių metų savi-
valdybės biudžeto į šių metų 
biudžetą persikėlė 3,5 mln. Eur. 
Toks lėšų likutis susidarė dėl kai 
kurių neįvykusių viešųjų pirki-
mų, kai kurių projektų poreikio 
nebuvimo ir kitų priežasčių.

Kalbėdama apie 2022 metais 
laukiančius svarbiausius darbus, 
administracijos direktorė L. Ku-
liešaitė sakė, kad Anykščių rajo-
no savivaldybė planuoja įsigyti 
Angelų muziejaus pastatą – tam 
šių metų savivaldybės biudže-
te numatyta 190 tūkst. Eur. Taip 
pat numatyta pradėti mineralinio 
vandens gręžinio statybas – šiam 
tikslui biudžete numatyta per 100 
tūkst. Eur. L. Kuliešaitė informa-
vo, kad savivaldybė šiemet pla-
nuoja įrengti naują fontaną, nes 
senasis Šventosios upėje buvęs 
įrenginys sugedo. 2022 metų biu-
džete numatyti 300 tūkst. Eur glo-
bos namų Troškūnuose plėtrai. Pa-
sak L.Kuliešaitės, šiemet daugiau 
savivaldybės biudžeto lėšų atiteks 
jaunimo veikloms. Daugiau lėšų 
numatyta ir mokyklų infrastruktū-
ros atnaujinimui. Palyginimui - jei 
pernai šiam tikslui buvo skirti 37 
tūkst. Eur, tai šiemet tam numaty-
ta daugiau nei 221 tūkst. Eur, tarp 
jų ir kondicionierių įrengimui 

vaikų lopšeliuose – darželiuose. 
750 tūkst. Eur biudžete numatyta 
miesto apšvietimo sistemai per-
tvarkyti, 100 tūkst. Eur – kvar-
talinei renovacijai, Žvejų gatvės 
rekonstrukcijai užbaigti – 80 
tūkst. Eur. Beveik 200 tūkst. Eur 
biudžete numatyta prisidėjimui 
prie įstaigų, kurios įsirenginėja 
saulės kolektorius, projektų. 378 
tūkst. Eur šių metų savivaldybės 
biudžete numatyta savivaldybės 
paskolai grąžinti.

Beje, jau daugelį metų, tvir-
tinant Anykščių rajono savival-
dybės biudžetą, savivaldybės 
vadovai jam surasdavo įvairių 
epitetų. Meras S. Obelevičius 
biudžetus ypač buvo pamėgęs 
vadinti „išgyvenimo biudže-
tais“, tačiau šiemet, kai Lietuvo-
je  siaučia koronaviruso pande-
mija, panašių epitetų išvengta.

Ugniagesiai lėšų neprašė

Nuo visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio są-
rašas „Anykščių krašto labui“ 
į Anykščių rajono išrinktas 
Audronius Gališanka 40 tūkst. 
Eur siūlė skirti Anykščių rajono 
ugniagesių tarnybai. Šias lėšas 
jis siūlė skirti iš viešojo ir pri-
vataus sektoriaus partnerystės 
projektams skirtos eilutės. 

Įdomu tai, kad dėl tokio lėšų 
poreikio pati Anykščių rajo-
no ugniagesių tarnyba, pasak 
administracijos direktorės L. 
Kuliešaitės, nesikreipė. 

Anykščių rajono taryba A. Ga-
lišankos pasiūlymui nepritarė.

Priminsime, kad praėjusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos viršininkas Valdas Tereš-
kevičius skundėsi, kad tarnybai 
trūksta lėšų, o metų pabaigoje jų 
gali pritrūkti net atlyginimams.

Pirks Angelų muziejų

Rajono tarybos nariai domė-
josi Anykščių rajono savival-
dybės planais įsigyti Angelų 
muziejaus pastatą. 

Anykščių rajono meras S. 
Obelevičius sakė, kad parduoti 
šį pastatą savivaldybei yra Pa-
nevėžio vyskupijos iniciatyva. 

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
kalbėjo, kad, įsigijus pastatą, 

Anykščių menų centras galėtų 
kreiptis į įvairius fondus dėl 
finansavimo, nes dabar, savo 
nuosavybėje neturint pastato, 
esą įstaiga to negalinti daryti. 
D.Žiogelis žadėjo, kad, įsigijus 
Angelų muziejaus pastatą, būtų 
sutvarkyti ir vidiniame jo kie-
me esantys „šabakštynai“.

Tiesa, posėdyje nuskambėjo 
ir kalbos, kad Angelų muziejaus 
pastato būklė yra gana prasta.

Kaip minėjo administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė, šiam 
pastatui įsigyti biudžete numa-
tyta 190 tūkst. Eur, tačiau galu-
tinė jo kaina paaiškės po turto 
vertintojų verdikto.

Biuvetė bus „arčiau žmonių“

Posėdyje savivaldybės vado-
vams Anykščių rajono tarybai 
išsakė pastabų ir dėl miesto 
parke planuojamo įrengti mine-
ralinio vandens gręžinio. Paste-
bėta, kad savivaldybė pirmiau-
sia galėjo sutvarkyti dalį parko, 
o tik po to įrengti gręžinį.

Meras S.Obelevičius prisiminė 
miesto parko sutvarkymo projek-
tą bei nesėkme pasibaigusį ban-
dymą gauti lėšų iš Saugomų te-
ritorijų tarnybos.  Jis kalbėjo, kad 
anksčiau parengtas projektas jau 
yra pasenęs, todėl jį būtina keisti.

„Mums nebeverta prie to pro-
jekto prisirišti. Iš kai kurių žino-
mų Lietuvos architektų gavome 
pastabų, kad mineralinio van-
dens biuvetė turi būti arti žmo-
nių judėjimo vietos, todėl ją teks 
perprojektuoti arčiau kultūros 
centro“, - dėstė S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis prisiminė, 
kad miesto parko sutvarkymo 
projektas negavo finansavimo 
dėl to, kad jame buvo numa-
tyta pastatyti per brangiai kai-
nuojančias skulptūras, sukurtas  
„Anykščių šilelio“ motyvais.

„Anykštėno kortelė“ 
gali būti „nulaužta“

Anykščių rajono tarybos na-
rys A.Gališanka taip pat užvedė 
diskusiją apie „Anykštėno kor-

telę“. Jis priminė, kad Anykš-
čių rajono tarybai buvo prista-
tyta, kad „Anykštėno kortelės“ 
įvedimas biudžetui kainuos 15 
tūkst. Eur, tačiau dabar šie skai-
čiai, papildyti kortelės admi-
nistravimo lėšomis, išaugo iki 
27 tūkst. Eur. „Vieni daro nuo-
laidas, o kiti iš tos kortelės už-
dirbs“, - pastebėjo jis.

A. Gališanka dėstė, kad 
„Anykštėno kortelę“ adminis-
truojantis Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras, da-
bar už kortelės išdavimą imda-
mas mokestį, už surinktas lėšas 
kortelę ir galėtų administruoti.

„Anykštėno kortelės“ kon-
cepciją rengusios darbo grupės 
pirmininkas, Anykščių rajono 
tarybos narys, liberalas Min-
daugas Sargūnas dėstė, kad 
pagaminti „Anykštėno kortelę“ 
kainuoja brangiai, nes ji nėra 
šabloninė, o vardinė.

„Čia daug skamba, kad ta 
„Anykštėno kortelės“ elektroni-
nė platforma kainuoja 15 tūkst. 
Eur. Tai supraskime, kad čia kalba 
eina apie asmens duomenis. Jei 
programėlę paimsime iš trečiųjų 
šalių, tai, jei žmonių asmens duo-
menys nutekės, mes, politikai, už 
tai neatsakysime, kalčiausias liks 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centras. Čia kaip automo-
bilio pirkimas – galima nupirkti 
už 15 tūkst. ir už 100 tūkst. Eur. 
Tikslą taip pat pasieksime nuo taš-
ko A iki taško B. Bet saugumas, 
efektyvumas – čia jau kiti klausi-
mai“, - aiškino M. Sargūnas.

Darbo partijos atstovas Anykš-
čių rajono taryboje Ričardas 
Sargūnas svarstė, kad „Anykš-
tėno kortelės“ turėtojų asmens 
duomenys gali būti 100 proc.ne-
pasaugoti, nes tai „pakankamai 
sudėtingas klausimas“.

„Garantijų jokių negali duoti. 
Jei įsilaužia į Pentagono duo-
menų bazes, tai norintys tą vi-
sada padarys“,- juokavo meras 
S.Obelevičius.

Autobusų stotis – tarsi 
Donbasas

Į Anykščių rajono tarybą 

kreipėsi UAB „Autovelda“ pa-
likimo administratorius Egidijus 
Preidys, prašydamas leisti su-
bnuomoti dalį autobusų stoties 
patalpų. Tačiau autobusų stoties 
pastatą ir jo aplinką vengiantį 
tvarkyti verslininką Anykščių ra-
jono taryba nusprendė pamokyti 
ir subnuomoti patalpų neleido.

Anykščių rajono taryba infor-
muota, kad UAB „Autovelda“ 
2020 metais buvo surašytas sta-
tinio techninės priežiūros aktas. 
Akte nustatyta, kad  autobusų 
stoties pastato pamatai vietomis 
suskilę, rampos trinkelės nuby-
rėjusios, sienelė išvirtusi. Pasta-
to būklė patenkinama. Teritorija 
prižiūrima nepakankamai, pasta-
tas disonuoja su aplinka. 

Nuomininkas privalėjo su-
tvarkyti rampą, tačiau to ne-
padarė. 2021 metais UAB 
„Autovelda“ surašytas pakar-
totinis statinio techninės prie-
žiūros aktas. Akte nustatyta, 
kad pastatas naudojamas, pas-
tato pamatai vietomis suskilę, 
būklė  patenkinama. Rampos 
trinkelių dalis sienos išvirtusi, 
kita dalis atšokusi nuo pamato. 
Aplink mėtosi nukritusios trin-
kelės. Teritorija duobėta, nepa-
kankamai prižiūrima, pastatas 
disonuoja su aplinka. Surašy-
tas pakartotinis reikalavimas 
atlikti rampos remontą. Iki šiol 
reikalavimas neįvykdytas.

„Mes siūlėme autobusų sto-
ties nuomininkui nutraukti 
sutartį ir gražiuoju išsiskirti. 
Siūlėme sumokėti ir kažkokią 
sumą, bet su autobusų sto-
ties nuomininku neįmanoma 
susikalbėti“, - kalbėjo meras 
S.Obelevičius.

Jis sakė, kad, sutvarkius Til-
to gatvės kompleksą, dabar au-
tobusų stotis atrodo „lyg koks 
Donbasas“.

Meras S.Obelevičius autobu-
sų stoties nuomą UAB „Auto-
velda“ prilygino korupcijai.

„Buvo tokia politikų, galima 
sakyti, korupcinė sutartis, kur 
pats UAB „Autovelda“ savi-
ninkas buvo Anykščių rajono 
tarybos narys. Meras buvo tam 
tikros partijos taip pat. Ir buvo 
priimti tokie sprendimai auto-
busų stotį išnuomoti 30-čiai ar 
velniai žino kiek ten metų su 
tuo, kad jie investuoja. 

