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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

Galbūt bus tik geriau Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnai Vaidas Puodžiukas ir Marius Varnas taip sėkmingai įšoko į naują verslą, jog, praėjus vos keletui mėnesių 
nuo starto, jau generavo milijoninę apyvartą. V.Puodžiukas - UAB „LT Fire Wood“ direktorius, M.Varnas - dukterinės 
įmonės UAB „LTF gamyba“ vadovas. 

Iki karo Ukrainoje pradžios verslininkai Rusijoje ir Baltarusijoje pirko dvigubo pjovimo lentas, Anykščiuose jas oblia-
vo ir didžiąją produkcijos dalį eksportavo į Australiją. 2020 metais įkurtas verslas jau 2021 metais pasiekė 35 mln. eurų 
apyvartą.

Per krizes kažkas ir išlošia

Prieš dvejus metus 
V.Puodžiukas ir M.Varnas, su-
brandinę verslo idėją, nuvažia-
vo į Švediją ir nusipirko lentų 
obliavimo liniją. Per mėnesį 
įrangą išardė, sukrovė į 12 sun-
kvežimių, parsivežė į Lietu-
vą, sumontavo ir 2020 rudenį 
jau buvo parduodama pirmoji 
anykštėnų produkcija

„Tik atsivežus liniją ir ėmus ją 
montuoti, medžio kainos šovė į 
aukštumas. Ir mes griebėme tą 
laimės paukštį už uodegos...“ 
– „Anykštai“ sakė M.Varnas. 
Pasak verslininko, praėjus pir-
majai Covid -19  epidemijos 
bangai, paaiškėjo, kad visiems 
reikia medienos.  

Anykščių regioninis parkas atsinaujins
Šiuo metu rengiamas labai 

svarbus Anykščiams vals-
tybės lygmens specialusis 
teritorijų planavimo doku-
mentas – Anykščių regioni-
nio parko planavimo schema 
(ribų ir tvarkymo planai). 
Dokumentas pradėtas rengti 
praėjusiais metais, o gegužės 
mėnesį jį planuojama prista-
tyti žmonėms. 

Šiuo metu gyventojai kvie-
čiami aktyviai įsitraukti į 
planavimo darbus.Anykščių rajono savival-

dybės meras Sigutis Obele-
vičius akcentavo saugomų 
zonų svarbą rajono regioni-
nio parko planavimo sche-
moje.

Mariaus Varno vadovaujama UAB „LTF 
gamyba“ per metus pirkėjams paruošė ir 
pardavė apie 8000 kub. metrų lentų.   

Verslininkas Valentinas Puodžiukas sako, jog sū-
naus Vaido ir jo bičiulio Mariaus įmonėse yra tik 
konsultantas.

Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęs-
tutis Šerepka sakė, kad šiuo 
metu yra koreguojamas se-
nasis tvarkymo planas, kuris 
buvo rengtas 2009 metais.

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
gyventojus skatino susipa-
žinti su Anykščių regioninio 
parko planavimo schema bei 
teikti pasiūlymus.

Koronavirusas. Kovo 10 - 
17 dienomis Anykščių rajone  
fiksuotas 101 naujas susirgimo 
atvejis COVID-19. Protrūkiai 
nustatyti Anykščių A. Vienuo-
lio progimnazijoje, Anykščių 
J. Biliūno gimnazijoje, darže-
lyje „Žilvitis“, Anykščių ligo-
ninėje ir Kavarsko mokyklos-
daugiafunkcio centro Traupio 
skyriuje. Vienas asmuo, sirgęs 
COVID-19 liga, mirė nuo kitų 
ligų, jis priklausė 80–85 am-
žiaus grupei.

Festivalis. Šią vasarą Anykš-
čiuose vyksiančiame festivalyje 
„Devilstone“ antrą kartą koncer-
tuos skandalingoji norvegų me-
talo grupė „Mayhem“. Ši gru-
pė Anykščiuose skandalingai 
koncertavo 2010 metais. Dalis 
Anykščių rajono tikinčiųjų dėl 
galimos religinės nesantaikos 
grupės pasirodyme kreipėsi į 
teisėsaugą, tačiau  ikiteisminis 
tyrimas buvo nutrauktas.

Atgarsiai. Kovo 11 dieną 
Kurklių seniūnijoje, šalia Staš-
kūniškio kaimo, vėjo jėgainių 
parke nuvirtusi vėjo turbina 
sudomino ir užsienio žinias-
klaidą. „Anykštos“ redakcija 
sulaukė elektroninio  laiško iš 
Anglijos leidinio „Windpower 
Monthly“, rašančio vėjo ener-
gijos pramonės temomis. Lei-
dinys paprašė  leisti pasidalyti  
„Anykštoje“ publikuotomis 
nuotraukomis iš avarijos vietos 
vėjo jėgainių parke.

Infrastruktūra. Viešintose 
numatyta kapitališkai suremon-
tuoti Šaltinio gatvę. Remon-
tuojant 428 m ilgio gatvę, bus 
įrengta nauja asfaltbetonio dan-
ga, įrengtas gatvės apšvietimas. 
Troškūnuose, Dariaus ir Girė-
no gatvėje, planuojama įrengti 
pėstiesiems skirtą šaligatvį.

Dėl varlės 
gilinamas 
Žaliasis 
ežerėlis

Sąskaitos už 
šildymą siekia po 
kelis tūkstančius 
eurų

Populiariausių 
medikų 
rinkimuose 
pirmauja 
Valdas 
Macijauskas
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spektras

temidės svarstyklės

Vagystė.Kovo 14 dieną  apie 
08.30 val. Anykščiuose, Vil-
niaus g., prekybos centre, pir-
kėjas pavogė įmonei priklau-
santį mobiliojo ryšio telefoną, 
kurio vertė 214 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

 Įsibrovėliai. Kovo 14 dieną  
apie 12.00 val. pastebėta, kad 
Anykščių seniūnijos Šeimy-
niškių kaime įsibrauta į sandė-
lį. Iš sandėlyje stovėjusio vyrui 
priklausančio kombaino ,,MF 
520“ išleista ir pavogta 80 litrų 
dyzelinio kuro ir pavogtas rak-
tų rinkinys. Padaryta 250 eurų 
vertės žala.

Iš tame pačiame sandėlyje 

stovėjusio kitam vyrui priklau-
sančio kombaino ,,CLAAS 
MERCATOR 70“ pagrobta 50 
litrų dyzelinio kuro. Padaryta 
100 eurų turtinė žala. 

Avarija. Kovo 13 dieną apie 
20.30 val. kelyje Anykščiai-
Kurkliai-Balninkai-Želva vy-
ras (g. 1987 m.), registruotas 
Ukrainoje, važiavo automo-
biliu ,,VW Golf“, kurį vai-
ravo bendradarbis (vardo ir 
pavardės nežino). Vairuotojas 
nepasirinko saugaus greičio, 
nuvažiavo nuo kelio sankasos. 
Įvykio metu sužalotas vyras 
(g. 1987 m.). Apie eismo įvykį 
niekam nepranešė, tik kovo 14 
dieną  kreipėsi į medikus. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Kovo 15 dieną  apie 
16.09 val. Anykščiuose, A. 
Vienuolio g. esančiame bute, 
rastas moters (g. 1939 m.) 
kūnas be išoriškai matomų 
smurto požymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Netektis. Kovo 15 dieną 
apie 16.47 val. Anykščiuo-
se, Vilniaus g., automobilyje, 
rastas staiga mirusio  vyro (g. 
1946 m.) kūnas be išoriškai 
matomų smurto požymių. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Kovo 17 dieną  
apie 18.32 val.Viešintų seniū-
nijos  Paežerių kaime vyras (g. 
1991 m.) smurtavo moters (g. 

1989 m.) atžvilgiu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Gaisras. Kovo 17 dieną, ke-
tvirtadienį, gaisras kilo medžio 
apdirbimo įmonėje, esančioje 
Anykščių seniūnijos Naujųjų 
Elmininkų kaime, Sodų g.. At-
vykus ugniagesiams, degimo 
nebuvo, iš medienos atraižų 
bunkerio rūko dūmai. Oblia-
vimo stakles užgesino įmo-
nės darbuotojai milteliniais 
gesintuvais iki ugniagesių 
atvykimo. Ugniagesiai  atli-
ko žvalgybą medienos atraižų 
bunkeryje, bet gaisro židinių 
neaptikta. Gaisro metu apdegė 
medienos obliavimo staklės.  
Įvykis tiriamas.

Knygnešio dienos minėjime – Ukrainos leidėjo 
pasakojimai apie karą

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Kovo 16-ąją Lietuvoje minima Knygnešio diena. 
Ta proga Svėdasų bibliotekoje Anykščių garbės amba-

sadorius Ukrainoje Virginijus Strolia, Kyjive turintis savo 
leidybos įmonę „Baltija-Druk“, Svėdasų J. Tumo - Vaižgan-
to gimnazijos 9 - 12 klasių moksleiviams papasakojo, kuo 
skiriasi leidykla nuo spaustuvės, bei kalbėjo apie situaciją 
Ukrainoje ir laisvos spaudos svarbą.

V. Strolia Svėdasų bibliotekai 
padovanojo ir knygų, kurios šioje 
bibliotekoje bus eksponuojamos.

„Knygos yra iš mano asmeni-
nio archyvo. Jos parinktos neat-
sitiktinai. Kadangi buvo minima 
Knygnešio diena, aš pabandžiau 
pailiustruoti, kas atitinka tam ti-
krą laikmetį, kaip daroma kny-
ga ir kokio tipo tos knygos yra: 
dovaninės, turistinės, tekstinės. 
Vaikus supažindinau, kas yra 
leidyba ir kas yra spaustuvė. 
Jie dažniausiai neskiria, kas yra 
spaustuvė, kas yra leidykla. Ir ne 
tik vaikai. Džiaugiuosi, kad nuo 
šiol jie skirs nors elementarius 
dalykus. Pradėjau nuo Pranciš-
kaus Skorinos: šie metai LR 
Seimo buvo paskelbti būtent P. 
Skorinos metais, todėl vaikams 
papasakojau, kad jis buvo pir-
masis LDK leidėjas ir spaustu-

vininkas, ir priminiau, kuo jis 
mums svarbus“, – kalbėjo V. 
Strolia. 

Pranciškus Skorina 1522 me-
tais Vilniuje išleido „Mažąją 
kelionių knygelę“ (psalmių ir 
didaktinių pamokymų rinkinį). 
P. Skorina buvo rusėnų kilmės 
LDK visuomenės veikėjas, 
bene žymiausias to meto žmo-
gus, vienas didžiųjų humanistų, 
įkūręs spaustuvę ir joje spaus-
dinęs leidinius žmonėms šviesti 
(„Psalmynas“, „Rusų Biblija“, 
„Mažoji kelionių knygelė“, 
„Apaštalas“). 

Papasakojęs apie  ,,Bal-
tija - Druk” leidybos vei-
klą, leidėjas plačiau pako-
mentavo įvykius Ukrainoje. 
  „Moksleiviai labai nustebino ir 
nudžiugino, nes, kai paklausiau, 
ar jie dalyvauja jaunųjų šaulių 

veikloje,  apie trečdalis vaikų pa-
kėlė rankas. Tai didelė patriotinė 
pozicija iš vaikų –  labai svarbu 
tą patriotiškumo jausmą, supra-
timą tvirtinti juose, pasistengti 
gilinti, kad iš šalies matytų, pa-
lygintų, ką jie turi, kas yra lais-
vė, kas yra laisvoji spauda. Kad 
visa tai suprastų, kad girdėtų iš 
skirtingų šaltinių, ne tik iš mo-
kytojų, tėvų, bet ir papildomai“, 
– apie tai, kaip svarbu nuo jaunų 
dienų suprasti tiek savo paties, 
tiek žodžio laisvę, ,,Anykštai” 
kalbėjo V. Strolia. 

„Karo padėtis yra tiek Kyjive, 
tiek Charkive, todėl apie leidy-
bos darbus net nėra ko galvoti. 
Viskas yra sustoję, – paklaustas 
apie dabartinę savo leidyklos 
veiklą, sakė V. Strolia. - Mano 
darbuotojai yra išvažiavę iš Ky-
jivo, bet Ukrainos nepalikę, kai 
kas dalyvauja teritorinėje gyny-
boje. Visi yra įsijungę į krašto 
situaciją ir dirba Ukrainos la-
bui. Mes su jais nuolat palaiko-
me ryšį, kol interneto ryšys yra, 
nuolat susisiekiam, labai dėl jų 
išgyvename“.