Dabar jei pažiūrėtume, kiek 
ten investuota, tai tikrai ne tiek, 
kad už nuomą nereikėtų mokėti 
30 metų. Visada, kai neįvyks-
ta kažkokie nešvarūs reikalai, 
jau trečią ar ketvirtą kadenciją 
bandome nutraukti sutartį su 
nuomininku, bet kol kas ne-
pavyksta, nes sutartis parašyta 
labai profesionaliai“, - kalbėjo 
S.Obelevičius, kuris tuo metu, 
kai autobusų stotis buvo išnuo-
mota UAB „Autovelda“, buvo 
tuometinio Anykščių rajono 
mero Alvydo Gervinsko pava-
duotojas.

36-ajame Tarybos posėdyje 
priimti 27 sprendimai.

Angelų muziejaus pastatą Anykščių rajono savivaldybei siūlo 
pirkti dvasininkai.
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Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono 
dalyviams internetu registruojantis VĮ Regis-
trų centro administruojamoje svetainėje http://
www.evarzytynes.lt/.

Butą-patalpą-butą Nr. 
3, unikalus Nr. 3494-0040-
7012:0003, su bendro nau-
dojimo patalpomis pažy-
mėtomis: a-1 (0,15 iš 23,51 
kv. m) – 3,53 kv. m, bendras 
plotas 139,94 kv. m, pažymė-
jimas plane 3494-0040-7012, 
1N2p, paskirtis – gyvenamo-
ji (butų), aukštas 1, statybos 
metai – 1940, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 12-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1919 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1750 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 169 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 191 Eur. Turto naudojimo są-
lyga: kultūros paveldo statinys – 
Troškūnų dvaro sodybos rūmai 
(unikalus kodas kultūros ver-
tybių registre 37561) yra Troš-
kūnų dvaro sodybos (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 
70) komplekso sudėtinė dalis. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo ap-
saugos įstatymu bei kitais tei-
sės aktais.  Žemės sklypo dalis 
0,2430 ha, esanti 0,9439 ha plo-
to žemės sklype išnuomojama 
(unikalus Nr. 4400-5403-1818, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:750 
Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Dvaro g. 12. Žemės sklypas 
išnuomojamas 18 (aštuonio-
likai) metų. Išnuomojamo že-
mės sklypo vertė, apskaičiuota 
Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 1999 m. vasario 24 d. 
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 1709 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos. Spe-
cialiosios žemės naudojimo są-
lygos: Elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis); kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis); 
kultūros paveldo objektų ir 
vietovių teritorijos, jų  apsau-
gos zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis); paviršinių vandens 

telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis); paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonos (VI 
skyrius, aštuntasis trečiasis 
skirsnis. Žemės sklypo pagrin-
dinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendra-
bučių teritorijos.

Butą/patalpą-butą, unika-
lus Nr. 3496-8019-8012:0003, 
pažymėjimas plane 3496-
8019-8012, 1A2p, paskirtis 
– gyvenamoji (butų), sienos 
plytų, antrame aukšte, sta-
tybos metai 1968; ¼ pasta-
to-ūkio pastato, unikalus 
Nr. 3496-8019-8023, pažy-
mėjimas plane 2I1p, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
plytų, statybos metai 1969; 
½ pastato-tvarto, unikalus 
Nr.  3496-8019-8078, pažy-
mėjimas plane 7I1p, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
plytų, statybos metai 1969; 
½ pastato-daržinės, unikalus 
Nr. 3496-8019-8089, pažy-
mėjimas plane 8I1ž, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
plytų, statybos metai 1969; ½ 
pastato-ūkio pastato, unika-
lus Nr. 3496-8019-8092, pažy-
mėjimas plane 9I1ž, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, sienos me-
dis su karkasu, statybos me-
tai 1969; ½ pastato-garažo, 
unikalus Nr. 3496-8019-8101, 
pažymėjimas plane 10I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos medis su karkasu, 
statybos metai 1990; ¼ kitų 
inžinerinių statinių-kiemo 
statinių, unikalus Nr. 3496-
8019-8123, pažymėjimas pla-
ne k (šulinys), paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai, statybos 
metai 1969, Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., Dabužių I k., 
Miško g. 3, 3-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1604 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
160 Eur. 

43/100 dalis pastato-gyve-
namojo namo, unikalus Nr. 
3496-8000-9014, paskirtis – 
gyvenamoji (vieno buto pas-
tatai), pastato bendras plotas 

3436/0003:463, unikalus Nr. 
4400-5048-1528, Anykščių r. 
sav., Debeikių sen., Gerkonių 
k.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
20919 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 16357 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 3957 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
605 Eur.  Kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
2091 Eur. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: V. 
Aerodromo apsaugos zonos ir 
aerodromo sanitarinės apsaugos 
zonos. Žemės sklypo pagrindi-
nė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.

Negyvenamąsias patal-
pas-Gydomąjį-ūkinį skyrių, 
unikalus Nr. 4400-5021-
9838:3005, su bendro naudo-
jimo patalpomis: 1-370 (1/2 
t. y. 2,73 kv. m), 1-371 (1/2 t. 
y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 t. y. 
16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. 
m, pažymėjimas plane 3400-
1001-3014, 1D3p, pastatas, 
kuriame yra patalpos – dvie-
jų ir trijų aukštų, sienos ply-
tų, baigtumas – 98 proc., ben-
dras plotas – 10 090,49 kv. m, 
statybos metai – 1998, Anykš-
čių r. sav., Anykščiai, Ramy-
bės g. 15-1.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
105319 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 105107 Eur; 
žemės sklypo parengimo išlai-
dos – 212 Eur. Mažiausias kai-
nos didinimo intervalas – 100 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 10510 Eur. 

Valstybinės žemės sklypo da-
lis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha 
ploto žemės sklype (unikalus 
Nr. 4400-1616-1485, kadas-
tro Nr. 3403/0011:109 Anykš-
čių m. k. v.), Ramybės g. 15, 
Anykščiai, Anykščių r. sav. iš-
nuomojama. Žemės sklypo da-
lis išnuomojama 87 (aštuonias-
dešimt septyneriems) metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
dalies vertė, apskaičiuota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 
41967 Eur. 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

– 117,23 kv. m, sienos – medis 
su karkasu, statybos metai – 
1968; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9025, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
užstatytas plotas – 19 kv. m, 
sienos – lentos, statybos metai 
1968; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9036, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas 
plotas 165 kv. m, statybos me-
tai 1968; pastatą-ūkinį pas-
tatą, unikalus Nr. 3496-8000-
9070, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos – betonas/blokai/
šlakblokai, užstatytas plotas – 
46 kv. m, statybos metai 1975; 
pastatą-ūkinį pastatą, unika-
lus Nr. 3496-8000-9084, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos – plytų mūras, užstatytas 
plotas 93 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9114, 
paskirtis – pagalbinio ūkio,  
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 25 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9125, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 64 kv. m, statybos metai 
1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9136, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 44 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9147, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – lentos, užstatytas plo-
tas 26 kv. m, statybos metai 
1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9158, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos – plytų mūras, užstaty-
tas plotas 16 kv. m, statybos 
metai 1968; kitus statinius 
(inžinerinius)-kiemo stati-
nius, unikalus Nr. 4400-0015-
3824, aprašymas – išvietės v1, 
v2, skysto kuro rezervuarai 
c1, c2, c3, tvora t1, t2, asfal-
to danga b1, paskirtis – kiti 
statiniai, statybos metai 1968; 
7329/9073 dalis žemės sklypo 
0,7329 ha, esanti 0,9073 ha 
ploto žemės sklype, kadastro 
Nr. 3403/0005:17, unikalus 
Nr. 3403-0005-0017, Gegužės 
g. 45, Anykščių m., Anykščių 
r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 29014 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 9841 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina – 
19173 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 

dydis – 2901 Eur. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: VI. Elektros linijų apsau-
gos zonos; XLIX. Vandentiekio, 
lietaus ir fekalinės kanalizaci-
jos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos; I. Ryšių linijų apsaugos 
zonos. Kitos daiktinės teisės: 
Servitutas – teisė ribotai nau-
dotis sklypo dalimi kitais tiks-
lais (visuomenės poreikiams, 
tarnaujantis), plotas 0,0408 ha, 
aprašymas – teisė ribotai nau-
dotis žemės sklypo dalimi ki-
tais tikslais, plane pažymėta in-
deksais D ir F. Servitutas – teisė 
ribotai naudotis sklypo dalimi 
kitais tikslais (visuomenės po-
reikiams, tarnaujantis), plotas 
0,0018 ha, aprašymas – teisė 
ribotai naudotis žemės sklypo 
dalimi kitais tikslais, plane pa-
žymėta indeksais E ir G. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo bū-
das – vienbučių ir dvibučių gy-
venamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-gyvulių fermą, uni-
kalus Nr. 4400-4749-1225, pa-
skirtis – kita (fermų), sienos 
plytų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 663,02 kv. 
m, būklė – fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1982; žemės 
sklypą 0,2877 ha, unikalus 
Nr. 4400-5401-4630, Zabely-
nės k. 14A, Andrioniškio sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 3096 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 2187 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 510 
Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 399 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 309 Eur. Specia-
liosios žemės naudojimo sąly-
gos: Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis). 

Kitos daiktinės teisės: Servi-
tutas – teisė tiesti, aptarnauti, 
naudoti požemines, antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis), 
aprašymas: plane pažymėtas 
simboliu S1. Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis – 
žemės ūkio; naudojimo būdas 
– kiti žemės ūkio paskirties že-
mės sklypai.

Kitus inžinerinius stati-
nius-aerodromo aikštelę, 
unikalus Nr. 4400-3940-2407, 
danga – asfaltas, paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, 
plotas 16629,05 kv. m, staty-
bos metai – 1985; 3,2013 ha 
žemės sklypą, kadastro Nr. 
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: vie-
šųjų ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, vienuolik-
tasis skirsnis); elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); valstybi-
niai parkai (V skyrius, dvide-
šimt trečiasis skirsnis); šilumos 
perdavimo tinklų  apsaugos 
zonos (III skyrius, dvylikta-
sis skirsnis); vandens tiekimo 
ir nuotekų, paviršinių nuote-
kų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis). Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo bū-
das – visuomeninės paskirties 
teritorijos.

Kitus inžinerinius stati-
nius-silosinę, unikalus Nr. 
4400-5575-2428, kitos inži-
nerinių statinių paskirties, 
žymėjimas plane Bet, plotas 
994,30 kv. m, statybos metai 
1969, Luciūnų k., Kurklių 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 972 Eur. 
Kainos didinimo intervalas – 
50 Eur. Aukciono dalyvio re-
gistravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garanti-
nio įnašo dydis – 97 Eur. Turto 
naudojimo sąlyga: statiniai yra 
privačiame žemės sklype (re-
gistro Nr. 34/5909, kadastro 
numeris 3466/0001:79 Staškū-
niškio k. v.). 

Turtui eksploatuoti aukciono 
laimėtojas sudaro sutartį su že-
mės sklypo savininku.  

Kitus inžinerinius stati-
nius-sandėliavimo aikštelę, 
unikalus Nr. 4400-5554-5243, 
paskirtis kiti inžineriniai sta-
tiniai, žymėjimas plane b1, 
danga betono plytelės, plotas 
526,25 kv. m, statybos metai 
– 1980, Kurklelių k., Skiemo-
nių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 5850 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 585 Eur. 
Turto naudojimo sąlyga: pas-
tatas yra Lietuvos Respublikai 
nuosavybės teise priklausan-
čiame sklype, kurį nuomojasi 
privatus asmuo (registro Nr. 
44/2415271, kadastro numeris 

3430/0002:162 Katlėrių k. v.). 
Turtui eksploatuoti aukciono 
laimėtojas sudaro sutartį su že-
mės sklypo nuomininku.  

Pastatą-garažą, unikalus 
Nr. 3497-2000-7018, garažų 
paskirties, žymėjimas plane 
1G1p, bendras plotas 356,98 
kv. m, statybos metai 1972; 
žemės sklypą 0,2465 ha, uni-
kalus Nr. 4400-4470-2936, 
Gegužės g. 49, Anykščiai, 
Anykščių r. sav. 

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
38639 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 23850 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavi-
mo kaina – 14130 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
659 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 3863 Eur. Specialiosios že-
mės naudojimo sąlygos: vie-
šųjų ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, vienuolik-
tasis skirsnis); elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); vandens 
tiekimo ir nuotekų, pavirši-
nių nuotekų tvarkymo infras-
truktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 
1, unikalus Nr. 3495-4007-
1010:0003, paskirtis gyve-
namoji (butų), žymėjimas 
plane 3495-4007-1010, 1A2p, 
bendras plotas 38,14 kv. m,  
kambarių skaičius 2, aukš-
tas 1, statybos metai – 1954; 
pastatą-tvartą, unikalus Nr. 
3495-4007-1065, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 3I1p, užstatytas plotas 
20,11 kv. m, sienos plytos, 
statybos metai 1954; pastatą-
sandėlį, unikalus Nr. 3495-
4007-1143, paskirtis pagal-
binio ūkio, žymėjimas plane 
15I1p, užstatytas plotas 12 
kv. m, sienos plytos, statybos 
metai 1954, Kalno g. 2, 2-1, 
Svirnų II k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1710 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 171 Eur. 

Butą/patalpą-butą Nr. 
7, unikalus Nr. 3495-5004-
7012:0007, paskirtis gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5004-7012, 1A1m, 
bendras plotas 48,96 kv. m, 
kambarių skaičius 2, aukš-
tas 1, statybos metai – 1955; 
pastatą-tvartą, unikalus Nr. 
3495-5004-7020, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 2I1m, užstatytas plo-
tas 25 kv. m, statybos metai 
1967; pastatą-daržinę, uni-
kalus Nr. 3495-5004-7086, 
paskirtis pagalbinio ūkio, žy-
mėjimas plane 8I1ž, užstaty-
tas plotas 24 kv. m, statybos 
metai 1967, Šepetiškio k. 2, 
2-7, Anykščių sen., Anykščių 
r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2790 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 279 Eur. 

Butą-patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3496-6007-
4015:0004, bendras plotas 
28,53 kv. m, pažymėjimas 
plane 3496-6007-4015, 1A2p, 
paskirtis – gyvenamoji 
(butų), aukštas 2, kambarių 
skaičius 1, statybos metai 
– 1966; pastatą-sandėlį su 
tremperiu (palėpę), unikalus 
Nr. 3496-6007-4062, pažymė-
jimas plane 6I1p, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, užstaty-
tas plotas – 7,00 kv. m, sta-
tybos metai – 1966; pastatą-
tvartą su tremperiu (palėpę), 
unikalus Nr. 3496-6007-4076, 
pažymėjimas plane 7I1p, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 20,00 
kv. m, statybos metai – 1966; 
1/4 kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
3496-6007-4115, aprašymas 
– šulinys k, paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai, staty-
bos metai – 1966, Garbėnų k. 
3, 3-4, Kavarsko sen., Anykš-
čių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 640 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 64 Eur. 

Butą/patalpą-butą, unika-
lus Nr. 3492-0001-9014:0005, 
paskirtis gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3492-

0001-9014, 1A1p, kambarių 
skaičius 3, aukštas 1, sienos 
plytos, bendras plotas – 66,33 
kv. m, statybos metai – 1920, 
Nepriklausomybės a. 6-2, 
Troškūnai, Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 4100 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 410 Eur. 

Butą/patalpą-butą Nr. 3 
su b. n. patalpa ½ a-2 – 3,42 
kv. m, unikalus Nr. 3493-
4004-1014:0003, paskirtis 
gyvenamoji (butų), pastatas, 
kuriame yra butas 3493-
4004-1014, 1A1p, bendras 
plotas 27,23 kv. m, kambarių 
skaičius 1, aukštas 1, staty-
bos metai – 1934, Kreivoji g. 
1-3, Smėlynės k., Troškūnų 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 800 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 80 Eur. 

Pastatą-buvusias moky-
klos dirbtuves,  unikalus Nr. 
3490-0008-6011, bendras plo-
tas – 91,32 kv. m, paskirtis 
gamybos, pramonės, žymėji-
mas plane 1P1m,  sienos rąs-
tai, aukštų skaičius 1, statybos 
metai – 1900; pastatą-ūkinį-
pastatą, unikalus Nr. 3490-
0008-6022, paskirtis pagal-
binio ūkio, žymėjimas plane 
2I1m, sienos medis su karka-
su, užstatytas plotas 65,81 kv. 
m, statybos metai 1900; pas-
tatą-ūkinį-pastatą, unikalus 
Nr. 3490-0008-6033, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 3I1m, sienos medis su 
karkasu, aukštų skaičius 1, 
užstatytas plotas 38,90 kv. 
m, statybos metai 1900; kitus 
inžinerinius statinius-kiemo 
statinius, unikalus Nr. 3490-
0008-6044, paskirtis kiti inži-
neriniai statiniai, aprašymas 
lauko tualetas, statybos metai 
1900; žemės sklypą 0,0759 ha 
ploto, unikalus Nr. 4400-5512-
3826, Anykščių r. sav., Andrio-
niškis, Bažnyčios g. 1A.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2513 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 750 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 1400 
Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 363 Eur. Mažiausias 

kainos didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 251 Eur. Specia-
liosios žemės naudojimo sąly-
gos:  elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis), plotas 59 kv. m; van-
dens tiekimo ir nuotekų, pavir-
šinių nuotekų tvarkymo infras-
truktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis), 
plotas 145 kv. m. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – pra-
monės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos.

Pastatą-buvusią mokyklą, 
unikalus Nr. 3490-0008-7018, 
paskirtis mokslo, žymėjimas 
plane 1C1m, sienos rąstai, 
bendras plotas – 363,36 kv. m, 
statybos metai – 1900; kitus in-
žinerinius statinius-kiemo sta-
tinius, unikalus Nr. 3490-0008-
7020, paskirtis kiti inžineriniai 
statiniai, aprašymas lauko tu-
aletas (2 vnt.), statybos metai 
1950; žemės sklypą 0,4382 ha 
ploto, unikalus Nr. 4400-5469-
4261, Anykščių r. sav., Andrio-
niškis, Bažnyčios g. 1.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 7568 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 4000 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kai-
na – 2400 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 968 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
736 Eur. Kitos daiktinės teisės: 
kelio servitutas-teisė važiuoti 
transporto priemonėms, naudo-
tis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), 
plotas 315 kv. m, plane pažy-
mėtas simboliu “S1”. Specialio-
sios žemės naudojimo sąlygos: 
elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirs-
nis), plotas 17 kv. m; vandens 
tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktū-
ros apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis), plotas 577 
kv. m. Žemės sklypo pagrindi-
nė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeni-
nės paskirties teritorijos.

Pastatas-gyvenamasis na-
mas, unikalus Nr. 3497-0014-

2014, pažymėjimas plane 
1A1ž(p), paskirtis – gyvena-
moji (vieno buto pastatai), 
sienos mediniai skydai su 

karkasu, aukštų skaičius – 1. 
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Vakarai paliko Ukrainą vieną

(Atkelta iš 1 psl.)

Prie Ukrainos komisariatų 
rikiuojasi eilės

Penktadienio, vasario 25-
osios,  rytą kalbėdamas su 
„Anykšta“ Anykščiuose gyve-
nantis ir verslą Ukrainoje turin-
tis V.Strolia neslėpė nusivylimo 
Vakarų pasaulio reakcija į karą 
Ukrainoje. „Matyt, kitos vals-
tybės turi savo planų ir savo in-
teresų“, -  sakė anykštėnas. Jis 
dėstė, kad Ukrainos Konstituci-
joje įrašyta, jog valstybė siekia 
tapti ES ir NATO nare, tačiau 
toks įrašas netrukdė Vladimiro 
Putino kariuomenei įsiveržti į 
Ukrainą, o besiginanti šalis rim-
tesnės pagalbos iki penktadienio 
nebuvo sulaukusi. Vakarų vals-
tybės net dėl sankcijų Rusijai 
neturi vieningo sutarimo.

„Duokit transporto ir ginklų. 
Visa kita padarysime patys!“ - 
sako ukrainiečiai. Kas gali iš-
važiuoti iš Kijevo - išvažiuoja.  
Vyrai rašosi savanoriais į armi-
ją, prie komisariatų rikiuojasi 
eilės. Gyventojams dalijami 
ginklai: pateiki pasą ir teritori-
niame gynybos štabe gali gauti 
ginklą“, - sakė V.Strolia.

Kalbėdamas apie Ukrainos 
ginkluotę, jis dėstė, jog paprastų 
ginklų šios šalies kariuomenei 
užtenka, tačiau trūksta priešlėk-
tuvinės gynybos ginklų. 

Nuolat ryšį telefonu su Ukrai-
noje gyvenančiais bičiuliais 
palaikantis V.Strolia sakė, kad 
panikos šioje šalyje nėra, yra tik 
didžiulis ryžtas gintis. Anykštė-
nas mano, kad V.Putino tikslas 
-  priversti Ukrainos Prezidentą 
Volodimirą Zelenskį pasirašy-
to kapituliacijos aktą, po kurio 
greičiausiai būtų suformuota ko-
laborantinė Ukrainos valdžia.

Jis sako, kad net ir Ukrainos 
kapituliacijos atveju Rusija ra-
mybės neturės: vyks partizani-
nis karas.   

Verslininkas kalbėjo, kad ne 

dėl verslo nerimauja, o baimi-
nasi dėl to, kas gali nutikti jo 
darbuotojų kolektyvui. „Viskas 
Dievo valioje. Aišku, per karą 
knygos nebus pačiu svarbiausiu 
dalyku“, - sakė Anykščių gar-
bės ambasadorius Ukrainoje.  

Beje, V.Strolia kalbėjo, kad 
kibernetinį karą Rusijai paskel-
bė ir  Ukrainos hakeriai, kurie 
įsilaužė į vyriausybinius Rusi-
jos interneto kanalus.