Savo leidyklą karo siaubiamame Kyjive palikęs leidėjas Virgini-
jus Strolia (antras iš kairės), Knygnešio dienos minėjime Svėda-
suose gimnazistams pasakojo apie leidybą ir apie karą Ukraino-
je. Šalia Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas.

Dėl varlės gilinamas Žaliasis ežerėlis
Anykščiuose, Sodų gatvėje, kūdroje, kurioje gyvena Ber-

no konvencijos saugoma mažoji kūdrinė varlė, pradėti kū-
dros gilinimo darbai.

Anykščių rajono savivaldybė 
dėl kūdros kasimo – gilinimo 
darbų pasirašė sutartį su  šir-
vintiškių UAB „ATP Grupė“. 
Šiuos darbus bendrovė atliks už 
beveik 12 tūkst. Eur.

Anykščių rajono savival-
dybės specialistė ryšiams su 
visuomene Silvija Sakevičiū-
tė „Anykštą“ informavo, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
tvarkoma kūdra Sodų gatvėje 
jau turi ir pavadinimą. Nuo šiol 
ji vadinama Žaliuoju ežerėliu.

„Darbai vyks siekiant išplės-
ti teritoriją saugomoms rūšims 
ir didinti edukacinių veiklų 
galimybes. Teritorijoje bus nu-
kasama dumblo, kuriame auga 
nendrės, dalis, iškasama už-
dumblėjusi Žaliojo ežerėlio da-
lis, taip išplečiant vandeningą 
plotą, lyginama teritorija aplink. 
Po šių darbų bus įrengiami me-
diniai takai ir suoleliai“, - infor-
mavo S.Sakevičiūtė.

Pagal Anykščių rajono savi-
valdybės sutartį su UAB „ATP 

Grupė“, Žaliojo ežerėlio gilini-
mo darbus numatoma užbaigti 
iki kovo mėnesio pabaigos, o 
technikos išvažinėtą teritoriją 
sutvarkyti iki balandžio vidurio.

 Bendrasis Žaliojo ežerėlio 
plotas siekia 26,8 arus, o maksi-
malus vandens gylis jame siekia 
1,4 m. Išvalyti numatyta 7,62 a 
Žaliojo ežerėlio ploto. Darbų 
metu bus iškasta maždaug 1 
tūkst.300 kub. m grunto.

Žaliojo ežerėlio projektas, 
kurį Anykščių rajono savivaldy-
bė įgyvendina kartu su Latvijos 
Daugpilio miesto savivaldybe, 
yra tarptautinis.

 Šiuo projektu siekiama su-

tvarkyti  apleistus vandens tel-
kinius bei paversti  juos patrau-
klius turistams. Iš beveik 380 
tūkstančių eurų, skiriamų pro-
jektui, Anykščiams yra skirta  
110 tūkstančių eurų. 

Už šiuos pinigus Anykščių 
savivaldybė numačiusi ne tik 
sutvarkyti Žaliąją ežerėlį bei 
jo aplinką, bet ir įrengti vaizdo 
kameras, kurios stebėtų gyvūni-
ją tiek po vandeniu, tiek ir sau-
sumoje. Šalia ežerėlio taip pat 
numatyta įrengti lauko ekraną, 
kuriame tiesiogiai bus galima ste-
bėti Daugpilio zoologijos sodą.

Projektą užbaigti numatyta 
iki šio rudens.

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Laimė. Suomija penktus me-
tus iš eilės pripažinta laimin-
giausia šalimi pasaulyje, rodo 
kasmet skelbiamas Jungtinių 
Tautų remiamas Pasaulio laimės 
indekso tyrimas. Nelaimingiau-
sia valstybe šiemet laikomas 
Afganistanas, nedaug jį lenkia 
Libanas. Penktadienį paskelb-
tame laimingiausių valstybių 
sąraše labiausiai savo pozicijas 
šiemet pagerino Serbija, Bul-
garija ir Rumunija. Didžiausią 
nuosmukį patyrė Libanas, Ve-
nesuela ir Afganistanas.

Išmoka. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė Monika 
Navickienė sako, kad pasiū-
lymas dėl papildomų išmokų 
karo pabėgėlius iš Ukrainos 
priimantiems žmonėms bus 
pateiktas netrukus. „Mes keti-
name pasiūlyti artimiausiomis 
dienomis – šiandien arba pir-
madienį – papildomas išmokas 
tiems Lietuvos gyventojams, 
kurie sutinka priimti žmones į 
savo namus tam, kad padidėtų 
apgyvendinimo vietų pasiūla 
nuo karo bėgantiems Ukrainos 
žmonėms“, – penktadienį žur-
nalistams sakė ministrė. Ji taip 
pat teigė, kad 3,3 mln. eurų bus 
paskirstyti ir nevyriausybinėms 
organizacijoms.

Akcija. Kitą savaitgalį Lie-
tuvoje Maisto bankas organi-
zuos maisto rinkimo akciją, 
kurios metu prašoma aukoti 
ilgo galiojimo maisto produktų.  
Maisto banko vadovas Simo-
nas Gurevičius sako, kad pro-
duktai bus skirti tiek nuo karo 
kenčiantiems ukrainiečiams, 
tiek nepasiturintiems Lietuvos 
gyventojams. „Mes koordinuo-
tai organizuosime milžinišką 
maisto banko akciją. Kviečiu 
kiekvieną žmogų, dalyvavusį 
anksčiau ar niekada nedalyva-
vusį Maisto banko akcijoje, pri-
sijungti kitą penktadienį ir šeš-
tadienį prie akcijos, atnešti ilgo 
galiojimo produktų į bet kokią 
parduotuvę“, – penktadienį žur-
nalistams sakė S. Gurevičius. 
Jo teigimu, prašoma nenešti bet 
kokio maisto, labiausiai reika-
lingi konservai, kruopos ir ma-
karonai.

Augimas. Eksporto augimas 
Lietuvoje sausį buvo didžiau-
sias Baltijos šalyse, rodo Eu-
rostato duomenys. Lietuvos 
eksportas sausį augo 36 proc. 
iki 3,1 mlrd. eurų, Latvijos – 30 
proc. iki 1,4 mlrd. eurų, o Esti-
jos – 35 proc. iki 1,6 mlrd. eurų. 
Lietuvos importas augo 54 proc. 
iki 3,4 mlrd. eurų, Latvijos – 36 
proc. iki 1,7 mlrd. eurų, o Esti-
jos – 36 proc. iki 1,8 mlrd. eurų. 
Lietuvos prekybos deficitas sie-
kė 0,3 mlrd. eurų, Latvijos ir 
Estijos – po 0,2 mlrd. eurų.

-BNS
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Dėkoju knygelių rėmėjui, Seimo nariui Sergėjui 
JOVAIŠAI, iliustratorei Julijai T. ir visiems jauniesiems 
piešėjams, kad jų dėka knygelės išvydo dienos švie-
są. 

Autorė

Sąskaitos už šildymą siekia po 
kelis tūkstančius eurų Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Seimas  kovo 15 dieną, antradienį, nepritarė socialdemokratų siūlymui įtvirtinti nuli-

nį pridėtinės vertės mokestį  centralizuotam šildymui. Šiuo klausimu anykštėno konser-
vatoriaus Sergejaus Jovaišos ir anykštėnams Seime atstovaujančio Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ nario Tomo Tomilino nuomonės išsiskyrė. Kovo 17 dieną, ketvirtadienį, 
Seimas nusprendė, kad pridėtinės vertės mokestis už centralizuotą šildymą bus kompensuo-
jamas. Konservatorius  S. Jovaiša pritarė tokiam sprendimui, o Demokratų sąjungos „Var-
dan Lietuvos“ narys T.Tomilinas balsavime nedalyvavo.

„Anykšta“ pasidomėjo, kokio dydžio pastaraisiais mėnesiais buvo Anykščių rajono įstai-
gų, Anykščių Šv.Mato parapijos bei  gyventojų sąskaitos už šildymą.

Negali priimti be 
Europos Komisijos

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša buvo vienas iš 
tų parlamentarų, kurie balsavo 
prieš pasiūlytą Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pataisą.

„Jeigu kažkas domisi Seimo 
posėdžiais, turėjo išgirsti, kad 
kai kurių rodiklių mes negali-
me priimti, nepritarus Europos 
Komisijai, kuri tokius reikalus 
aprobuoja. Tiek maisto, tiek 
degalų kainoms taip pat reikia 
išlaikyti tam tikrą reglamen-
tą. Pavyzdžiui, lenkai tai gali 
daryti, nes tai susiję su zloto 
kurso svyravimu ir, pagal zlo-
to lygį, pas juos sumažėja tos 
kainos. Eurozonos valstybėms 
šitaip lengva ranka daryti ne-
galima“, - aiškino parlamenta-
ras S.Jovaiša.

Galvoja, kaip sušvelninti 

Konservatorius S.Jovaiša ak-
centavo, kad Vyriausybė ruo-
šiasi pasiūlyti dar vieną anti-
infliacinį paketą, kuris, anot jo, 
galbūt  bus pateiktas balandžio 
mėnesį.

„Pavieniai pasiūlymai, ku-
riems antradienį Seimas nepri-
tarė, suponuoja tai, kad dalis jų 
gali atsirasti  naujuosiuose an-
tiinfliaciniuose siūlymuose. Vy-
riausybė viską turi apskaičiuo-
ti. Kažkas pasiūlė įvesti nulinį 
pridėtinės vertės mokestį neap-
skaičiavęs, kokią įtaką tai turė-
tų valstybės biudžetui ir kokio 
atgarsio tai sulauktų vertinant 
Europos Komisijos reglamentą. 
Negalima taip priimti sprendi-
mų. Tai daugiau  populistiniai 

dalykai. Patikėkite, Vyriausybė 
galvoja, kaip sušvelninti šitą 
kainų kilimą ir kitus antiinf-
liacinius reiškinius“, - tikino 
S.Jovaiša.

„Noriu pabrėžti – žmonės 
pamiršta tai, o opozicija to 
specialiai neakcentuoja, kad, 
didinat atskirų visuomenės 
grupių pajamas, stiprinant 
šeimos ūkių perkamąją galią, 
buvo skirtas  1 mlrd. eurų. 
Kažkodėl kalbėdami apie tai 
visi užmerkia akis ir galvoja, 
kad jokių priemonių nebuvo 
imtasi. O visgi nuo šių metų 
atlyginimai kilo daugeliui vi-
suomenės grupių, kilo ir iš-
mokos. Be to, yra galimybė 
gauti kompensacijas už šildy-
mą individualia tvarka, o ne 
visiems. Yra žmonių, kurie 
ir prie to kainų augimo gali 
išgyventi. Tas 1 mlrd. iš da-
lies  infliaciją švelnina. Visko 
neįmanoma padaryti, kad tas 
kainų ir atlyginių kilimas būtų 
visiškai vienodas“, - dėstė 
Seimo narys S.Jovaiša.

Ragina kažkiek pakentėti

Seimo narys S.Jovaiša ragi-
no šiuo laikotarpiu gyventojus 
kiek „pakentėti“.

„Pasaulinės krizės akivaiz-
doje turime kažkiek pakentėti, 
prisiimti tam tikrą naštą, kuri 
užgulė žmonių pečius Lietuvoje 

Seimo narys Sergejus Jovai-
ša sakė, kad kainų kilimas 
susijęs su agresyvia Rusijos 
politika Ukrainoje, ir ragino 
gyventojus pakentėti.

Seimo narys Tomas Tomilinas 
teigia, kad valdantieji gręžiasi į 
opozicijos dar praeitoje kaden-
cijoje pateiktus pasiūlymus, 
kaip švelninti kainų augimą.

ne dėl mūsų kaltės. Tai visų pir-
ma energetikos kainų pakilimas. 
Mes žinome, kad tai susiję su 
Rusijos agresyvia politika ir ši-
tos kainos dėliojasi labai plačiai 
visomis grandinėmis, tarp jų ir 
maisto“, - kalbėjo S.Jovaiša.

Valdantieji priimti 
sprendimus vėluoja

Seimo narys, Demokratų są-
jungos „Vardan Lietuvos“ na-
rys Tomas Tomilinas, skirtingai 
nei konservatoriai, balsavo už  
nulinį pridėtinės vertės mokestį 
centralizuotam šildymui.