Ginasi ir prašo pagalbos

Ukraina įnirtingai priešina-
si. Ji nuo vasario 24 dienos, 
ketvirtadienio, ankstyvo ryto  
puolama keliais frontais nuo 
Baltarusijos iki Krymo. Karas 
prasidėjo raketų ir aviacijos 
smūgiais į ukrainiečių priešlėk-
tuvines gynybos sistemas ir oro 
uostus tam, kad būtų kontro-
liuojama Ukrainos oro erdvė. 

Kijevo mieste savanoriams, 
norintiems ginti sostinę, kurią  
atakuoja Rusijos pajėgos, išda-
lyta 18 tūkstančių automatinių 
ginklų. Apie tai sakė Ukrainos 
Vidaus reikalų ministerijos vado-
vo patarėjas Vadimas Denisenko. 
Ukrainoje paskelbta visuotinė 
mobilizacija, iš šalies negali iš-
vykti vyrai nuo 18 iki 60 metų. 
Ukrainiečiai nuo karo bėga į 
Lenkiją, Moldovą, Rumuniją.

Ketvirtadienį Ukrainos sau-
gumo pajėgos, ginančios Gy-
vačių salą Juodojoje jūroje, 
atsisakė pasiduoti Rusijos karo 
laivui. Ukrainos dienraštis 
„Pravda“ paskelbė Rusijos karo 
laivo ir salos gynėjų pokalbį:

– Tai Rusijos karinis laivas. 
Siūlau padėti ginklus ir pasiduoti, 
kad išvengtumėte kraujo pralieji-
mo ir nereikalingų aukų. Priešin-
gu atveju mes atversime ugnį. 

– Rusijos karinis laivas, eiki-
te n***i. “

Jie visi buvo nužudyti. 
Saloje žuvo 13 Ukrainos pa-

sieniečių.
,,Ukrainiečiai demonstruoja 

tikrą didvyriškumą. Daugeliu 
krypčių priešas buvo sustab-
dytas. Kovoja. nepavargsta”, 
- pabrėžė Valstybės vadovas. 
Jis taip pat palygino dabarti-
nę situaciją Kijeve su 1941 m. 
„Baisūs sprogimai ryto danguje 
virš Kijevo, bombardavimas, 
smūgis į namą, gaisras – visa 
tai primena pirmąją tokią ata-
ką prieš mūsų sostinę, įvykusią 
1941 m.“, – pasakė V. Zelens-
kis”. „UKRINFORM“

Agentūra „Reuters“ praneša, 
kad Kijevo miesto meras, bu-
vęs pasaulio bokso čempionas 
Vitalij Kličko, drauge su savo 
broliu boksininku Vladimiru 
fiziškai gina sostinę gatvių kau-
tynėse.

Ukrainos prezidentas kviečia 
norinčius ir turinčius kovinės 
patirties europiečius prisijungti 
prie šalies gynybos, - paskelbė 
„Deutsche Welle“.

Ketvirtadienio vakarą Rusijos 
pajėgos užėmė nebeveikiančią 
Černobilio atominę elektrinę. 
Ukrainos prezidentas V. Ze-
lenskis Černobilio puolimą pri-
lygino „karo paskelbimui visai 
Europai“.

Naujienų agentūra NEXTA 
praneša, kad kovai su ukrainie-
čiais siunčiamos čečėnų „Ka-
dyrovo smogikų“ pajėgos. 

Taip pat vyksta ir kiberne-
tinis karas. Atakuojamos tiek 
Ukrainos, tiek Rusijos valdžios 
struktūrų internetiniai puslapiai. 
Bene garsiausia hakerių grupė 
„Anonymous“ paskelbė kiber-
netinį karą Rusijos vyriausybei.  

Anykščiai primtų 150-200
pabėgėlių

Lietuvoje ketvirtadienį įvesta 
nepaprastoji padėtis, didžiuo-
siuose šalies miestuose vyko 
mitingai, palaikantys Ukrainą. 
Renkamos aukos. 

Anykščių rajono  savivaldy-
bės administracija apskaičia-
vo, jog gali priimti 150 - 200 
pabėgėlių iš Ukrainos. Rajono 
savivaldybės administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešai-
tė „Anykštai“ sakė, jog, jeigu 
prireiks, pabėgėliai bus apgy-
vendinti buvusiame Aukštaiti-

jos profesinio rengimo centro 
bendrabutyje bei Jono Biliūno 
gimnazijos bendrabutyje.

 L.Kuliešaitė sakė sulaukusi 
anykštėnų skambučių, kurie ją 
informavo, kad gali priimti pa-
bėgėlius  savo namuose. 

„Negaliu pakeisti to, kas įvy-
ko, galiu tik pažadėti padėti 
Ukrainos žmonėms, kad juos 
priimsiu ir pasidalysiu viskuo, 
kuo galiu“, - „Facebooke“ pa-
rašė anykštėnė Vilė Bertašienė. 

Prie Anykščių rajono savival-
dybės administracijos pastato jau 
ketvirtadienį buvo iškelta Ukrai-
nos vėliava. Atskiros aukų rinki-
mo akcijos Anykščių savival-
dybė inicijuoti neketina. Pasak 
L.Kuliešaitės, atskiros sąskaitos 
atidarymas būtų tik parodomo-
ji akcija, nes jau įsteigta daug 
paramos fondų ir visi, norintys 
materialiai palaikyti Ukrainą, 
tokią galimybę turi.

Administracijos direkto-
rė kalbėjo, kad pačiai jai yra 
baisu, neramu ir pikta. Pasak 
L.Kuliešaitės, ankstesni karai 
vyko kažkur toli, o dabar agre-
sorius priartėjo prie pat mūsų, 
todėl emocijos dabar visai kitos. 
„Skaudina Vakarų valstybių re-
akcija. Daug šneka, smerkia, bet 
realios pagalbos nėra. Atrodytų, 
kad pasaulyje - lyderių krizė. 
Tarytum vienintelis V.Putinas 
yra lyderis ir su pasauliu daro 
ką nori. Norėtųsi ryžtingų veiks-
mų, o Vakarai net nesusitaria 
dėl sankcijų Rusijai“, - dėstė 
L.Kuliešaitė. 

Rengė palaikymo akciją

Penktadienio vakarą Seimo 
nario Tomo Tomilino ir Anykš-
čių rajono savivaldybės kvietimu 
anykštėnai prie paminklo Laisvei 
rinkosi į palaikymo akciją. 

„Būsime visi, nepaisant  mūsų 
pažiūrų ir interesų. Skubiai tu-
rime aptarti, kur priimsime pa-
bėgėlius“,- socialiniame tinkle 
„Facebook“ rašė T. Tomilinas.- 
Ką reiškia nepaprastoji padėtis? 
Aptarsime, kiek ji truks ir ką tai 
reiškia. Nėra jokio pagrindo pa-
nikuoti. Jokių esminių pokyčių 
mūsų gyvenime nevyks, nebus 
esminių teisių ribojimo.“

Vasario 24-osios rytą prasidėjo Ukrainos okupacija.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė yra nuste-
busi ir nusivylusi dėl Vakarų 
reakcijos į karą Ukrainoje.

Beje, visiškas sutapimas, penk-
tadienį Anykščių koplyčioje im-
provizacijos spektaklį, rodė teatro 
trupė „Вахтёры“ iš Ukrainos.

 
Laukia  nurodymų

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-o-
sios rinktinės 505 pėstininkų 
kuopos vadas  Edvinas Žvirblis 
„Anykštai“ penktadienį sakė, 
jog vyksta į pratybas:. „Pareng-
tis sustiprinta“. Tačiau pridūrė, 
kad kažko ypatingo pas savano-
rius nevyksta.    

S.Dariaus ir S. Girėno šaulių 
901 kuopos vadė Kotryna Vit-
kūnaitė „Anykštai“ sakė, kad 
šauliai yra sulaukę dviejų pra-
šymų - padėti saugoti valstybės 
sieną ir pateikti informaciją, kas 
ir kokią humanitarinę pagalbą 
galėtų suteikti ukrainiečiams. 
Vadė kalbėjo, kad naudodama-
si proga norėtų priminti, jog 
Šaulių sąjunga yra atvira orga-
nizacija ir metas prie jos prisi-
jungti.

Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Jonas 
cicėnas „Anykštai“ sakė, kad 
policija nesulaukė papildomų 
nurodymų. „Dirbame įprasta 
tvarka. Bus komanda - mes labai 
greitai susirinksime!“ -  kalbėjo 
rajono policijos viršininkas.

Anykštėnai ruošiasi karui

Prasidėjus karui, prekybos 
centruose anykštėnų eilės, žmo-
nės pirko negendančių produktų 
- kruopų, konservų, aliejaus.

Anykščių bankomatuose buvo 
šluojami pinigai. Penktadienį, 
prie Anykščių Vilniaus gatvės 
„Norfos“ bankomato buvo eilė. 
Žmonės vienas po kito gryninosi 
pinigus. „Anykštai“ pakalbinus 
vieną iš eilėje stovinčių anykš-
tėnų, sulaukėme atsakymo, kad 
daugelyje Anykščiuose esančių 
bankomatų baigėsi grynieji pini-
gai. Vyras sakė, jog jam tik iš tre-
čio karto pavyko rasti bankomatą, 
kuris dar duoda pinigų.

Automobilių eilės ir Anykš-
čių degalinėse - vairuotojai 
stengiasi nelikti pustuščiais 
kuro bakais. 

Ukrainos kariuomenė ginasi tik savo jėgomis.
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„Už prieš 15 metų išėjusią, 18 
metų rašytą mano knygą „Žali 
žydų plaukai“ Kauno žydų ben-
druomenė buvo pristačiusi mane 
metų Tolerancijos žmogaus var-
dui gauti. Tačiau tuomet likau 
„antruoju“, nes pirmoji vieta 
buvo skirta populiariai daini-
ninkei Jurgai Šeduikytei, ren-
ginio metu išreiškusiai pilietinę 
poziciją, – sakė rašytojas, –  L. 
Donskio premija mane labiau 
nustebino todėl, kad jau buvau 
pasijutęs  esąs „neparankus“ 
aukštesniems apdovanojimams: 
prieš tai buvau nominuotas ke-
lioms literatūrinėms, net triskart 
– Vyriausybės premijoms, bet jų 
negavau, šiuokart vis dėlto bu-
vau „palaimintas“. 

Sugiharos fondo „Diplomatai 
už gyvybę“ Leonido Donskio 
premija skiriama nuo 2018-ųjų 
(mirus prof. L. Donskiui), o 
metų Tolerancijos žmogus ren-
kamas nuo 2001 metų. 

Pasaulis tampa vis 
mažiau nuspėjamas

Atsiimdamas apdovanojimą 
– diplomą, 1000 eurų premiją ir 
G..Kanovičiaus rinktinių raštų 
penkiatomį – R. Vanagas per-
skaitė atvirą laišką, skirtą a. a. 

Leonidui Donskiui. 
„<...> Išklausęs istorijas, 

kurias verkdami, nostalgiškai 
prisimindami gimtąją Lietuvą, 
o paskui vėl braukdami ašaras 
man išklojo prieš karą Anykš-
čiuose gyvenę žydai, aš pajutau 
skaudžią naštą. Ji, manyčiau, 
tenka kiekvienam lietuviui, no-
rinčiam, kad jų naujoji, teisėta 
žmonių valia sukurta valstybė 
jaustųsi laisva ir garbinga kitų 
tokių pat valstybių draugijoje. 

Per vėlesnius dešimtmečius 
mano kompiuteryje, bibliotekoje 
ir atmintyje kaupėsi holokausto 
Anykščiuose detalės iki netikė-
čiausių niuansų, klausimų. Iš 
daugybės pasakojimų, liudinin-
kų atodūsių susiklostė, susivijo 
vasaros vakaro šešėlių procesi-
ja, slenkanti stačia gatvele netoli 
siaurojo geležinkelio. Paklaikę 
veidai ir akys, ryšulėliai dreban-
čiose rankose, jaunos motinos, 
stumiančios įkalnėn vežimėlius 
su kūdikiais – ir ištisinis ban-
guojantis vaitojimas... Visas šis 
apokaliptinis reginys buvo toks 
nerealiai, nežmoniškai klaikus, 
kad man jau dingojos, jog net 
nužudymas būtų gailestingesnis 
už tą myriop nekaltai pasmerk-
tųjų būseną. Elementaraus žmo-
giškumo paniekinimą, žmo-
gaus, kaip sąmoningos būtybės, 
kaip Dievo ir visatos kūrinio, 

pažeminimą. (...) Agresija! Pa-
saulio akimis žiūrint, šis slibi-
nas tebespjaudo siera ir mūsų 
dienomis. 1997 metais su pora 
Lietuvos rašytojų dalyvaudami 
Vašingtone vykusioje pasaulio 
rašytojų konferencijoje „Va-
karų literatūros perspektyvos 
XXI amžiuje“, išgirdome apie 
žmonijai gresiančius pavojus, 
priešpriešas, religinius, ekono-
minius, informacinius ir dar ki-
tokius karus. Tada tuo nenorė-
jome patikėti, tačiau dabar jau 
akivaizdu, jog tos prognozės 
pildosi su kaupu, pasaulis tam-
pa vis konfliktiškesnis, karštli-
giškas, mažiau nuspėjamas. Tos 
tendencijos atsispindi ir Lietu-
voje, jos žmonių santykiuose. 
Tiesa, agresija pas mus dar ne 
tiek suįžūlėjusi, nepalyginti ra-
finuotesnė – bent kol kas. 

Politikai mėgsta girtis, jog 
sukūrėme laisvą, demokratiš-
ką valstybę, gyvename kaip 
niekad gerai. Tai tiesa. Bet ar 
mylime žmogų, gerbiame jį ir 
jo nuomonę, rūpinamės juo? 
Kodėl net žodžiai „garbė“, „at-
siprašau“ beveik nebegirdimi? 
(...) O šią Jūsų, gerbiamasis 
Profesoriau Leonidai, vardu 
pavadintos premijos man su-
teiktą garbę skiriu visiems savo 
respondentams, lietuviams ir 
žydams, kuriems ne tas pat, kuo 
gyvas žmogus, kaip gyvas ir ar 
išvis gyvas“, – kalbėjo premi-
jos laureatas R. Vanagas. 

Reikia „šaukti“ atjautą

Paklaustas, kokia jo nuomonė 
apie šiųmetinius Sausio 13-o-
sios įvykius, kurgi toji vienybė 
ir tolerancija, R. Vanagas svars-
tė: „Tai politiniai, emociniai 
dalykai ir, vertindamas juos, ne-
guldyčiau galvos už nieką. Ne-
retai ir žiniasklaida pateikia ne-
žinia ką, ji dažnai labai šališka, 
tendencinga. Arba atlieka savo 
darbą neprofesionaliai - pats 
tai ką tik patyriau savo kailiu. 
Televizijos žurnalistei uždavus 
man kelis klausimus, aš pats, 
visą gyvenimą dirbęs žurnalis-
tu, iškart supratau, kad ji nela-
bai nutuokia, ką kalbinanti. To-
dėl paaiškinau, kas ir kaip. Bet 
štai žiūriu laidą – ir išgirstu ką? 
Vieną vienintelį, nei šiokį, nei 
tokį sakinį....Tuomet ir svars-
tau: kam išvis reikėjo televizi-
ninkams trukdytis, važiuoti į 
kitą miestą? Kam apsimetinėti, 
kad jie pateikia kažkokią švie-
žią, objektyvią informaciją? 
Juk žiūrovas mano nuomonės 
taip ir neišgirdo...  

Bijau, kad panašiai buvo pa-
teikiami ir dabartiniai reportažai 
iš mitingų, eitynių. Kai pirmąsyk 
daugiatūkstantinis „Šeimų mar-
šas“ iš visos Lietuvos susirinko 
Vingio parke, ką pamatėme to 

vakaro valstybinės televizijos 
žinių laidoje? Nieko! Išgirdo-
me tik faktą apie įvykį… Nors 
buvo tikrai rimtų, protingų pasi-
sakymų - smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio, kunigo Roberto Gri-
go ir kitų.  Tą vakarą nejučia su 
širdgėla pagalvojau, jog pana-
šiai būdavo rengiami reportažai 
ir Atgimimo laikais. Pats dalyva-
vęs mitinge, žinojai, kas ir kaip iš 
tiesų jame vyko, o per Maskvos 
„Panoramą“ pamatydavai tik 
neapykantos iškreiptus veidus,  
tikriausiai provokatoriaus iškištą 
vėliavą su svastika…  Tada mes 
piktinomės ir bjaurėjomės tokia 
primityvia propaganda, akivaiz-
džiu šmeižtu ir melu.  Negi ratas 
apsisuko, ir dabar mes patys ši-
taip kompromituojam kitamin-
čius, nepritariančius dabartinei 
valdžiai?  

Nemanau, kad žodžio laisve 
vadintinas pamazgų pylimas 
ant valdžios oponentų, patyčių 
objektu nuolat verčiamas net 
Prezidentas, - argi tai galima 
toleruoti? Mes patys tampame 
nepadorūs, išsigimstame, jei 
pateisiname  tokius dalykus“.

Po Sausio 13-osios įvykių 
žiniasklaidoje plačiai nuskam-
bėjo ir profesoriaus Vytauto 
Landsbergio žodžiai, kuomet 
„rėkaujantieji“ buvo pavadinti 
„ne žmonėmis“. Vėliau, Vasa-
rio 16-osios minėjimo metu, 
buvo skirstomi žmonės – ku-
riuos į aikštę įleisti, o kurių 
– ne. R. Vanago nuomone, at-
sižvelgiant į bendrą situaciją, 
šventinės kalbos turėtų būti 
vienijančios tautą, skleidžian-
čios šviesą, teikiančios jėgų: 
„Vyksta pandemija, pasauliniai 
konfliktai, žmonės pavargę, 
nusiminę. Į visas puses reikia 
skleisti kitus dalykus: atjautą, 
toleranciją, pakantumą – tai, 
kas žmones vienija ir kelia 
dvasią, – kalbėjo R.Vanagas 
ir pridūrė, - pas mus, deja, dar 
labai daug nežinios, netikrumo, 
žmonės nesusigaudo papras-
tuose dalykuose, o kažkas tuo 
mikliai naudojasi. Pavyzdžiui, 
atėjo „Knygų mugė“. Jeigu kas 
mano, kad joje reklamuojamos 
geriausios knygos, tai toli nuo 
tiesos. Kiekviena leidykla re-
klamuoja tai, ką pati išleidusi, 
ką nori žūtbūt parduoti, bet ar 
tai tikrai gera knyga – dide-
lis klaustukas. Vos pasibaigus 
vienai mugei, leidyklos iškart 
pradeda dirbti kitai, investuoja 
į ją:  patrauklaus įvaizdžio dėlei 
užsakomos recenzijos, pokal-
biai, laidos, kviečiami garsūs 
užsienio autoriai ir t.t.. Kai pats 
padalyvauji mugėje ir žinai, ko-
dėl prie vienų dalyvių (ir nebū-
tinai rašytojų!) pulte puolama, 
o pro kitus praeinama lyg pro 
elektros stulpą,  kai pasišneki 
su kolegom rašytojais ir vertė-

Tolerancija – ne vanduo be krantų jais, pasidaro ir gėda dėl tokios 
tvarkos, ir išties apmaudu.  

Reikia išmokti mąstyti 
savarankiškai

R. Vanagas teigė šiek tiek 
nusivylęs menku kraštiečių su-
sidomėjimu ir jo naujomis kny-
gomis: viena jų turėjusi įtakos 
L. Donskio premijai gauti.

„Dar vienas knygų situacijos 
dabartinėje rinkoje pavyzdėlis: 
renkant kandidatus  L. Donskio 
premijai, kiek žinau, mano labui 
nusvėrė pernai A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko mu-
ziejaus išleista, savivaldybės 
paremta ir trimis kalbomis (kaip 
Anykščių suvenyras) išleista 
dokumentinė poema „Anykščių 
dantiraštis“. Pernai per Miesto 
šventę Anykščių kultūros centras 
pagal ją senosiose žydų kapinė-
se parodė sukrečiančią misteriją, 
tačiau kad patys anykštėnai būtų 
puolę ją skaityti... Nemanau, ne-
jaučiu. Neatrodo, kad kas būtų 
susidomėjęs ir neseniai pasiro-
džiusia linksmai graudžia apysa-
ka „Skiedrų ganytojas“, kurioje 
nesunkiai atpažįstamas Anykščių 
šeimos gyvenimas sovietmečiu, 
– negi anykštėnams tikrai neįdo-
mu? O gal knyga paprasčiausiai 
nebuvo deramai pristatyta?“, – 
retoriškai klausė rašytojas.  

„Tarybiniais laikais daug kuo 
netikėdavom, nes visi supratom, 
kad viena sakoma, o kita daro-
ma, kitaip nė būti negali, tačiau 
dabar... Dabar vienintelė išeitis 
– išmokti mąstyti savarankiš-
kai, susirinkti kuo daugiau in-
formacijos ir pačiam pasirinkti, 
nuspręsti, ko iš tiesų nori. Deja, 
vieni žmonės pasidarė tingūs, 
kiti per greit lekia, neturi kada 
pagalvoti, todėl tiki net visiš-
kom nesąmonėm, net anonimi-
niais komentarais. Užuot patys 
pasidomėję, laukia, kad viskas 
būtų paduota „ant lėkštutės“, – 
savo pamąstymais dalijosi pa-
šnekovas.

„Yra padorumo krantai“

R. Vanagas apie tai, ar gali-
ma būti viskam atlaidiems, to-
lerantiškiems, sakė: „Negalima 
toleruoti to, kas akivaizdžiai 
nehumaniška. Pakaktų vien lai-
kytis dešimties Dievo įsakymų. 
Mano pirmoji knyga žydų tema 
„Nenusigręžk nuo savęs“, išėjusi 
1995 metais, buvo raktas į penktą 
Dievo įsakymą „Nežudyk“. Kaip 
normalus, padoriu save laikantis 
žmogus, ir dar krikščionis, gali 
toleruoti žmonių žudymą, melą, 
puikybę ir kitas didžiąsias nuo-
dėmes? Tai tinka ir kalbant apie 
šiuolaikiniais vadinamus ben-
dražmogiškus kriterijus. Laisvė 
ir tolerancija nėra vanduo, į visas 
puses besipilantis, o jeigu ir van-
duo, tai jis privalo turėti padoru-
mo krantus“.