„Mano galva, viskas, kas pa-
lengvina žmonių gyvenimą, turi 
būti tvarkoma. Net ir valdantieji 
jau tai pripažįsta, kad tai pada-
ryti visiškai vėluoja. Mūsų pa-
siūlymai dėl energetikos buvo 
pateikti praėjusių metų pavasarį 
– tada mes siūlėme kompensa-
cijas didinti. Mane antradienio 
Seimo posėdyje labai nustebino 
konservatoriaus Mykolo Ma-
jausko kalbėjimas – jis prisiminė 
visus mūsų ankstesnius pasiūly-
mus. Jeigu pridėtinės vertės mo-
kestis bus mažinamas maistui, 
kažkas turės biudžeto netektis 
padengti, todėl jie svarstė mano 
pasiūlymą dėl ypač stambių pre-
kybos centrų apmokestinimo“, - 
kalbėjo T.Tomilinas.

Kovo 15 dieną posėdžiavę 
Seimo nariai taip pat nuspren-
dė, kad pridėtinės vertės mo-
kestis elektrai bei gamtinėms 
dujoms, taip pat malkoms ir 
kitai medienai, kurią gyvento-
jai naudoja šildymui, kol kas 
nebus mažinamas.     

Trumpomis rankovėmis 
nevaikšto

Tuo metu „Anykšta“ nu-
sprendė pasidomėti,  kokias 
šildymo kainas šiuo metu gau-
na ir privalo apmokėti Anykš-
čių rajono biudžetinės įstaigos, 
bažnyčios ar verslininkai.

Kokį objektą no-
rėtumėte matyti 
senosios Anykščių 
ligoninės vietoje?

Aldona ŠERĖNIENĖ:

Jau ne vieną kartą girdėta, 
kad reikia senelių namų, reikia 
savarankiško gyvenimo namų, 
reikia jaunimui erdvių, kurių 
tikrai trūksta, reikia benamiams 
nakvynės namų, socialinių būs-
tų šiandien labai reikia nuo karo 
bėgantiems ukrainiečiams, kad 
būtų kur apsistoti. Bet, manau, 
taip ir liks ligoninės pastatai pa-
smerkti sugriūti... Kai pasižiūri, 
kiek išleista valstybės pinigėlių, 
skauda širdį...

Regina DIMONIENĖ:

Tik senelių namus - viskas 
vietoje: bažnyčia,poliklinika, 
parduotuvė ir, savaime aišku, 
upė šalia.

Mantas MOGYLA:

Ai, visi kaip nori seneliais 
atsikratyti. Geriau gal būtų su-
kurti vietą pramogai ir pritrauk-
ti daugiau svečių į miestą.

Daiva RUKŠIENĖ:

Siūlau įkurti  Velykų bobutės  
rezidenciją, būtų prie tos pačios 
kompanijos, kaip ir Kalėdų se-
nio rezidencija.

Termovizinis žvilgsnis

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie Tilto gatvės kom-
plekso pastatus:

 „Ten mediniai pastatai, tai 
net nežinau, ar jie šiuo metu šil-
domi, ar ne.“

Jei Mahometas neina pas 
kalną, kalnas eina pas 
Mahometą 

Jurijus NIKITINAS, 
Anykščių vietos veiklos gru-
pės Vietos plėtros strategi-
jos administravimo vadovas, 
apie Tilto gatvės komplekso 
įveiklinimą:

„Manau, kad tas Tilto gatvės 
kompleksas pamažu įsivei-
klins.“

Su tokiu pastabumu 
jokie priešai nebaisūs!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas, apie nugriuvu-
sį vėjo elektrinės bokštą:

„Taisiau susisukusią vėliavą, 
žiūriu – vėjas yra, bet vėjo jė-
gainių sparnai nesisuka.“

Pritariamasis komitetas

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas, apie nugriu-
vusį vėjo elektrinės bokštą ir 
savivaldybės veiksmus:

„Savivaldybės reikalas tik, 
visoms institucijoms pritarus 
taip pat, pritarti, kad statyto-
jams būtų išduotas statybų lei-
dimas.“

Kaip tapti milijonieriumi? – 
Prieš tai būti milijardieriumi!

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie Vyriausybės pa-
stangas sušvelninti kainų ki-
limą:

„Yra žmonių, kurie ir prie to 
kainų augimo gali išgyventi“. 

Bet saugiau – pilvus.

Valentinas PUODŽIUKAS, 
verslininkas, apie investicijas 
į lentpjūvę:

„Tokiai investicijai reiktų dar 
pasiauginti raumenis“.

Garantuotas antikrizinis
planas!

Aleksas ALEKSIŪNAS, 
Daujočių bendruomenės pir-
mininkas, verslininkas, apie 
maistą:

„Man viskas skanu“.
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Robertas AlEkSIEjūNAS

Anykščiuose naujai įrengtas 
Tilto gatvės kompleksas – vie-
nas paslaptingiausių objektų 
Anykščių rajone. Nors statiniai 
eksploatacijai priduoti praė-
jusių metų lapkričio 1 dieną, 
iki šiol jų durys užrakintos, o 
kas slepiasi už jų, nežino net 
didžioji dalis Anykščių rajono 
tarybos narių.

Anykščių rajono savivaldy-
bė sugebėjo surengti ekskur-
siją po Tilto gatvės komplekso 
pastatus 15-os latvijos miestų 
merų delegacijai, tačiau  kai 
kurie anykštėnų išrinktieji 
dar ir šiandien mano, kad 
komplekse vyksta statybos ir 
statiniai dar nepriduoti...

Tiesą sakant, Anykščių 
rajono tarybos nariai mažai 
ką ir prarado, kad iki šiol 

neapsižvalgė po valdas, už 
kurių atnaujinimą viename iš 
posėdžių kėlė į viršų rankas. 
kol kas Tilto gatvėje  pasi-
tinka plikos sienos, o mano 
nuomone,  išskirtiniai čia yra 
nebent keli objektai: Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras su panoraminiu vaiz-
du į viešuosius tualetus, taip 
pat unitazas buvusio higienos 
centro pastate, ant kurio tupė-
damas pro neuždengtą langą 
gali matyti bažnyčios bokš-
tus ir drauge save turistams 
parodyti, bei kavinės pastatas, 
kurio sienos kol kas taip pat 
„basos“. 

Nežinau, kaip jūs, bet aš la-
biausiai laukiu dar vieno res-
torano šalia Šventosios upės 
atidarymo. Viešojo maitinimo 
įstaigų Anykščiuose - jau kaip 
voveruškų Ramuldavos girio-
je, o šit ir dar vieną turėsime. 
Žmonės kalba, kad čia, ko 
gero, duris atvers dar viena 
užeiga, kurioje makaronų 
porcija kainuos 10 Eur, o tas, 
kuris išdrįs garsiai pareikšti, 
kad tokia kaina yra nesąmo-
ninga, bus išvadintas kulina-
rinio paveldo neišmanėliu...

Tiems, kam makaronai 
po 10 Eur bus neįkandami, 
Anykščių rajono savivaldy-

bė paruošė dovaną. Šalia 
Šventosios upės pastatė lauko 
krosnį, kurioje, tikėkimės, 
miestelėnams bus suteikta ga-
limybė be papildomo mokes-
čio pasičirškinti iš prekybos 
centro su akcija nusipirktų 
dešrelių. Viename iš Tilto 
gatvės komplekso pastatų taip 
pat bus galima savo rankomis 
išsikepti kulinarinio paveldo 
patiekalų. Tam reikalui jau 
nupirkta picų kepimo krosnis, 
nors sunku 
suvokti, ką 
picos turi 
bendra su 
pirmosios 
lietuviškų re-
ceptų knygos 
autorės l.Didžiulienės – Žmo-
nos kulinariniais atradimais.

Beje, kol kas niekas taip 
dorai ir nepaaiškino, ar miltų 
picoms kepti bei druskos parū-
pins savivaldybė, ar tai medinė-
se „špokinyčiose“ pardavinės 
kokie nors iš Panevėžio atvykę 
spekuliantai. kalbėjausi su vie-
tos ūkininkais, tai jų tos „špoki-
nyčios“, sakė, nedomina...

Nuostabus, gražiai sutvar-
kytas, tikra miesto puošmena 
tas mūsų Tilto gatvės kom-
pleksas... Ir tas apšvietimo 
stulpas, kurį profesionalūs 

architektai suprojektavo 
vidury automobilių stovėji-
mo aikštelės, nuostabus. Tik 
vairuotojai žiopli, bent keli į 
tą stulpą įvairavo.

 Žinoma, galima apie kai 
kuriuos Tilto gatvės kom-
plekso sprendinius galvoti ir 
priešingai, tačiau, žinokit, 
galite likti kvailio vietoje, nes 
visiškai nesuprantate miesto 
urbanistinių architektūrinių 
plotmių projektavimo, tenki-

nant viešuo-
sius visuome-
nės poreikius. 
Va, suabejojau 
viešai archi-
tektų darbu ir 
gavau atgal: 

sakė, kad aš negražiai rašau 
straipsnius...

Ir labai gerai, kad šalia Til-
to gatvės komplekso, sankry-
žoje, tų šviečiančių „lazdų“ 
ryškumą kiek sumažino. 
Nepatogumas vairuotojams, 
žinoma, tačiau šitiek šviesos 
pernelyg atvėrė Anykščių 
miesto autobusų stoties „gro-
žybes“. Anykštėnai jau pri-
pratę – miesto autobusų stotis 
vakarais  privalo skendėti 
aklinoje tamsoje, kad  bent 
tamsiuoju paros metu būtų 
paslėptos byrančios autobu-

sų stoties pastato sienos bei 
aikštelėje žiojinčios išmušto 
asfalto duobės.

kai pagalvoji, kokie kon-
trastai pasitinka Anykščių 
miesto svečius skirtingose 
A.Vienuolio gatvės pusėse. 
Abiejose jų – Anykščių rajono 
savivaldybės turtas. Vienoje 
gatvės pusėje - išnuomotas 
verslui, kuriam nusispjauti, 
kaip nuomojamas objektas 
atrodo, o kitoje –visų mokes-
čių mokėtojų pinigais išpuo-
selėtas, tačiau užrakintas jau 
penktą mėnesį ir papildomai 
ryjantis savivaldybės biudžeto 
pinigus už šildymą, priežiūrą 
ir kitas paslaugas.

Savivaldybės koridoriuose 
kalbama, kad Tilto gatvės 
kompleksas turėtų tapti tokiu 
lyg ir vietos bendruomenės 
bendrystės centru, tačiau, gir-
dint savivaldybės specialistų 
komentarus, kad atnaujintose 
komplekso patalpose reziden-
tai galės veikti ką tik sugal-
voję, man niekaip neišneša 
galva. 

Galbūt pirmiausia reikėjo 
sugalvoti, kas ten bus, o tik 
tada imtis statybų? Tačiau 
turiu sau ir atsakymą – tai 
vadinama pinigų įsisavinimu. 
Įveiklinimas palauks...

Viešojo maitinimo įstai-
gų Anykščiuose - jau kaip 
voveruškų Ramuldavos gi-
rioje, o šit ir dar vieną tu-
rėsime.

Linas Kukuraitis: dabartinę vienybę reikia 
išnaudoti ir dėl Ukrainos, ir dėl Lietuvos žmonių
Prasidedant pavasario sesijai, Seime kolegų sprendimu 

tapau demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos” seniūnu. 
Man labai artimas ir svarbus komandinis darbas, tačiau 
ir dirbant komandoje formalūs vadovai yra būtini, kaip ir 
su tuo susijusi prisiimta atsakomybė. Šią sesiją šios atsa-
komybės imuosi aš.

Pavasario sesijos metu lau-
kia daugybė skubių ir svarbių 
darbų. Ir iš anksto planuotų, 
ir būtinų, reaguojant į skau-
džią Ukrainos kovą. Labai 
svarbu, kad maksimalia sku-
ba padėdami kariaujančiai 
Ukrainai ir visu jautrumu 
priimdami pabėgėlius iš karo 
siaubiamos šalies, tolygiai 
rūpintumėmės ir savo pa-
žeidžiamiausiais žmonėmis, 
nes būtent jie skaudžiausiai 
patiria visas šalį ištinkančias 
krizes.