Visas tekstas publikuojamas 
naujienų portale anyksta.lt

Rašytojas Rimantas Vanagas ir dr. Arvydas Juozaitis, rašytojas bei 
filosofas. Abu jie yra Juozo Tumo-Vaižganto premijos laureatai.

Gražinos ŠMIGElSKIENĖS nuotr.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
kovo mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 8,36 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 9,28 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės 
vertės mokesčiu:
 gyventojams – 8,96 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,95 Eur/m3
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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 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Laukinis rojus.
13:00 Septyni pasauliai, viena 
planeta.
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.  
21:55 Agata ir tiesa apie žmog-
žudystę N-7.
23:30 Fickaraldas  N-14. 
(kart.).
02:05 Nereikšmingos laimės 
akimirkos  N-7. (kart.).

06:35 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 Didysis kačių pabėgi-
mas.
11:15 Kosminis krepšinis.
13:00 Laukiniai laukiniai vaka-
rai. N-7. 
15:10 Jis sako Taip!  N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Kartos. 
21:35 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal. N-14..
00:00 Kerštas. N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis  (kart.) 
N-7.
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys  (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
8:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys  (kart.).
08:30 Simpsonai  (kart.) N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Besikeičianti planeta.
12:40 Kenoloto.
12:42 Besikeičianti planeta.
13:10 Mija ir baltasis liūtas  
N-7.
15:20 Nuleist periskopą! 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 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rung-
tynės. Lietuva – Bosnija ir 

Hercegovina.
21:30 Parkeris  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Parkeris  N-14.
00:05 Juodoji pantera  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Kražiai (k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas. 
10:05 Kova už būvį.
12:25 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
13:25 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7. 
14:35 Pragaro virtuvė  N-7. 
15:35 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
17:40  Medalionas N-7.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.
22:30 Kondoras  N-7. 
23:40 Narkotikų prekeiviai  
N-14. 
00:50 Taiklus šūvis (k) N-14.  

06:25 Pasirinkę Lietuvą.  
06:55 100 metų propagandos.  
07:25 Akloji (26) (k).
09:00 Rozenheimo policija  (k)  
N-7.  
11:00 Danė Lovinski  N-7.  
12:00 Anos Olson virtuvė.
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 žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Jura   N-14.  
23:05 Ačiū už Jūsų tarnybą  
N-14.  
01:15 Pažadas (k) N-14.  

 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 Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Vytautas Mačernis. 
Kelionės. 
13:50 K-9  N-7. 
15:30 Minčiukų palėpė.  
16:00 Dainų dainelė 2022.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Žiemojimas su opera.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Ludwig van Beethoven. 
Fidelijus.
23:15 Kultūros diena. (kart.).
23:45 Panorama (kart.).
00:07 Sportas. Orai (kart.).
00:15 Agata ir tiesa apie žmog-
žudystę  N-7. (kart.).
01:50 Kelionių atvirukai (kart.).

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

07:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen (kart.) N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:30 Gyvūnų klanai  N-7.
12:35 Laukinė Lotynų Amerika.
13:55 Jokių kliūčių! N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 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.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 NBA rungtynės Jutos 
Jazz– Finikso Suns.
01:00 Paskutinė tvirtovė  N-14 
(kart.)

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Bušido ringas  N-7.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 Arvydo Vilčinsko kon-
certas.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  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.
06:45 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.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Klausyk širdies. N-14.
23:10 Šaukimų diena. N-14.
01:10 Egzotiniai keliai.
01:35 Egzotiniai keliai.
02:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
12:30 Tai kur toliau? (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai. 
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 Mirtis gelmėse   N-14.  
24:00 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai. N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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.
19:20 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 Prezidento medžioklė. 
N-7. 
00:15 Snaiperis. N-7. 
01:15 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal (k). N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Svajonių sodai. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Juodas vanduo. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Juodas vanduo. N-14
00:45 Bulis. N-14
01:45 Elementaru. N-7
02:45 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis.
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 
10:25 Kova už būvį.
11:35 Mentalistas. 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 Džonas Vikas. N-14. 
23:05 Juodasis sąrašas. N-7. 
00:05 Kondoras. N-7. 2019 m. 
01:10 Narkotikų prekeiviai. 
N-14. 

06:00 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00Anupama  (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 Komisaras Diupenas  
N-14.  
22:55 Legendų biuras  N-14.  

00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Dailininkai. M. C. 
Escheris. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Bobas Dylanas. 
23:10 Marianne FaithfullN-14.
00:15 DW naujienos rusų 
kalba
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:05 Gelbėtojai. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou. N-7

07:45 Havajai 5.0. (kart.) N-7
08:50 Gazas dugnas. (kart.)
09:20 Ilgšės. (kart.) N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:55 Fitnesas. N-7
14:00 Kobra 11 (. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Sučiupus nužudyti. 
N-14
23:05 Palikti vandenyne. 
N-14
00:45 Skorpionas. N-7

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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 24/7. 
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 Šiaurės Korėja - šalis 
po geležine uždanga.
07:00 Mano pramogos veidai.
08:00 Lietuviškos atostogos.
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.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Klausyk širdies. N-14
00:30 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
01:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

pirmadienis 2022 02 28

sekmadienis 2022 02 27 
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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 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
12:30 Istorijos perimetrai.  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
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 Tai kur toliau?  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Išdavikas  N-14.  
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Bus visko (k). 
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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. N-7.  
20:00 Šeškinės 20. N-7.
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Pasaulių karas. N-14. 
00:50 Paskutinis laivas. N-7. 
01:45 Smogiamoji jėga (k). 
N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Prieš srovę. (kart.) N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Alpinistas. N-14
22:45 Vikinglotto. 
22:50 Alpinistas. N-14
23:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
23:18 Alpinistas. N-14
00:55 Bulis. N-14
01:55 Elementaru. N-7
02:55 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis. N-7
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Blyksnis. N-14. 
22:55 Liūtaširdis. N-14.
01:05 Didžiojo sprogimo teo-
rija. 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 melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje N-7.  
19:55 Verpetai ). N-7.  
21:00 Kasandra. Žudanti pa-
slaptis N-14.  
22:55 Legendų biuras  N-14.  
00:05 Svajoklė.
01:10 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 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys..
08:20 Kūrybingumo mokykla.  
08:30 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Pasivaikščiojimai (kart.).
15:15 Mokslo sriuba (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Nežinomi žmonės (kart.).
19:30 Kokybiška priežiūra. 
20:20 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino imperija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Džiazo legenda Viačeslav 
Ganelin ir Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras.  
23:15 Kelionių atvirukai.
23:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Purpurinis vakaras 
2021.  

06:00 Skorpionas. (kart.) N-7
06:45 Gero vakaro šou. N-7
07:45 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys. (kart.)
09:20 Ilgšės. (kart.) N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (. (kart.) 
N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Fitnesas. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Žudikas. N-14
23:20 Gelbėtojai. N-7
00:15 Rezidentas. N-14
01:05 Skorpionas. N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vilniaus Babilonas.
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas N-7.
11.10 Neišsižadėk  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. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 

18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė . N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 Egzotiniai keliai. 
07:00 Mano pramogos veidai.
08:00 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Krepšinio zona.
10:30 Šaro Barsa.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 Kasdienybės herojai. 
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 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 Gyventi kaime gera.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Ponių rojus  .N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Mirtis gelmėse  N-14.  
24:00 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).
02:00 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. 
09:55 Ūkininkas ieško žmonos.
11:15 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 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Smogiamoji jėga. N-14. 
00:25 Paskutinis laivas. N-7. 
01:25 Prezidento medžioklė 
(k). N-7. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt. N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Spartanas. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Spartanas. N-14
00:45 Bulis. N-14
01:45 Elementaru. N-7
02:45 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis. N-7
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 

09:30 Pėdsakas. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Liūtaširdis. N-14. 
23:10 Džonas Vikas. N-14. 
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 melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Geresnis 
gyvenimas  N-14. 
23:05 Legendų biuras  N-14.  
00:15 Svajoklė.
01:20 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 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
08:20 Kūrybingumo mokykla.  
08:30 Stop juosta (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:20 Dailininkai. M. C. 
Escheris. (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai 
(The Muscleteers). Animacinis 
serialas. Vokietija. 2021 m. 
36 s.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Baltarusija. Pradžia.
20:30 Eurolyga per LRT.  
20:45 Atėnų Panathinaikos–
Kauno Žalgiris..
23:05 Stilius. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Purpurinis vakaras 2021.  

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7
06:50 Gero vakaro šou. N-7
07:50 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 E– gazas dugnas. (kart.)
09:20 Ilgšės. (kart.) N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 

N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Fitnesas. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Nenugalimas drakonas. 
N-14
23:00 Gelbėtojai. N-7
23:50 Rezidentas. N-14
00:50 Skorpionas. N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje. Felicija 
Bortkevičienė.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
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 
(4/25). Atkuriamosios dokumen-
tikos detektyvinis tv serialas. 
Ukraina. 2017m. N-7.
15.00 Reali mistika (4/50). 
Dokumentinė realybė. Ukraina. 
2015. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  

19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Egzotiniai keliai.
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 nau-
jienų 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 Egzotiniai keliai.
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 Indonezijos 
džiungles.
02:00 Delfi diena.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. vasario 26 d.

ketvirtadienis 2022 03 03

penktadienis 2022 03 04

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 Gamtininko užrašai  
(kart.).
12:30 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Eurolyga per LRT.  
20:45 Berlyno Alba–Kauno 
Žalgiris.  
23:00 Išdavikas  N-14.  
24:00 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:50 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas.  
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 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. N-7.  

20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Apalūza. N-14. 
00:50 Paskutinis laivas. N-7. 
01:45 Pasaulių karas (k). N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Iš mirties. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Iš mirties. N-14
00:25 Bulis. N-14
01:30 Elementaru. N-7
02:30 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis. N-7
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 

10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Niekada nepasiduok 2. 
N-14. 
23:10 Blyksnis. N-14. 
01:05 Didžiojo sprogimo teo-
rija. 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 Komisarė Helena Dorn. 
Paskutinis išsigelbėjimas  
N-14. 
22:55 Legendų biuras  N-14.  
00:10 Svajoklė.
01:10 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 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
08:20 Kūrybingumo mokykla. 
08:30 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Vilkyškiai. 
14:45 Kokybiška priežiūra 
(kart.).
15:35 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino imperija 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Kova už išlikim.
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Teroro akivaizdoje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Rozos vestuvės  N-14.  
23:10 Čia – kinas (kart.).
23:40 Muzikinis intarpas.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Purpurinis vakaras 2021. 

06:00 Skorpionas. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou. N-7
07:45 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Praeities žvalgas. (kart.) 
N-7
09:20 Ilgšės. (kart.) N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:50 Fitnesas. N-7
13:55 Kobra. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Atvykimas.
23:20 Maištautoja. N-14
00:10 Rezidentas. N-14
01:10 Skorpionas s. N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  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.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Misija: laukinė gamta.  