Realybė (karas, infliaci-
ja, pandemija) nuskubėjo, o 
Vyriausybė, kartu ir Seimas, 
mano galva, kaip reikiant vė-
luoja. Nors Socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė Seime 
pristatė platų socialinės sri-
ties pokyčių paketą, daugelis 
svarbių dalykų vis dar lieka 
už valdančiųjų dėmesio ribos. 
Tokiu atveju mes darome tai, 
ką esame įpratę, - imamės at-
sakomybės ir teikiame savo 

pasiūlymus, galinčius pa-
lengvinti skurdo, atskirties 
ar kitų iššūkių spaudžiamų 
žmonių kasdienybę.

Pavasario sesijos metu 
planuojame nuosekliai tęsti 
darbus švietimo ir sociali-
nės pagalbos srityse. Esame 
numatę neįgaliųjų įdarbini-
mo ir integracijos didinimo, 
paramos vaikams, socialiai 
teisingesnės išankstines pen-
sijas gaunančiųjų išmokų sis-
temos ir imtis kitų teisės aktų 
projektų. 

Labai svarbu iš anksto 
planuoti pagalbos priemo-
nes ir tinkamai subalansuoti 
galimybes oriai gyventi tiek 
mūsų piliečiams, tiek pas 
mus prieglobsčio ieškantiems 
karo pabėgėliams. Ilgalaikis 
demokratų prioritetas ir įsi-
pareigojimas - rūpintis so-
cialiai pažeidžiamomis gru-
pėmis, nuosekliai gerinti jų 
kasdienio gyvenimo kokybę, 
galimybę įsitraukti į viešą-

jį gyvenimą, realizuoti savo 
potencialą. Ar kalbame apie 
senjorus, daugiavaikes šei-
mas, neįgaliuosius ar ilgalai-
kius bedarbius - visavertis jų 
įsitraukimas į viešąjį gyveni-
mą, formalaus ar neformalaus 
švietimo sistemą, darbo rinką 
gerina ne tik jų, bet ilgainiui ir 
mūsų visų gyvenimą.

Turime labai konkrečią vizi-
ją, dėl kurios ketiname ir toliau 

dirbti: šeimos stiprinimas, 
švietimo ir socialinių paslau-
gų prieinamumas ir kokybė, 
orų gyvenimą užtikrinanti pa-
ramos sistema, galimybė mo-
kytis visą gyvenimą. Tai yra 
mūsų tikslai, kurių nuosekliai 
siekiame. Ėmėmės pokyčių 
dar praėjusios kadencijos 
metu ir, net dirbant opozi-
cijoje, demokratams dažnai 
pavyksta išlaikyti iniciatyvą 

teikiant reikalingas įstatymų 
pataisas. 

Visuomet esame atviri di-
alogui ir konstruktyviam 
darbui, kurio tikimės ir šios 
sesijos metu. Esu tikras, kad 
dabartinę vienybę galime iš-
naudoti ne tik atsiliepdami 
į Ukrainos poreikius, bet ir 
priimdami kitus reikalingus 
sprendimus.

Užsak. Nr.260

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ Seime seniūnas Linas Kukuraitis.
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Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

pastabos paraštėse Dar kartą apie laiką ir Gavėnią

laikas taip greitai bėga, 
kad, prisiminęs dabar esančią 
Gavėnią, stebiesi, lyg tą metą 
tik dabar esi pastebėjęs. O, 
rodos, laikas lyg ir tas pats: 
para su savo 24 valandomis, 
su saulėtekiais ir saulėlydžiais, 
kuriuos lydi kaimiško kalendo-
riaus plėšomų lapelių kas-
dienis garsas. Pamenu, kaip 
kiekvieną rytą mano senelis 
Bronius nuplėšdavo praėjusios 
dienos kalendoriaus lapelį ir, 
užsidėjęs senus akinius, įdė-
miai viską, kas jame būdavo 
surašyta, perskaitydavo. O 
paskui mums, anūkams, papa-

sakodavo, kaipgi atrodė ta jau 
praėjusi metų diena su savo 
datomis, mėnulio fazėmis ir 
dienos bei nakties ilgumu. Taip 
kažkada bėgo mūsų laikas: 
nuo vieno nuplėšto kalendo-
riaus lapelio iki kito...

Dabar gyvename kitaip. Iš-
manieji telefonai tvarko mūsų 
laiką, mūsų darbus, net mus 
pačius. juk socialiniai tinklai 
- tai tarsi milžiniški grožio sa-
lonai, kuriuose telpa milijonai 
norinčių save parodyti kitiems. 
Daugiau parodyti, pasirodyti, 
bet mažiau kažką nuoširdaus 
pasakyti. Gal bijoma? Gal 
esama per daug drovumo? Bet 
kažin ar šių laikų žmonės jau 
tokie drovūs. O juk klasikinė 
Gavėnia kviečia atkreipti dė-
mesį ir į drovumą: šį atgailos 
ir pasninkų metą reiktų nurim-
ti, kukliau atrodyti, gal atsikra-
tyti kokio nors nederamo 
įpročio. Tik viso to nevaidinti, 
nes suvaidintas atsivertimas ar 
apsimestinis dvasinis apsiva-
lymas labai greitai gali virsti 
banaliu grotesko spektakliu. 
O šito ir taip daug esama… 
Ištisas repertuaras keleriems 

metams į priekį. 
kad ir mūsų bažnyčiose 

sekmadieniais, prieš mišias, 
choristai su vargonininkais 
gieda „Graudžius verksmus“. 
Bet Dievo liaudis, nekantriai 
laukianti mišių pradžios, nela-
bai graudinasi, klausydamasi, 
kaip Dievo Sūnus už visus ken-
tėjo. Gal tą Dievo liaudį galėtų 
greičiau sugraudinti tik koks 
nors kino meno reginys, kad 
ir per televiziją rodomi kino 
filmo „Titanikas“ paskutiniai 
epizodai, bet tik ne tie grau-
dulingi gavėniniai giedojimai. 
Tačiau vis tiek prasminga jų 
paklausyti. Viskas taip mie-
la, dvelkia sena ir liaudiška 
pamaldumo tradicija, išgyve-
nusia iki mūsų laikų. Tegul ir 
toliau viskas išlieka, nors ir 
nebegraudina... 

Dar kartą prisiminęs soci-
alinius tinklus, prisiminiau ir 
savo seną svajonę: taip norė-
čiau, kad feisbuke žmonės dau-
giau ir nuoširdžiau apie save 
kažką parašytų, o ne dėliotų 
savo paskyrose svetimų minčių 
koliažus.  Paprasto žmogaus 
neišgalvotos ir nenukopijuo-

tos gyvenimo istorijos tikrai 
būtų įdomesnės nei kažkokių 
„garsenybių“ išsidirbinėjimai 
televizijos ekranuose. Nebijo-
kime papasakoti apie save. Tai 
gali tapti savotiška išpažintimi, 
ypač Gavėnios metu, drauge 
tokie pasakojimai daugumai 
iš mūsų gali padėti suvokti, 
kad ne mums vieniems skauda, 
ne mums vieniems liūdna dėl 
vienatvės ar netekčių. O juk 
Gavėnia - tai laikas, kai esame 
pakviesti pasidalyti vieni su 
kitais viskuo, ką turime ir kas 
yra nuoširdu. Pasidalyti savo 
išgyvenimais - tai irgi nuo-
širdumo ir atvirumo ženklas. 
Nebijokime nieko! O iš mūsų 
nuoširdumo pasišaipyti ar mus 
„patraukti per dantį“  gali 
tik bukos dvasinės prigimties 
žmogus. Gerai, kad tokių yra 
mažiausiai. 

Šiais metais sunki ta mūsų 
Gavėnia. „Graudūs verksmai“ 
šiais metais skamba ir girdisi 
ne vien mūsų  bažnyčiose, 
taip pat ir sugriautų Ukrainos 
miestų griuvėsiuose. Sunku 
patikėti, kad turime tokią 
Gavėnią. Bet, kita vertus, gal 
dabar stipriau galime išgy-
venti pagalbos kitiems jausmą 

ar svetimų netekčių skausmą? 
Duok Dieve...

Gavėnia be pasninko? Būna 
ir taip. juk dabar pasninkas 
pavirto grožio dietomis. Nerei-
kia nei maldų, nei giesmių. Už-
tenka rūpestingai suskaičiuoti 
dienai skirtą kalorijų skaičių. 

O jei tikrai pasninkauti? Ne-
valgyti mėsos? kai kam tada 
tiks bulvių plokštainis su riebia 
silkute. Tada tikrai gali susi-
painioti skaičiuodamas kalo-
rijas. Ne, tai nebus pasninkas, 
nors ir nevalgai mėsos penkta-
dieniais. Pasninkas- tai širdies 
atvėrimas kitiems, sau pasi-
liekant mažiausią dalį. O kai 
daugiau ir meilingiau pagal-
voji apie kitus, tai mažiau lieka 
laiko nedoriems darbams. O 
tai reiškia, kad tavyje stiprėja 
gėris, o blogybės nyksta. Tada 
prašviesėja ne vien akyse ir 
sieloje, bet visame pasaulyje. 
Net nuo vieno žmogaus širdies 
atodangos kitam žmogui. 

Po truputį artėjame Velykų 
link. Taip norėtųsi, kad jas 
galėtume švęsti, džiaugdamie-
si, kad Ukrainoje jau niekas 
nebežūsta, o mes patys irgi 
tapome geresni. juk negali 
visą laiką tvyroti naktis. 

Kinas vienija kūrėjus iš skirtingų 
pasaulio šalių Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anglijos Kūrybinių menų universitete studijuojanti svė-
dasiškė Domantė Rimkutė šį pavasarį drauge su jaunaisiais 
filmų kūrėjais iš skirtingų pasaulio šalių ruošiasi filmuoti 
trumpametražį filmą „TART“ ( „Pyragas“).  

Svetur krimsdama mokslus, mergina jau spėjo pridėti 
ranką prie penkių trumpametražių filmų kūrimo.

- Domante, kaip tavo gy-
venime atsirado susidomėji-
mas filmais?

- Mano susidomėjimas fil-
mais prasidėjo dar mokykloje. 

Jono Biliūno gimnazijoje su 
Renatos Miškinienės vedamu 
kino klubo būreliu dalyva-
vome prancūzų rengiamame 
kino projekte. Dalyvaudami 
projekte sukūrėme trumpame-

tražį filmą ,,Kuo tu vardu?..”, 
kurį rodėme Paryžiuje. Ši 
patirtis tikriausiai ir nulėmė 
mano pasirinkimą rinktis kino 
kelią, todėl pasirinkau kino 
studijas ir išvažiavau gyventi 
į Angliją. 

Einant tretiems studijų me-
tams Anglijoje, jau savo  dar-
bo portfelyje esu sukaupusi 
5 nepriklausomus trumpame-
tražius filmus, kuriuos kartu 
kūriau su žmonėmis iš įvairių 
pasaulio šalių. Šiuo metu da-
lyvauju dar keturiuose kino 
projektuose, todėl mokslo 
metų pabaigoje tikiuosi savo 
porfelyje turėti jau 9 filmus.

- Apie ką bus trumpame-
tražis filmas „Tart“?

- Kovo mėnesį aš drauge su 
bendraminčių, jaunų filmo kū-
rėjų iš skirtingų pasaulio šalių 
komanda filmuosime trumpa-
metražį filmą ,,TART” (pyra-
gas), kuris yra socialiai siurre-
alistinė neveikiančios šeimos 
drama, nagrinėjanti trapią 
vyriškumo vertę šiuolaikinė-
je šeimoje. Filmas vaizduoja 
kovą tarp atsiskyrusio brolio 
ir  trijų jo seserų. Šis filmas 
pasakoja istoriją, kaip vyriš-
kos lyties pagrindinis veikėjas 
stengiasi sulaukti savo sese-
rų pripažinimo, bandydamas 

įgyti ,,dominavimą” šeimoje. 
,,Tart” sutelkia dėmesį į psi-
chologinį misogininės šeimos 
aplinkos poveikį, kai ,,mačo” 
idealai tampa vyro ir moters 
santykių pagrindu. 

Ekrane veriasi vingiuotas 
ir net sadistiškas reginys, kai 
praeities traumos vėl įsilieps-
noja, o apgaulė ir kankinimai 
atveria kelią brutaliai kulmi-
nacijai. 

Šiame filme kartu spręsime 
opias socialines toksiško vy-
riškumo ir lytinės tapatybės 
problemas. Mūsų tikslas yra 
sukurti filmą, kuris priverstų 
susimąstyti. 

Būsimo trumpametražio fil-
mo režisierius yra Federico 
E. Cornacchia. Jis  yra italų 
kilmės filmų kūrėjas, save 
apibūdinantis kaip „nuolat 
augantį vaiką“, o šio teiginio 
įrodymas yra jo naujausias 
projektas TART. Federico jau 
ketvirtą kartą sėdasi į režisie-
riaus kėdę. 2021 m. gruodį jo 
filmas „Fuori Essenza“ buvo 
parodytas „Corti in Festival“ 
Italijoje ir sulaukė teigiamo 
įvertinimo. „Tart“ kūrimo 
procese aš atliksiu nufilmuo-
tos medžiagos montavimo 
darbus.

- Kur bus filmuojamas 
kino filmas?

- Filmo veiksmas vyks vie-
name name, Farnhame - nedi-
deliame Anglijos mieste, esan-
čiame netoli Londono. Filme 
dalyvaus 10 nepriklausomų 
aktorių,  savo pašaukimą su-
radusių aktorystėje. Visa ko-
manda, kurianti filmą, dirba iš 
idėjos ir meilės kinui, nes šis 
filmas nėra komercinis ir už jį 
negausime jokio atlygio.

- Ar sukurti filmą yra 
brangus malonumas?

- ,,Tart” yra savarankiškai 
finansuojamas ir ambicingas 
nepriklausomas trumpame-
tražis filmas, kuriame dirba 
jaunų, ryžtingų filmų kūrėjų 
komanda. šiuo metu esame 
numatę, kad šiam filmui bus 
reikalingas 4200 svarų ster-
lingų biudžetas, padengsiantis 
kelionės, aktorių apgyvendi-
nimo ir maisto, kostiumų bei 
dekoracijų išlaidas. 

Bendradarbiaudami su in-
vestuotojais, norinčiais pa-
remti būsimus talentus ir ple-
čiančiais nepriklausomo kino 
akiratį, galime realizuoti šį 
projektą, išnaudodami visas 
jo galimybes. Todėl dalijamės 
žinia apie filmą ir prašome 
žmonių padėti šiam filmui pa-
siekti kino ekranus.

Svėdasiškė Domantė Rimkutė sakė, kad pasirinkti kino studijas ją  
pastūmėjo veikla Anykščių Jono Biliūno gimnazijos kino būrelyje. 
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pastabos paraštėse

juozas RATAUTAS,
anykštėnas

Paskelbus ketinimą vykdyti 
dar vieną reformą, po kurios 
neliks Regioninio parko direk-
cijos Anykščiuose, socialiniuo-
se tinkluose kilo tikras šarša-
las. liaudis piktinasi:  kaipgi 
šitaip, dar vienas „pipec“ 
Anykščiams, „konservai“ šėls-
ta ir t.t., ir pan.. O kaip gali 
būti kitaip? Gyventojų skaičius 
mažėja, žmogaus darbą keičia 
inovacijos, modernios techno-
logijos, pažangi technika, skai-
tmeniniai įrankiai. Nepalyginsi 
su tuo, kas buvo prieš dešimt 
ar dvidešimt metų verslo, ap-
tarnavimo ar valdymo srityse.  
Reformavosi visos valdiškos 
įstaigos, o kai kurios - net po 
keletą kartų. Optimizavosi, 
reorganizavosi ir restruktūri-
zavosi bendrovės, bankai, kitos 
institucijos, kurios aptarnauja 
gyventojus ar teikia paslaugas.

Prisimenu, kaip pirmąkart 

keitėsi „Sodra“. jėzusmarja, 
kaip buvo neramu. Su raštu 
bėgau pas Seimo narį Sergejų, 
prašiau gelbėti. Išgąsdin-
tas Seimo narys mano raštą 
persiuntė ministrei, ministrė 
– Fondo valdybos direkto-
riui, o pastarasis supykęs gal 
mėnesį su manim nesisveikino. 
Nuo 2012 metų vyko dar 2 
reformos - žmonių Anykščių 
skyriuje nuo 44 sumažėjo iki 
24, šiandien neliko juridinio 
asmens ir Utenos „Sodroje“. 
Ar nukentėjo nuo to klientai? 
Nė kiek. Programos, elektroni-
nės bylos, dokumentų valdymo 
sistemos, pinigai ne į ran-
kas, moderni vadyba... Taip, 
reikia  kvalifikuotesnių, labiau 
išsilavinusių ir motyvuotesnių, 
norinčių ir gebančių įsitraukti 
į įstaigos veiklą bei siekiančių 
gerų rezultatų specialistų. To-
kie žmonės branginami ir ska-
tinami. Gal todėl ši institucija 
reitingų lentelėje nenusileidžia 
žemiau nei į 4-5 vietą tarp 
20 įvairių institucijų, partijų, 
šalies organizacijų.

Reikia pripažinti, jog bet 
kokia esminė įstaigos reforma 
labiausiai paliečia vadovą, 
administraciją. jie arba neten-
ka darbo, arba, nukritus nuo 
galvos karūnai, turi susitaikyti 
su žemesnio rango pareigomis. 

Visgi jei po reformos darbas, 
paslaugų teikimas organizuo-
jami gerai, klientai nenuken-
čia, vadinasi, reforma pavyko. 
Verslo subjektui labai svarbu, 
kad jo aptarnautas klientas 
liktų patenkintas, reformų 
tikslas - pasiekti, kad taip būtų 
ir valdiškose įstaigose. Tad 
protingumo kriterijai, naudos 
ir rizikų skaičiavimas, o ne 
emocijos turi nulemti pokyčius.

 Stebim, kaip, vos atėjus vis 
naujam ministrui, iš naujo 
prasideda šalies Sveikatos 
apsaugos reforma. Ir kiekvieną 
kartą ji subliūkšta, nesulau-
kusi paramos iš savivaldybių 
ar nepalaikoma sveikatos 
įstaigų vadovybės. Pasiprieši-
nimas didelis. Eilinė reforma 
vertinama kaip pasikėsinimas į 
žmonių sveikatą ir gyvybę. Gy-
dytojų trūksta, ligoniai bėga, 
lėšų nepakanka, bet ligoninė 
turi būti šalia namų! Taip 
esame įpratę. Visgi nepalyginsi 
kvalifikacijos gydytojo, kuris 
kasdien specializuojasi gydyti 
tą patį organą, su tuo, kuris 
turi galimybę tokį pat organą  
gydyti tik epizodiškai. kliniko-
je besigydydamas petį paste-
bėjau, jog mano chirurgas tą 
kūno dalį operuoja vienąkart 
iki pietų, kitąkart – po pietų. Ir 
taip kasdien.

jeigu reikėtų pasirinkti, 
ar operuotis pas chirurgą su 
raiščiu ant akių, bet turintį 
praktikos pjaustyti 2 kartus 
per dieną tą patį organą, ar 
jo kolegą, kuris, išsidėliojęs 
įrankius operacijai, pasidės 
šalia anatomijos vadovėlį, ko 
gero, rinkčiausi pirmąjį. Tad 
kas svarbiau - ligoninė už 
kelių žingsnių ar kvalifikuoti, 
patyrę, turintys aukščiausio 
lygio diagnostinę bei gydymo 
įrangą specialistai? 

 Pasipriešinimas reformoms 
dažniausiai sklinda iš tų, kurie 
nenori tobulėti, eiti pirmyn su 
sparčiai besikeičiančiu gyve-
nimu. Mūsų valdžia mėgsta sa-
kyti, esą didelių pastangų dėka 
jai pavyksta išsaugoti ligoninę. 
kaip neigiamą pavyzdį Dalis 
Vaiginas nurodo kupiškio, 
jurbarko ligonines. Neži-
nau, kaip jos pasikeitė, kokių 
gydymo paslaugų neteko, vis 
dėlto nėra blogai, jei kupiškė-
nus gydo Panevėžio ligoninės 
gydytojai, o jurbarkiečius – 
kauno. Atvirkščiai, šių rajonų 
žmonės naudojasi aukštesnio 
lygio gydymo paslaugomis. 
Tad gal svarbiau ne atstumas 
iki ligoninės, o paslaugos ko-
kybė. juolab kad potencialūs 
rajono ligoniai nepaliekami 
„ant ledo“. ligoninė ir toliau 

teiks svarbias paslaugas. 
Svarbiau ištobulinti logistiką, 
kad gydymo paslauga ateitų 
per kuo trumpesnį laiką, kad 
klinikos Panevėžyje ar Vilniuje 
būtų pasiruošusios tave priimti 
ir tuoj pat gydyti. Sutikčiau, 
jei į kiekvieną vakuojančią 
gydytojo ar slaugytojos vietą 
pretenduotų bent keli preten-
dentai. Taip nėra, bet sunku 
tikėtis, kad bus! Nesuvilioja jų 
nei miesto titulas „kurortas“, 
nei žodžių junginys „Čia gera 
gyventi“. 

Pritariu reformoms – jos 
neišvengiamos. Nenorėkim, 
kad, kasmet mažėjant gyven-
tojų skaičiui, o gimstamumui 
artėjant prie nulio, rajone iš-
liktų toks pats mokyklų tinklas, 
gremėzdiška valdymo struktū-
ra su  valdininkų perviršiu ar 
ligoninė be daktarų. Valdymo 
modeliai turi keistis kartu su 
besikeičiančiu gyvenimu. jeigu 
valdžia nori išlaikyti savo ir 
įstaigų statuso stabilumą, ji 
neturi „užsiciklinti“ ties kuror-
to siekiu: reikia verslo plėtros, 
investicijų pritraukimo pro-
gramų, aktyvaus demografinių 
problemų sprendimo. kad būtų 
pasiekta tai, kas  geidžiama, 
reikia norėti ir galėti. Pana-
šu, noras yra, tik potencijos 
trūksta.

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jo-
lanta Pleškienė informavo, kad 
praėjusių metų gruodį įstaiga 
už  kiek daugiau nei 201 kv.m 
ploto pastato Šaltupio gatvėje 
šildymą mokėjo 353 Eur, šių 
metų sausį – 417 Eur, o vasarį 
– 383 Eur. Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centrui cen-
tralizuotą šilumą tiekia UAB 
„Anykščių šiluma“. J.Pleškienė 
sakė, kad Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centre yra 
įdiegta sistema, leidžianti re-
guliuoti aplinkos temperatūrą, 
o kartu ir taupyti lėšas.

Sąskaitos už šildymą siekia po 
kelis tūkstančius eurų

sakė, kad bažnyčioje šildymo 
temperatūra nustatyta minima-
li.

„Kad rankos ir ausys nešaltų. 
Jei šildytume visu pajėgumu – 
neišsimokėtume“, - pastebėjo 
klebonas P.Baniulis.

Dvasininkas sakė mažai ti-
kintis, kad po Seimo sprendimų 
sąskaitos už šildymą mažės.
„Gyventojams gal. Duok Die-
ve, kad jos mažėtų“, - linkėjo 
klebonas P.Baniulis.

Gelbsti kompensacijos 

Anykščiuose, renovuotame 
daugiabutyje, beveik 50 kv. m 
bute, gyvenantis pensininkas 
Antanas Čiukšys už šildymą 
gauna kompensaciją. Sausio 
mėnesį anykštėnas už šildymą 
mokėjo 29 Eur, o vasarį – 30 
Eur. 

Be kompensacijos A.Čiukšio 
sąskaitos už šildymą būtų di-
desnės dvigubai.

Alternatyva -  
šildytis elektra

Verslininkas Audrius Mu-
levičius, kuriam priklauso 
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 
renovuotas buvusios pieninės 
pastatas, „Anykštai“ pasakojo, 
kad komercines patalpas šildo 
šilumos siurbliu „oras-oras“. 
Per mėnesį 300 kv.m ploto ap-
šildymui jis sakė išleidžiantis 
apie 300 Eur.

„Nežinau pigesnės alternaty-

vos šiuo metu nei šildytis elek-
tra“, - sakė A. Mulevičius.

Verslininkas aiškino, kad šil-
dymo sąskaitos sąlyginai nėra 
labai didelės dėl to, kad komer-
cinėse patalpose, skirtingai nei 
buitinėse, nereikia palaikyti pa-
stovios oro temperatūros.