18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Kasdienybės herojai. 
07:00 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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 Egzotiniai keliai.
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.
02:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Širdyje lietuvis.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Nuotaka plėšikė   N-14.
00:15 Agnes apie Varda  N-14.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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 Nenugalėti. N-7. 
23:30 Keršto kraujas. N-14. 

01:15 Žudikai. N-14..
03:40 Apalūza (k). N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Farai. (kart.) N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Sparnai. Ugnies tramdy-
tojai. N-7
21:10 Daktaras Streindžas. 
N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Daktaras Streindžas. 
N-14
23:30 Svetimas.
02:00 Iš mirties (. N-14 (kart.)

06:05 CSI. Majamis. N-7
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Pėdsakas. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 
21:30 Greitojo reagavimo bū-
rys. N-14. 
23:50 Niekada nepasiduok 2 . 
N-14. 2011 m. 
01:55 Didžiojo sprogimo teo-
rija. 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 Dalglišo bylos. Juodasis 
bokštas  N-14.  
22:55 Chaoso teorija N-14.  
00:50 Komisarė Helena Dorn. 
Paskutinis išsigelbėjimas (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 

07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Dainų dainelė 2022 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Atrakinti praeitį (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Kelionių atvirukai (kart.).
14:00 Pekino paralimpinės 
žaidynės. 
15:30 Ištvermiečiai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tuščia karūna. Rožių 
karai  N-14. Ričardas III. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:00 Skorpionas. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou. N-7
07:50 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas. (kart.)
09:20 Ilgšės. (kart.) N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Fitnesas. N-7

13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:00 Virtuvė. N-7
17:35 Ilgšės. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Farai. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Transporteris. N-14
00:05 Atvykimas. N-14 (kart.)
02:15 Žudikas. N-14 (kart.) 

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje. Gražina 
Pigagaitė. 
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  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.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  

23.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Egzotiniai keliai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
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 nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Ateities karta.
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 Šiaurės Korėja - šalis 
po geležine uždanga.
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. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.
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I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 kovo 31 d.)

šeštadienis 2022 03 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
07:00 Kelionių atvirukai.
07:15 Viesulas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Varovas. Didžioji 
dramblio kelionė.
12:45 Ledo žemė.
13:40 Stulbinami protai   
N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Ora.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
22:50 Išsiskyrimas   N-14.  
00:35 Nuotaka plėšikė  N-14. 
(kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomas ir Džeris.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:10 Ponas Magu.
09:40 Drakono užkeikimas.
11:25 Dafnė ir Velma.
13:00 Spidas Reiseris. N-7. 
15:45 Ne anyta, o monstras. 
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaip prisijaukinti sli-
biną. 
21:25 Papuolei! N-14. 

23:30 Griaustinis tropikuose. 
N-14. 
01:35 Nenugalėti (k). N-7. 

06:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys (s. (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga. N-7
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys. (kart.)
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Amžius ne riba. 
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos. 
10:30 Gardu Gardu. 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11:30 Tylūs geradariai. 
12:00 Besikeičianti planeta.
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Besikeičianti planeta.
13:10 Laukinė Antarktida.
14:20 Kitame kūne. N-7
16:15 Ekstrasensai. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 Ekstrasensai. N-7
18:00 Spintos šou su Vinted. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
19:40 Eurojackpot. 
19:45 Žaidimas galvOK. 
21:30 Ponas Tolkinas. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto..
22:48 Ponas Tolkinas. N-14
01:45 Spartanas. N-14 
(kart.)

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu. N-7. 

08:00 Pričiupom! (9) 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Kova už būvį.
12:20 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu. N-7.
13:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7. 
14:30 Pragaro virtuvė. N-7. 
15:30 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:35 Vagis policininkas. N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Taiklus šūvis. N-14. 
00:05 Panikos kambarys. 
N-14. 
02:20 Greitojo reagavimo. 
N-14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą.  
06:55 100 metų propagan-
dos.  
07:25 Akloji  (k).
09:00 Rozenheimo policija  
(k) 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 (47) (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Kapitonė Marlo. 
Našlės, bet ne pernelyg...   
N-14.  
22:55 Kitokios vestuvės  
N-14.  
00:45 Chaoso teorija (k) 
N-14.  

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Kelionių atvirukai.
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 Atrakinti praeitį.
13:30 Euromaxx.   
14:00 Ištvermiečiai (kart.).
14:15 Viesulas (kart.).
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Knygų savaitė 2022. 
Tomo Vaisetos Ch.
18:30 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00. Mano mylimiausias 
priešas. Klausas Kinskis.
22:40 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai. 
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:35 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:25 Ekspedicija su Stevu 

Backshallu.
08:30 Jukono auksas. (kart.) 
N-7
09:30 Statybų gidas. 
10:00 Autopilotas. 
10:30 Gazas dugnas. 
11:00 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
11:30 Gyvūnų klanai. N-7
12:35 Laukinė Lotynų 
Amerika
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai (. N-7
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen. N-7
20:00 Red Bull. Čiuožk ir 
nusivožk! N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Taksi 5. N-14
00:00 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės Sakramento Kings 
– Dalaso Mavericks.
02:30 NBA Action. 

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  
N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Joana 
Pavalkytė-Griniuvienė.
08.30 Eko virusas. 
09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Valstybės simboliai. 
Vėliava.  
11.00 Lauros Remeikienės 
koncertas.
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.

18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gyvi.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.
02.50 Reali mistika  N-7.

06:00 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 Jūs rimtai?
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.
17:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:30 Motoroleriu į šiaurę.
21:00 Laukiniai arkliai. N-14
23:00 Egzotiniai keliai.
00:00 Kitokie pasikalbėji-
mai.
02:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

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

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

Sausio 29-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Pelė“ teisingas atsa-
kymas - ŠVELNUMAS.

Sausio 29-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Pelė“ teisingas atsa-
kymas -  „ŠVELNUMAS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 50 skaitytojų. 
Tai J.Mieželienė, A.Lunevičius, B.Augulienė, R.Šulnienė, A.Skaržauskienė, 
A.R.Vilimas, D.Patumsienė, A.Patumsis, D.Varnienė, E.Tamulėnienė, B.Šližienė, 
A.Kavolienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, R.Venclovienė, 
R.Budrienė, R..Kavoliūnienė ir O.Arienė iš Anykščių;  S.cemnickienė, 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų;  R.Puolis 
ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių;  
K.Rimkuvienė iš Antupių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; A.Ramanauskienė 
iš Dauginčių; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; S.Steponavičienė iš Troškūnų; 
R.O.Deveikienė iš Mažionių; R.Vaiginytė iš Aknystų; B.Raščiuvienė iš Surde-
gio;  V.Urbutienė iš Naujikų;  A.Lisauskienė iš Mickūnų;  A.Kuolienė iš Kunigiš-
kių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė 
iš Vikonių;  M.Baltrūnienė iš Kuniškių; B.Žiogelienė ir D.Karvelienė iš Antrųjų 
Kurklių; J.Šeštokienė iš Repšėnų; A.Sedelskienė iš Galvydžių; O.Petronienė iš 
Smėlynės ir L.Dobrodiejienė iš Utenos.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pelė“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks K.RIMKUVIENEI iš 
Antupių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Remontuoja skalbimo ma-
šinas ir kitą buitinę techniką. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-641) 20907.

Paslaugos

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

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

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės nuo-
traukos. Pastatų energinio nau-
dingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

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.

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.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

formavimo darbai. 
Tel. (8-698) 05251.

GYVŪNŲ, AUGINTINIŲ 
ŽENKLINIMAS ir 

REGISTRAVIMAS - 10 Eur
(esant poreikiui vakcinuojame).

Atvykstame į namus.
UAB „Baltanosė“

Vet.gyd. Lina Černiauskienė 
(8-670) 82293, (8-698) 49328.

(Atkelta iš 7 psl.)

Bendras plotas  – 60,52 kv. 
m., statybos metai – 1970; 
pastatas-ūkinis pastatas, 
unikalus Nr. 3497-0014-
2025, pažymėjimas plane 
2I1ž, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos medis su kar-
kasu, aukštų skaičius – 1, 
užstatytas plotas – 36,00 kv. 
m, statybos metai – 1970;  
pastatas-tvartas, unikalus 
Nr. 3497-0014-2036, pažy-
mėjimas plane 3I1p, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
plytų, aukštų skaičius – 1, 
užstatytas plotas – 28,00 kv. 
m, statybos metai – 1970; 
pastatas-viralinė, unikalus 
Nr. 3497-0014-2047, pažy-
mėjimas plane 4I1p, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, sienos 
plytų, aukštų skaičius – 1, 
užstatytas plotas – 21,85 kv. 
m, statybos metai – 1970; 
žemės sklypas 0,1373 ha plo-
to, unikalus Nr. 4400-5301-
0458, Anykščių r. sav., Sur-
degis, Sodų g. 15.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2405 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1300 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina 
– 500 Eur; žemės sklypo pa-
rengimo išlaidos – 605 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 

dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 240 Eur. Specialiosios že-
mės naudojimo sąlygos: meli-
oruotos žemės ir melioracijos 
statinių apsaugos zonos (VI 
skyrius, antrasis skirsnis), plo-
tas 1111 kv. m. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskir-
tis – kita; naudojimo būdas – 
vienbučių ir dvibučių gyvena-
mųjų pastatų teritorijos.

½ buto/patalpos-buto, 
unikalus Nr. 3493-0003-
1010:0002 su bendro naudo-
jimo patalpa, pažymėta a-1, 
bendras plotas 33,86 kv. m, 
gyvenamasis plotas 16,63 
kv. m, paskirtis gyvenamo-
ji (butų), žymėjimas plane 
3493-0003-1010, 1A1p, kam-
barių skaičius 1, aukštas 1, 
statybos metai – 1930; ½ 
pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-0003-1187, 
paskirtis pagalbinio ūkio, 
žymėjimas plane 17I1ž, už-
statytas plotas 12 kv. m, 
sienos medis su karkasu, 
statybos metai 1940; 1/22 
kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, aprašymas 
lauko tualetas, unikalus Nr. 
3493-0003-1043, naudojimo 
paskirtis kiti inžineriniai 
statiniai, žymėjimas plane v, 
statybos metai 1940, Anykš-
čių r. sav., Troškūnai, Vil-
niaus g. 13, 13-1.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 590 Eur. 

Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 59 
Eur. 