„Viskas automatizuota. Naktį 
patalpose palaikoma žemesnė 
oro temperatūra“, - sakė jis.

Paramos gavėjų daugėja

Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ieva Gražytė informavo, 
kad Anykščių rajone kompensa-
cijas už būsto šildymą šių metų 
vasario mėnesį gavo 2 tūkst. 
819 gyventojų (už centralizuotą 
šildymą – 1 tūkst.407, kitą kurą 
– 1 tūkst. 412) . 

Sausio mėnesį kompensaci-
jos skirtos  2 tūkst. 842 gyven-
tojams ( už centralizuotą šildy-
mą – 1 tūkst. 330, kitą kurą – 1 
tūkst. 512).

Pasak I. Gražytės, pinigi-
nės socialinės paramos gavėjų 
skaičius didėja. Vasario mėne-
sį buvo 2 tūkst. 11 paramos ga-
vėjų (už centralizuotą šildymą 
– 1 tūkst. 86,  kitą kurą – 925). 
Sausio mėnesį piniginę para-
mą gavo  1 tūkst. 766 gyven-
tojai (už centralizuotą  šildymą 
– 960, kitą  kurą – 806).

Sausio – vasario mėnesiais 
kompensacijoms už būsto šil-
dymą išmokėta 239 tūkst. 300 
Eur.

Anykščių Šv.Mato bažnyčios  
klebonas Petras Baniulis 
sakė, kad bažnyčioje taupumo 
sumetimais palaikoma labai 
nedidelė oro temperatūra.

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė 
Jolanta Pleškienė sakė, kad 
taupyti padeda energijos re-
guliavimo sistema.

Verslininkas Audrius Mule-
vičius sakė, kad elektra šil-
dyti komercines patalpas yra 
ekonomiškiausia. 

„Nevaikštome trumpomis 
rankovėmis“, - juokavo J. Pleš-
kienė.

Sąskaitos siekia po 
kelis tūkstančius eurų

Anykščių vaikų lopšelio – 
darželio „Žilvitis“ šildomas 
plotas siekia daugiau nei 2 
tūkst. kv.m. Įstaigos buhalterė 
informavo, kad sausį už vaikų 
lopšelio-darželio šildymą su-
mokėti 6 tūkst. Eur, o už vasarį 
– kiek daugiau nei 4 tūkst. Eur. 

Palyginimui, 2021 metų sau-
sį, įstaiga už šildymą mokėjo 4 
tūkst. 333 Eur, tų pačių metų 
vasarį - 3 tūkst. 700 Eur. 

„Žilvitis“ taip pat naudojasi 
UAB „Anykščių šiluma“ pas-
laugomis.

Bažnyčioje šildymas – 
minimalus

Anykščių Šv.Mato bažny-
čios klebonas Petras Baniulis 
„Anykštai“ sakė, kad sausį ir 
vasarį šildymo sąskaitos už 
bažnyčią, kleboniją, parapi-
jos namus siekė maždaug po 3 
tūkst. Eur. 

2021 metais tuo pačiu laiko-
tarpiu sąskaitos už šildymą sie-
kė apie 1 tūks.400 Eur.

Anykščių Šv. Mato bažny-
čioje yra įrengtas geoterminis 
šildymas. Klebonas P. Baniulis 
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Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja 
Valdas Macijauskas
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru tęsia tra-

dicinius 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.

Reiškiu pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius padėkos žo-
džius Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui MAcIJAuSkuI 
ir slaugytojai Jolitai AbRAŠkeVIčIeneI už begalinę atsa-
komybę, atidumą, šiltą ir dėmesingą bendravimą darbo ir 
nedarbo metu.

Tvirtybės, neišsenkamos energijos ir stiprybės dovano-
jant pacientams patį brangiausią turtą – sveikatą.

Pagarbiai Stanislava CemniCkienė

Dėkoju šeimos gydytojui Valdui MAcIJAuSkuI ir slau-
gytojai Laimutei SLAPŠIeneI už gerą gydymą ir nuo-
širdumą.

Janina kVieTinSkienė

Tariame AčIŪ šeimos gydytojui Valdui MAcIJAuSkuI ir 
slaugytojai Laimutei ŠLAPŠIeneI už gerą gydymą ir ra-
minamą žodį.

Regina ir Valius BUTRimAViČiAi

nuoširdžiai dėkoju gydytojui Rimondui bukeLIuI ir slau-
gytojai Ritai buRneIkIeneI. Ačiū Jums už rūpinimąsi mano 
sveikata, rūpestingą gydymą, nuoširdumą, dėmesingumą. 
Stiprios Jums sveikatos, sėkmės darbe ir asmeniniame gy-
venime.

elvyra BlAUzdienė, Alukėnų kaimas.

nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Gabėtai ŠInkŪnAITeI 
už nuoširdumą ir gerą gydymą. Taip pat dėkoju slaugytojai 
Reginai Viršylienei. 

Linkiu Jums sveikatos ir sėkmės  darbe.

Aldona BAlTUšnikienė

nuoširdžiausiai Ačiū tariame gydytojui-traumatologui 
Aloyzui PRAnckŪnuI už rūpestingą gydymą ir šiltą ben-
dravimą su pacientais.

Mida RiSAkoVienė, Eleonora SUnkURyTė

Dėkoju Viešintų gydytojui Valdui MAcIJAuSkuI bei slau-
gytojai Jolitai AbRAŠkeVIčIeneI už profesionalumą ir 
nuoširdumą. Linkiu gerbiamiems medikams sėkmės visur 
ir visada. 

Zita RAgAUSkienė

nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Gabėtai 
ŠInkŪnAITeI ir slaugytojai Reginai VIRŠyLIeneI už ma-
lonų ir šiltą aptarnavimą. Linkime sveikatos, stiprybės ir sė-
kmės nelengvame darbe.

Teresė ir Stanislovas PilkAuSkAi

nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
kAZLAuSkIeneI ir slaugytojai Rūtai PAcIŪnIeneI už 
profesionalumą ir nuoširdų gydymą bei rūpestingumą. 

Jonas ir danutė lAVinSkAi

Dėkoju Viešintų anbulatorijos šeimos gydytojui Valdui 
MAcIJAuSkuI, slaugytojai Jolitai AbRAŠkeVIčIeneI už 
rūpestį ir sveikatos priežiūrą.

Linkiu Jums sveikatos ir kantrybės. 

Su pagarba, Antanas AukštuoliS

nuoširdžiai ačiū gydytojai Gabėtai ŠInkŪnAITeI. 
Ji - gydytoja iš pašaukimo: taktiška, supratinga, kan-
tri. Pacientus sutinka visada su šypsena. Taip pat ačiū 
slaugytojai Reginai VIRŠyLIeneI. Jūs - šauni komanda. 
Linkime Jums kantrybės ir ištvermės. Ačiū Jums už meilę 
ir nuoširdumą. 

Alvyda ir Rimtautas VeRikAi

Dėkoju slaugytojai Laimutei SLAPŠIeneI ir gydytojui 
Valdui MAcIJAuSkuI. Ačiū Jums už patarimus, rūpestį ir 
profesionalų darbą. Tegul Jūsų linkėjimai mums sveikatos ir 
sėkmės grįžta Jums su kaupu. Dėkojame už ilgametį atsida-
vimą darbui ir žmogui.

nijolė ir gediminas RAdUšiAi

nuoširdžiai dėkoju gydytojui Rimondui bukeLIuI už 
profesionalius patarimus, nuoširdumą, gydant ir saugant 
mano senyvos mamos bronytės Markuckienės sveikatą. 
Pagarba gydytojui.

Sūnus Arvydas

nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
kAZLAuSkIeneI ir slaugytojai Rūtai PAcIŪnIeneI už 
mūsų šeimos bei artimųjų sveikatos priežiūrą.

Mindaugas ir Jolita lAViNSkAi 

nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
kAZLAuSkIeneI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIeneI už 
nuoširdumą, atjautimą, rūpestingumą. 

linkime Jums sėkmės, sveikatos gyvenime ir darbe.

Stasė ir Juozas SlAViNSkAi

Reiškiu padėką ligoninės slaugytojai Zitai MAckeVIčIŪTeI. 
Ačiū už rūpestį ir dėmesį. Labiausiai už žmogiškumą. 

Virginijus tylA

Dėkoju Rūtai PAcIŪnIeneI ir Daliai kAZLAuSkIeneI
Būk banga,būk sidabro žuvėdra ir sugrįžus namo,
Būk Jurate,sukelk juodą vėtrą ir išgelbėk skęstančius
laivus.

Angelė kUkTARAiTė, kurkliai

nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Valdui MAcIJAuSkuI 
ir slaugytojai Laimai SLAPŠIeneI už rūpestingą gydymą, 
malonų bendravimą.

Rimantas šUkyS

Populiariausių gydytojų rin-
kimuose – naujas lyderis. Į 
pirmąją vietą pakilo Valdas 
Macijauskas, kuriam pacientai 
dėkojo 8 kartus.

Antroje vietoje – daugkartinė 
rinkimų laimėtoja Dalia Kaz-
lauskienė. Pacientai medikei 
dėkojo 7 kartus.

Trečiasis, sulaukęs  4 padėkų, 
– Rimondas Bukelis.

Gydytojai Gabėtai Šinkū-
naitei pacientai skyrė 3 padė-
kas, Diana Irician ir Rolandas 
Jurkėnas gavo po 2 padėkas.

Po vieną padėką sulaukė 
gydytojai Virginija Pažėrie-

nė, Giedrutis Klimkevičius, 
Gražina Bernatavičienė, Au-
drius Vasiliauskas ir Aloyzas 
Pranckūnas.

Tarp slaugytojų daugiausia 
padėkų sulaukė Laima Slap-
šienė, kuriai pacientai dėkojo 5 
kartus. 

Rūtai Paciūnienei dėkota 4 
kartus.

Po 3 padėkas pacientai skyrė 
slaugytojoms Reginai Viršy-
lienei, Ritai Burneikienei ir 
Jolitai Abraškevičienei.

Dvi padėkas gavo Ramunė 
Strazdienė. Pacientai taip pat 
dėkojo Aušrai Valaitienei, Jo-

anai Mikulėnienei, Gražinai 
Janulienei, Bronei Pranskū-
nienei, Virginijai Zizirskienei 
ir Zitai Mackevičiūtei.

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.

Padėkas galima užsakyti el. 
paštu reklama@anyksta.lt ir 
su Jumis susisieks ,,Anykštos” 
reklamos skyriaus darbuoto-

ja arba redakcijoje (Vilniaus 
g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 

8-381-59458; 8-686-33036.

-ANYkŠTA
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Projektas svarbus visiems

Anykščių rajono savivaldy-
bės vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė sakė, kad šiuo metu 
vyksta labai svarbios Anykščių 
rajonui teritorijos planavimas: 
„Dabar intensyviai ruošiama 
Anykščių regioninio parko pla-
navimo schema. Kitaip tariant, 
tai yra parko ribų ir tvarkymo 
planai. Anykščių regioninis 
parkas užima nemažą Anykš-
čių rajono dalį. Tai beveik vi-
sas Anykščių miestas, išskyrus 
pramoninį rajoną. Taip pat visos 
gražiosios apylinkės Rubikių 
ežero, Kurklių, Kavarsko link.“ 

Paklausta, kam šis projektas 
yra reikalingas, D. Gasiūnienė 
pasakojo: „Nepaprastai svar-
bu yra tai, kad šiuo dokumentu 
planuojama ir reglamentuo-
jama veikla, apimant didžiąją 
Anykščių miesto dalį ir nema-
žą rajono dalį, esančią pačiose 
gražiausiose vietose. Priminsiu, 

kad Anykščių regioninis parkas 
įkurtas 1992 metų rugsėjo 24 
dieną vertingiausioms gamtos 
ir kultūros požiūriu šiaurės rytų 
aukštaitijos teritorijoms išsau-
goti, naudoti ir tvarkyti. Anykš-
čių regioninio parko bendrasis 
plotas – per 15 tūkst. hektarų. 
Projektas yra svarbus ir todėl, 
kad vertinama visuma – gam-
tos, kultūros paveldas, moreni-
niai masyvai, raguvos, želdynai, 
miškai, slėniai, vandens telki-
niai, derinamas vyraujantis už-
statymas, esama ir planuojama 
žmonių veikla, poreikiai. Tik 
viską suderinus, galimas tinka-
mas šios saugomos teritorijos ir 
išsaugojimas, ir tvarus, ir darnus 
plėtimasis. Regioniniame parke 
yra nemažai draustinių, kuriuo-
se veikla yra daug griežčiau re-
glamentuojama. Todėl šiandien, 
kalbant apie rengiamą regioni-
nio parko planavimo schemą, 
žinia žmonėms apie tai yra itin 
svarbi, nes tai liečia didelę dalį 
žmonių veiklų: ūkinę, komerci-
nę veiklas, rekreacinę plėtrą.“ 

Skatina domėtis projektu

Architektė D. Gasiūnienė gy-
ventojams projektu siūlo domė-
tis jau dabar.

„Mūsų rajono savivaldybė, 
kaip viena iš dalyvių, turi teikti 
informaciją ir skatinti žmones 
domėtis projektu. Platesnė in-
formacija yra Anykščių regio-
ninio parko direkcijos puslapyje 
(www.anyksciuparkas.lt). Aš, 
kaip Anykščių rajono vyriausio-
ji architektė, kreipiuosi į gyven-
tojus, kad jie domėtųsi dabar, o 
ne po to, kai priartėja projekto 
pabaiga arba kai galutiniuose 
planavimo etapuose būna jau per 
vėlu, nes praleisti prašymų pa-
teikimo terminai, todėl žmonės 
susiduria su taisyklėmis, kurių 
ne visada linkę laikytis, o tuo-
met piktinasi. Mūsų tikslas, kad 
kuo daugiau žmonių suprastų, 
kas yra regioninis parkas, kam 
jis reikalingas bei kokia jam iš 
to nauda. O nauda tikrai didelė“, 
– kalbėjo architektė.

D. Gasiūnienės teigimu, do-

kumentas ruošiamas atestuoti ne 
vienos srities specialistų: toks do-
kumentas ruošiamas ilgai, jame 
daug sudėtinių dalių, jam galioja 
nustatytos planavimo taisyklės, 
taip pat yra taisyklės, apibrėžian-
čios terminus. Tai atsakinga.

„Gali atsitikti ir taip, kad ne 
visi pageidavimai bus įgyven-
dinti, pavyzdžiui, jei teritorija yra 
itin vertinga, raiškus jos reljefas, 
atsiveria vertingi kraštovaizdžiai, 
išklotinės, apžvalgos taškai – gali 
būti, kad nebus planuojamas ti-
kėtinas tos vietos užstatymas“, – 
sakė D. Gasiūnienė.

„Regioninio parko tvarkymo 
schemos sprendiniai bus pavie-
šinti, projektas bus pristatytas 
maždaug gegužės mėnesį. Da-
bar dar yra renkamos paraiškos, 
prašymai“, – pasakojo savival-
dybės vyriausioji architektė.

Rengiami nauji planai

Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęstutis 
Šerepka paantrino D. Gasiūnie-
nei, kad šiuo metu vyksta pla-
navimo procesas. 

„Koreguojamas senas tvarky-
mo planas, kuris buvo rengtas 
2009 metais. Principas labai pa-
prastas – laikas eina, reikia reng-
ti naujus planus. Kai kas jau yra 
padaryta, kas tame plane buvo 
numatyta, kai kurios priemonės 
pasiektos, įgyvendintos. Kažkas 
nebeaktualu, kažkas nebuvo įgy-
vendinta. Laikas eina, poreikiai 
keičiasi. Šiuo metu vyksta at-
naujinimas“, – sakė K. Šerepka.

O įvykdyta per trylika metų 
labai daug: „Beveik visi kultū-
ros paveldo objektai, piliakal-
niai yra pritaikyti lankymui. 
Atsirado ir neplanuotų objektų, 
pavyzdžiui, Medžių lajų takas: 
jo pirminiame variante nebuvo. 
Įrengta nemažai stovyklaviečių, 
sutvarkyta infrastruktūra. Todėl 
jau reikia numatyti ir tolesnius 
žingsnius“, – teigė regioninio 
parko direkcijos direktorius. 

Gyventojai pateikia ir 
neįgyvendinamų pasiūlymų

Paklaustas, kam šio plano rei-
kia, K. Šerepka sakė: „Nauda 
yra visai mūsų bendruomenei, 
visuomenei, taip pat ir turis-
tams. Šiame etape labiau nei 
pirmajame didesnis dėmesys 
skiriamas saugomoms verty-
bėms – turimos omenyje bio-
loginės vertybės. Atsirado daug 
naujų teritorijų, kurias Lietuva 
Europos Sąjungai yra įsiparei-
gojusi saugoti. Šie dalykai bus 
pažymimi plane.“ 

Pasak K. Šerepkos, konkur-
są yra laimėjusi firma, kuri turi 
licenciją, gali rengti tokius dar-
bus: „Yra mokslininkų, projek-
tuotojų grupė, jiems situaciją 
išnagrinėjus, bus pateikti nauji 

Anykščių regioninis parkas atsinaujins
siūlymai, nauji planai. Tai toks 
naujas planas ateičiai. Didžiau-
sias indėlis yra projektuotojų, 
kurie visa tai rengia. Dalyvauja 
ir piliečiai, kurie pateikia siūly-
mus. Informacija gyventojams 
yra pateikta mūsų tinklapyje. 
Projektui artėjant prie pabaigos, 
vyks antras susitikimas su visuo-
mene: kiekvienas galės ateiti, 
pabendrauti su projektuotojais, 
pasiūlyti savo idėjas, užduo-
ti klausimus, pasidomėti, kaip 
vyksta darbai, ar yra pritarta gy-
ventojų pasiūlymams, išklausyti 
visus argumentus. Iš visuomenės 
pasiūlymų yra palyginti daug, o 
pasiūlymų yra visokių – ir tokių, 
kurie yra neįgyvendinami“.

Paklaustas, kas finansuoja 
projektą, K. Šerepka sakė, kad 
lėšos yra skiriamos LR Vyriau-
sybės ir Valstybės saugomų 
teritorijų tarnybos. „Kiek tiks-
liai kainuos projektas, negaliu 
pasakyti, nes jis apima ne tik 
Anykščių regioninį parką, bet 
ir dar kelis Lietuvos regioninius 
parkus. Anykščių regioninio 
parko direkcija savų lėšų ne-
skyrė“, – kalbėjo K. Šerepka.

Saugomos zonos turi 
pridėtinę vertę

Anykščių rajono savivaldybės 
meras Sigutis Obelevičius sakė, 
kad planavimo schema periodiš-
kai yra atnaujinama: „Šiuo metu 
kaip tik tai ir vyksta. Mes su ar-
chitekte D. Gasiūniene pateikėme 
pasiūlymų, kad būtų galima regi-
oninį parką išplėsti link Šimonių 
girios, kur yra biosferos paukščių 
poligonas: ten galima būtų kaž-
kiek parką plėsti. Planavimo sche-
moje dabar patvirtinamos zonos, 
kur viena zona turėtų būti labiau 
saugoma, kita skirta rekreacijai“.

S. Obelevičius sako, kad, 
kiek jam pačiam teko matyti 
šią planavimo schemą, kardi-
nalių teritorijų pakeitimų nėra 
numatyta, tačiau daug dėmesio 
skiriama rekreacinėms zonoms, 
saugomoms teritorijoms.

„Kai kurios savivaldybės 
prieštarauja dėl šių zonų apsau-
gos statusų, bet aš su tuo nesu-
tinku, nes saugomos zonos turi 
pridėtinę vertę, ypač kurorto 
statuso siekiančioms savival-
dybėms. Vargu ar žmogus norės 
važiuoti į kurortą, kuriame vyk-
doma kokia nors tarši gamyba. 
Jis rinksis tokį kurortą, kur yra 
švarus oras, graži gamta“, – 
kalbėjo rajono meras. 

Sieks apsaugoti teritorijos
 aplinką

Valstybės saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministe-
rijos pateikia tokius Anykščių 
regioninio parko planavimo 
schemos tikslus:
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Galbūt bus tik geriau

Sūnaus versle sukasi ir bu-
vęs „Jaros“ grupės vadovas 
Valentinas Puodžiukas. Tiesa, 
jis tikino, kad įmonėje yra tik 
konsultantas, o verslo varikliai 
- Vaidas ir Marius. 

„Laikėmės ant rusiškos ir 
baltarusiškos medienos. O pa-
ruošta produkcija jūriniais kon-
teineriais plaukia į Australiją. 
Tarp eksporto krypčių buvo ir 
Anglija, Amerika. Dabar iššū-
kis, kur gauti žaliavos. Šiaip jau 
reikėtų naudoti lietuvišką. Prieš 
keletą metų buvo politika, kad 
rąstai, kaip žaliava, keliavo iš 
Lietuvos į Kiniją. 

O civilizuota šalis pati turi 
savo žaliavą apdirbti ir parduo-
ti produktą, taigi, kurti didesnę 
pridėtinę vertę. Ir pernykščiai 
metai, ir šių metų pradžia buvo 
labai gera, o dabar iššūkis...Su 
Rusija nebegalime dirbti dėl 
moralinių dalykų. Kita vertus, 
ir dėl logistikos problemų su 
rusais dirbti nebeapsimokės...“ 
– „Anykštai“ pasakojo Valenti-
nas Puodžiukas.  

Marius Varnas ir Vaidas Puo-
džiukas šiomis dienomis ruo-
šėsi keliauti į Suomiją dėl de-
rybų su potencialiais žaliavos 
tiekėjais. „Sutarėme susitikti 
su keturių lentpjūvių atstovais, 
kurie parodė susidomėjimą ir 
truputį pakeikė mus, jog prieš 
tai tik rusais domėjomės. Teko 

panija, platūs mūsų ryšiai. Ra-
sim išeitį ir nuosekliai veiksim. 
Mediena visam pasauliui rei-
kalinga. Bet mediena - sąlygi-
nai pigus produktas, tad šiam 
verslui reikia kiekių. „Fura“ 
produkcijos kainuoja 13-15 
tūkst. eurų, rentabilumas - tik 
4-5 proc. Norint uždirbti, rei-
kia kiekių. Bet kai parduodi 
7000-8000 kubų... Kai kiekiai 
solidūs, tada ir ryšiai atsiran-
da, ir tave rinkoje ima vertinti.  
Mes pernai buvome treti - ke-
tvirti Lietuvoje pagal medienos 
importą“, - kalbėjo Valentinas 
Puodžiukas. 

Tėvas pataria nesiblaškyti

M.Varnas šypsojosi, kad ir 
Vaidas, ir Valentinas Puodžiu-
kai pasižymi įgimtu verslumu. 
„Verslumas yra tiesiog Vaido 
kraujyje, kaip ir  Valento. Pa-
žįstu Vaidą  25 metus ir iš jo 
mokausi“, - partnerius apibūdi-
no  UAB „LTF gamyba“ direk-
torius.

Marius ir Vaidas - buvę plau-
kikai, jie draugai nuo mokyklos 
laikų. Abu vyrai kartu dirbo  
Skandinavijoje. M.Varnas sako, 
kad teko dirbti ir melžėjais, ir 
tvartų valytojais. „Mes matė-
me, kaip Skandinavijoje orga-
nizuojamas darbas, koks po-
žiūris į darbuotojus. Tą modelį 
bandome taikyti savo įmonėje“, 
- kalbėjo M.Varnas. 

UAB „LTF gamyba“ įsikūrusi 
buvusioje „Anykščių vario“ ga-
myklos bazėje. M.Varnas įsikū-
ręs buvusiame UAB„Anykščių 
varis" direktoriaus kabinete, 
kuris nepasikeitęs nuo Vlado 
Vismino laikų, net iškaba ant 
direktoriaus kabineto durų ne-
pakeista. Verslininkai kalbėjo, 
kad, uždirbus pirmus dides-
nius pinigus, pulti rekonstruoti 
kontorą nėra verslui labai geras 
tonas: prioritetas - pasirūpinti 
įranga ir kolektyvo darbo sąly-
gomis.

Valentinas Puodžiukas šypso-
josi, jog jam nepavyksta prilai-
kyti jaunimo. „Bandau stabdyti, 
bet nelabai klauso... Visuomet 
patariu nesiblaškyti, laikytis 
tos pačios linijos ir nedaryti 
mano klaidų. Nors, jei kalbame 
apie klaidas, aš sakau - klaidų 
neišvengiamai padarysite, bet 
reikia stengtis jų padaryti kiek 
įmanoma mažiau“, - kalbėjo 
verslininkas. 