Butą/patalpą-butą Nr. 5, 
unikalus Nr. 3493-4004-
1014:0005, paskirtis gyve-
namoji (butų), pastatas, 
kuriame yra butas 3493-
4004-1014, 1A1p, bendras 
plotas 31,69 kv. m, kamba-
rių skaičius 1, aukštas 1, 
statybos metai – 1934; 1/6 
pastato-tvarto, unikalus Nr. 
3493-4004-1080, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 2I1p, užstatytas plo-
tas 186 kv. m, statybos metai 
1975; 1/6 pastato-malkinės, 
unikalus Nr. 3493-4004-
1036, paskirtis pagalbinio 
ūkio, žymėjimas plane 3I1ž, 
užstatytas plotas 79 kv. m, 
statybos metai 1975, Anykš-
čių r. sav., Troškūnų sen., 
Smėlynės k., Kreivoji g. 1, 
1-5.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 960 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 96 
Eur. Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas, Kreivoji g. 1 Smėly-
nės k., Troškūnų sen.,  kultū-
ros paveldo objektas (unika-

lus kodas kultūros vertybių 
registre  – 37564) vadinamas  
pirmu kumetynu yra Troškū-
nų dvaro sodybos komplekso 
(unikalus  kodas kultūros ver-
tybių registre – 70) sudėtinė 
dalis. Kultūros paveldo depar-
tamento prie Kultūros minis-
terijos 2014-05-12 vertinimo 
tarybos aktu Nr. KPD-AV-696 
Troškūnų dvaro sodybai bei 
pirmajam kumetynui nusta-
tytos vertingosios savybės, 
paveldosauginiai reikalavimai 
bei apibrėžtos teritorijos ribos. 
Pirmojo kumetyno ir kitų pas-
tatų, esančių Troškūnų dvaro 
sodybos teritorijoje, statybos 
bei  tvarkybos  darbai gali būti 
vykdomi tik nepažeidžiant 
vertingųjų savybių, nustaty-
tų Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo akte, taip 
pat prisilaikant nekilnojamųjų 
kultūros vertybių, atskirų gru-
pių tipinių apsaugos, paveldo 
tvarkybos reglamentų. Stati-
nių bei jų teritorijos statybos 
bei tvarkybos darbų projektai 
turi būti derinami su  Kultūros  
paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Panevė-
žio-Utenos skyriumi.

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokėti 
ne vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto pirkimo 
– pardavimo sutarties pasi-
rašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

įskaitomas kaip dalinė įmoka 
už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis ir garantinis įna-
šas turi būti sumokėti iki doku-
mentų pateikimo registruotis. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis, garantinis įna-
šas ir nekilnojamojo turto kai-
na mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokė-
tojo kodą).

Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-04-11, 00.00 val., 
pabaiga 2022-04-13, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 
2022-04-19, 09.00 val. iki 
2022-04-24, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2022-03-21.

Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vyriausioji specia-
listė Alvyta Vitkienė (tel. (8 
381) 58 047, mob. tel. 8 610 
13 791, el. p. alvyta.vitkie-
ne@anyksciai.lt) teikia infor-
maciją apie objektus, sutarčių 
projektus bei iš anksto derina 
nekilnojamojo turto apžiūros 
laiką. 

Viešo aukciono sąlygos pa-
skelbtos Anykščių rajono sa-
vivaldybės tinklapyje www.
anyksciai.lt.

anykščių rajono savivaldybės 
administracija
užsak. Nr. 176

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

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

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Stogų dengimas, terasų, 
karkasinių pastatų staty-
mas. Senų pastatų renova-
vimas, skardinimo darbai. 
Pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-690) 89505.

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

Tel. (8-617) 00616.

Automobiliams virina slenks-
čius, dugnus, ruošia dažymui. 
Remontuoja ir paruošia techni-
nei apžiūrai.

Tel. (8-699) 65148.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestu-
vių, 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.

Darbo dienomis mikro-
autobusu veža į Suvalkus 
(Lenkija) apsipirkti. Kaina 30 
Eur/asmeniui. Mikroautobuso 
nuoma fiziniams ir juridi-
niams asmenims. Išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-603) 88700.
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VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 27 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,juodomis, 
baltomis dėsliosiomis vištaitėmis bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
5 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-632) 40215.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, 
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, 
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, Anykščiai 
16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, Staškuniškis 
16:25.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS 
Į NAMUS !

Priimami užsakymai M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jaunoms  
vakcinuotoms 4 – 4,5 mėn. įvairių spalvų 
DOMINANTE veislės, baltoms Leghornų 
veislės dedeklėms vištaitėms įsigyti – 
pristatome paukštyno kaina 7,50 – 8 Eur. 
PRISTATOME NEMOKAMAI. 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

Vištos, vištaitės,
Kovo 1 d. (antradienį) 

prekiausime 10 mėn. vakci-
nuotomis, rudomis, gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis ir 
4-5-6 mėnesių įvairių spalvų 
vištaitėmis. Prekiausime lesa-
lais. Priimami išankstiniai užsa-
kymai.Galime atvežti į namus.

Svirnai 8.00, Kavarskas 8.10, 
Ažuožeriai 8.25, Anykščiai 
(m.turg.)8.35, Skiemonys 
9.00, Mačionys 9.15, 
Burbiškis 9.25, Rubikiai 9.35, 
Debeikiai 9.45, Leliūnai 9.55. 
Svėdasai 10.10, Viešintos 
14.45, Andrioniškis 15.00, 
Troškūnai 15.15, Traupis 
15.30, Levaniškiai 15.40.

Tel. (8-699) 53820.

Brangiai perkame 
mišką su žeme arba 

išsikirtimui, visų rūšių 
medieną. 

Valome apleistus plotus. 
Tel. (8-670) 80829.

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 33078.

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.

Parduoda maistinio ir sėklinio 
dydžio BULVES („Vineta“, 
„Gala“, „Romano“, „Laura“, 
„Blue star“) ir ĮVAIRIAS 
DARŽOVES. Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Šių metų kovo 3 d. (ketvirtadienį) 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 

Leliūnuose, 13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (prie įvažiavimo į turgų), 14.30 
Ažuožeriuose, 14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose 
(turguje), 15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vil-
nones viengules (65 Eur), dvigules (75 Eur), vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių 
matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (50-75 Eur), vilnones pagalves (24 Eur), 
patalynės komplektus (31-38 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tin-
ka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Perkant už 100 Eur pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270. Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Nekilnojamasis turtas 

Vieno kambario butą 
Ramybės mikrorajone (vidinis, 
šiltas, šviesus, 4 aukšte). 

Tel. (8-672) 95801.

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

Tel. (8-648) 23721.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

Tel. (8-612) 26974.

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

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

Kita

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

Tel. (8-606) 84377.

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

Tel. (8-600) 17621.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir 
www.briqs.lt

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Bulves. Atveža. 
Tel. (8-626) 30192.

Pieno ūkį (karves su melžimo 
įranga), žemės ūkio techniką 
(lėkštes, purkštuvą, bulvių ka-
samąją ir sodinamąją).

Tel. (8-600) 40863.

Šieną ritiniais, avižas, žirnius 
„Ingrid“, miežius „Laureate“. 

Tel. (8-618) 50787.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel. (8-684) 57406, 
(8-623) 86576.

Sausą šieną, šienainį, šiau-
dus ritiniais, nemažiau 38 vnt. 
Atveža. 

Tel. (8-698) 78024. 

UAB „TOLMANA“ 
Geromis kainomis superka 

juodojo metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. 
Tel. (8-617) 05596.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 

nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, anykščiai
el.paštu reklama@anyksta.lt, 

tel. (8-381) 59458.
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anekdotas

mėnulis
vasario 26-28 d.d. - delčia.

Gabrielius, Ginvilas, Livija, 
Skirmantė, Fortunatas, 
Mandravas, Mandravė.

Aleksandras, Jogintas, Alius 
Aurimė, Izabelė, Sandra.

šiandien

vasario 27 d.

vardadieniai

oras

-3

+5

vasario 28 d.
Osvaldas, Romanas, Romas, 
Vilgardas, Žygimantė.

Anno Domini MMXXII

Piešė  albinas GVOZDaS

kas skanaus? 

Tupi du balandžiai ant šakos 
ir staiga praskrenda rektyvinis 
lėktuvas. Vienas sako:

- Oho kaip greit!!!
- Jeigu tau taip subinė degtų, 

tu dar ne taip skristum...

***
- Jūs vėl vėluojate. Negi neži-

note, kada prasideda darbas?
- Ne. Visada, kai ateinu, kitus 

randu jau dirbančius.

„O manei,  kad aš durna!
Kad sena mana galva!“ -
tykiai niurna amiliutė,
Dunksi traukiama kėdutė.

užsilipusi ant jos
atsargas jinai skaičiuos. 
Miltų štai - penki maišai. 
Vabalų nėra visai! 

Pupos, žirniai, ryžiai, soros -
Valgyt šitų nėra noro. 
Nors pelyčių pagraužti,
bet... kaip pigiai nupirkti!

tokias kainas jau, deja, 
Siūlo nebent lenkija.
Investicija į kruopas 
Planas buvo garantuotas.

O štai karui prasidėjus, -
Pelnas triskart padidėja.
Išmaitint  ji gali oriai
Vieną karį. Savanorį.

Piešė Kęstutis PabIJutaS, 
rašė antonas FElJEtONaS 

Amiliutė revizuoja pirmojo karantino atsargas 
ir tikisi, kad jas išgelbės prasidėjus karui

Greitasis maistas – progoms 
Šį kartą apie tai, kokį maistą dažniausiai mėgsta gamin-

ti, kalbinau Danutę Karčemarskienę, Anykščių sakralinio 
menų centro vedėją. Moteris pasakojo, kad maisto kokybė 
jos šeimai yra labai svarbi. 

Tačiau pašnekovė šyptelėjusi pridūrė, kad mėsainių iš-
vengti nepavyksta net ir stengiantis maitintis sveikai.

„Mums svarbu, ką dedame į 
burną, renkamės kuo natūrales-
nius maisto produktus ir sten-
giamės maitintis kuo sveikiau. 
Tik ne visada pavyksta. Šeimo-
je, ko gero, aš labiausiai mėgstu 
gaminti, virtuvėje suktis neven-
giu. Ypač kai turi šeimą ir vaikų, 
maisto gaminimas tampa neiš-
vengiamas. Kalbant apie tai, ką 
labiausiai mėgsta mano vaikai, 
galiu pasakyti, kad jie – šiuolai-
kiniai valgytojai. Mėgsta tuos vi-
sus greitmaisčius – picą, lazaniją, 
susuktus lavašus, mėsainius. Bet 
vaikai tokio maisto tikrai negau-
na kasdien, greičiau – progomis. 
Bet ir tą pačią picą galima juk 
sveikesnę pasigaminti“, – apie 
maitinimosi įpročius šeimoje 

pasakojo D. Karčemarskienė ir 
su „Anykštos“ skaitytojais pa-
sidalijo puikaus datulių pyrago 
receptu. 

Datulių pyragas
Jums reikia 1 stiklinės pjausty-

tų džiovintų datulių. Jas užpilame 
stikline karšto vandens. Įdedame 
šaukštelį sodos, išmaišome. Kai 
atvėsta, dedame stiklinę cukraus 
(galima ir šiek tiek mažiau, jei 
nemėgstate labai saldžiai), šiek 
tiek vanilinio cukraus, žiupsnelį 
druskos, 100 g tirpinto svies-
to, 1 kiaušinį. Tuomet imame 
1 stiklinę skaldytų riešutų, 1,5 
- 2 stiklines miltų, sumaišytų su 
šaukšteliu kepimo miltelių. Viską 
išmaišius, tešlą supilame į kekso 
formą, pateptą sviestu. Kepame 

180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 
apie 1 valandą.

Skanaus!

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių sakralinio meno 
centro vedėja Danutė Karče-
marskienė pasidalijo datulių 
pyrago receptu. 

asmeninio albumo nuotr.