Mokės paskutinis 
vartotojas

Dėl Rusijos intervencijos į 
Ukrainą ir  dėl to, kad Vakarų 
pasaulis nutraukė ekonominius 
ryšius su agresoriais, medienos 
rinka keisis, tačiau produkcijos 
poreikis nemažės.

„Saitų su Rusija nutrauki-
mas, be abejo, padarys poveikį 
kainoms. Skandinavijoje darbo 

jėga yra brangesnė, automatiš-
kai - ir žaliava bus brangesnė, 
o kainos padidėjimas persikels 
pas galutinį vartotoją. Lenki-
ja, Slovakija, Vokietija dirba 
tarpusavyje, Kanada dirba su 
JAV, o  Skandinavija - su Balti-
jos šalimis. rusija dabar labiau 
koncentruosis į Kinijos rinką“, 
-  dėstė M.Varnas.  

Valentinas Puodžiukas sakė, 
kad ir Lietuvos, ir Estijos me-
džio apdirbėjai buvo orientuoti 
į žaliavos importą iš Rusijos, 
o latviai nemažai dirbo ir su 
skandinavais.   

„Apskritai latviai šioje sfe-
roje, palyginti su kaimynais, 
geriau išsivystę. Latviai dirba 
gudriau, gal jų ir tradicijos gi-
lesnės. Jie turi 3 ar 4 dideles 
lentpjūves, naudoja savo me-
dieną, daug rąstų importuoja ir 
iš Rusijos“, - aiškino Valentinas 
Puodžiukas. 

Baigiantis pokalbiui M. Var-
nas sakė, jog buvo net šiek tiek 
nustebintas dėl Anykščių rajo-
no valdžios pagalbos kuriant 
verslą. „Vicemeras Dainius 
Žiogelis pats atvažiuodavo, 
patardavo. Ir rajono vyriausio-
ji architektė Daiva Gasiūnienė 
buvo geranoriška, nereikėjo 
kaip pas ponus eiti. Ir Užim-
tumo tarnybai, kuri siūlė dar-
buotojus, ačiū. Visgi veikia 
valdžios ir verslo draugystė“, - 
džiaugėsi UAB „LTF gamyba“ 
direktorius.

nulenkt galvas ir važiuoti į sve-
čius“,  - kalbėjo M.Varnas. 

„Tikrai nemažai dirbome. 
Bet, vos tik viską sustygavome, 
ir ... Tik dabar pradedu suvokti, 
kas atsitiko. Bet nėra ko ner-
vintis - reikia ieškoti išeičių“, 
- situaciją vertino UAB „LTF 
gamyba“ direktorius. O Valen-
tinas Puodžiukas pridūrė, jog 
krizinės ar rinkų kaitos situaci-
jos nebūtinai atneša tik neigia-
mas permainas. „Reikia įžiūrėti 
ir pozityvą - jeigu tu padarysi 
tai, ko kiti negali padaryti, tu iš-
loši. Imamės iššūkių ir važiuo-
jame toliau, bet optimizmas 
neturi pranokti realizmo. Ir mo-
tyvacija, ambicijos turi būti. O 
šitie vyrai turi ambicijų“, - apie 
sūnų ir jo verslo partnerį sakė 
Valentinas Puodžiukas. 

Bizniui reikia didelių 
kiekių

UAB „LTF gamyba“  nese-
niai įsigijo antrąją obliavimo 
liniją, tad jai įdarbinti reikia 
didelių žaliavos kiekių. Va-
lentinas Puodžiukas sakė, jog 
svarstytinas ir šiuolaikinės 
lentpjūvės įsigijimo variantas. 
„Civilizuotai lentpjūvei reikia 
bent 10 mln. eurų.  Tokiai in-
vesticijai reiktų dar pasiauginti 
raumenis. Bet reikia strateguo-
ti, kito varianto nelabai bus“, 
-  sakė verslininkas. 

„Mes esame tarptautinė kom-

1. Nustatyti Anykščių regi-
oninio parko ir jo funkcinio 
prioriteto zonų, įskaičiuojant 
kultūrinius draustinius ar kul-
tūros paveldo vietoves, ribas, 
prireikus iš naujo nustatyti 
arba pakoreguoti esamas šios 
saugomos teritorijos buferinės 
apsaugos zonos ribas.

2. Nustatyti Anykščių regio-
ninio parko kraštovaizdžio ap-
saugai ir naudojimui reguliuoti 
skirtas kraštovaizdžio tvarky-

mo zonas ir jų reglamentus, 
gamtos ir kultūros paveldo 
objektų apsaugos ir tvarkymo 
kryptis bei priemones, kul-
tūros paveldo kompleksinių 
objektų ir kultūros paveldo 
vietovių nekilnojamojo kultū-
ros paveldo apsaugos ir vei-
klos plėtojimo paveldosaugos 
reikalavimus, taip pat krašto-
vaizdžio formavimo, rekrea-
cinės infrastruktūros kūrimo 
ir kitas tvarkymo priemones, 
sudaryti sąlygas vertingoms 
ekosistemoms, gyvūnų, augalų 

ir grybų rūšims, miško medžių 
genetiniams ištekliams išsau-
goti, numatyti priemones at-
kurti veiklos pažeistą gamtinį 
kraštovaizdį, ekosistemas ir 
objektus; numatyti priemones, 
užtikrinančias palankią Euro-
pos Bendrijos svarbos rūšių ir 
natūralių buveinių būklę, pla-
nuoti teritorijas gyvenamųjų 
vietovių plėtrai, naujai staty-
bai; numatyti priemones ūki-
nei, įskaičiuojant rekreacinę, 
veiklai reguliuoti. Įvertinus 
poreikius ir galimybes, regio-

ninio parko buferinės apsaugos 
zonoje numatyti priemones, 
mažinančias neigiamą veiklos 
poveikį ir saugančias šios sau-
gomos teritorijos aplinką.

Pasiūlymus dėl teritorijų 
planavimo dokumento galima 
teikti raštu planavimo organi-
zatoriui ir (ar) LR Teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo 
ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros infor-
macinėje sistemoje (TPDRIS) 
visą teritorijų planavimo do-
kumento rengimo laikotarpį 

iki viešo susirinkimo, apie 
kurį bus paskelbta atskirai, pa-
baigos. Teikiant pasiūlymus, 
privalu nurodyti vardą, pavar-
dę, adresą ir motyvus, kuriais 
grindžiamas pasiūlymas.

Projekto organizatorius – 
Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos minis-
terijos. Po laimėto konkurso jį 
rengia Gamtos paveldo fondas. 
Šalia dalyvauja ir darbus pri-
žiūri Anykščių regioninio par-
ko direkcija ir Anykščių rajono 
savivaldybė. 

-ANYkŠTA

Anykščių regioninis parkas atsinaujins

Didžioji UAB „LTF gamyba“ produkcijos dalis iš Anykščių ke-
liauja į Australiją.

Valentinas Puodžiukas įsitikinęs, jog tie verslininkai, kurie pirmieji persiorentuos, suras naujus 
partnerius Vakaruose iš Rusijos rinkos uždarymo tik išloš.



2022 m. kovo 19 d.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta (kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 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 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Afrika.
12:55 Septyni pasauliai, viena 
planeta.
13:50 Mis Marpl. Lavonas 
bibliotekoje 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 „Portofino“ viešbutis  
N-7.  
22:00 Noting Hilas  N-14.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Pavyzdingas elgesys  
N-14. (kart.).

07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.

08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Anapus tvoros.
11:30 Dviese mes jėga..
13:35 Užsispyrusi blondinė 
2   N-7. 
15:30 Teisė tuoktis  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:30 Perspektyvi mergina 
N-14. 
23:45 51-a zona (Area 51). 
N-14. 
01:35 Laisvo elgesio tėvai (k) 
N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Australijos salos.
12:40 Kenoloto.
12:42 Australijos salos.
13:10 Tarzanas  N-7.
15:00 Amžinai mano  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 Lietuvos talentai  N-7.

22:00 Sicario 2. Kartelių karai  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Sicario 2. Kartelių karai  
N-14.
00:30 Keršytojai. Begalybės 
karas N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas.  
10:00 Varom!  
10:30 Kova už būvį.
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:35 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:50 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:50 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N-14. 
00:30 Troja (k) N-14. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
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 Laukinis miestas  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Beri N-14.  
23:05 Aklas pasimatymas 
N-14. 
01:00 Džiuljeta. Atvirai (k) 
(Juliet, Naked). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. Progra
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 Kelionių atvirukai.
13:55 Drąsūs kapitonai.
15:30 Minčiukų palėpė.  
16:00 Dainų dainelė 2022. 
17:30 Rankinis. Pasaulio 
čempionato atranka. Lietuva – 
Izraelis.  
19:15 Kelionių atvirukai (kart.).
19:30 Išpažinimai. 
20:00 Kultūros diena (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki koncerto.  
21:03 Dovana Krzysztofui 
Pendereckiui.  
22:50 Pažaislio muzikos festi-
valis 2021 (kart.).
00:15 Panorama (kart.).
00:37 Sportas. Orai (kart.).

00:45 Noting Hilas  N-14. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:30 Kalnų vyrai  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 Arabijos pragaras.
12:40 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių! N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rung-
tynės Vilniaus „Žalgiris”“– 
Vilniaus „Riteriai“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Šešta kategorija. 
Pražūtinga diena N-14.
23:55 Jūrų pėstininkas 2  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Miško balsas.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Bušido ringas  N-7.
11.00 180° kampu.  
11.30 Istorija gyvai.  
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 dvarai.  
21.00 Lietuvos gelmių istorijos.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
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 Trys kartos. N-14
23:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas  
N-7. 3
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7.  
12:05 Tai kur toliau? (kart.).
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta  N-7.  
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:40 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 KK2 penktadienis (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.

13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį..
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  .
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ugnies žiedas N-7. 
01:00 Perspektyvi mergina (k) 
N-14.  

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Ukraina 24.  
09:00 Meilės sūkuryje . N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Sumokėti vaiduokliui  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Sumokėti vaiduokliui  
N-14.
00:20 Bulis  N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:30 Kova už būvį (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.  
21:00 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas  N-14.  
22:50 Juodasis sąrašas (k) 
N-7.  
23:50 Sūnus paklydėlis (k) 
N-14. 
00:45 Narkotikų prekeiviai (k) 
N-14. 

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 Stebuklas  N-7.  
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 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:20 Monikai reikia meilės  

N-7.  
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. Lyg 
paukštis be sparnų  N-14.  
22:55 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
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 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Kaip gydo gamta.
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Toulouse-Lautrecas. 
Nenuspėjamasis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Pankrokas   N-14.
23:20 Hiphopo evoliucija.
00:10 DW naujienos rusų 

kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Dainuoju Lietuvą (kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:45 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai N-7.
12:50 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 Apgaulinga aistra N-14.
23:10 Palikti̇̇ vandenyne 2. 
Dreifas  S.
00:55 Palaidūnas  N-14.
01:50 Saldainiukas  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 Netikėtas teisingumas  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.

16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
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 „24/7“.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba..
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 03 21

sekmadienis 2022 03 20



2022 m. kovo 19 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas   
N-7.  
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti   N-7.  
12:05 Istorijos perimetrai.  
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Mano geriausias draugas 
(kart.).
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta  N-7.  
24:00 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 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.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
12:00 Speciali Žinių laida.

13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Skolų išieškotojas N-14.  
00:25 Paskutinis laivas  N-7.  
01:20 Misija „Neįmanoma“2 
(k) N-7. 

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Ukraina 24.  
09:00 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Seklys  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Seklys  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Seklys  N-14.
00:20 Bulis  N-14.
01:20 Elementaru  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Amerikietiški kalneliai  
N-14.  
23:20 Patriotų diena (k) N-14.  
01:55 Strėlė  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 Stebuklas  N-7. 
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 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Kasandra. Anželės pa-
slaptis  N-14.  

22:55 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Kaip gydo gamta.
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
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 Sardinė kosmose.
15:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Moterys. 
Trumpoji programa. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Atranka į 2022 m.  
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ – 
Vilerbano „Asvel“. 
22:00 Kristupo vasaros festiva-
lis 2021. Laukimas su Aušrine 
Stundyte. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:20 Moderni šeima (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 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 Kol nenuėjau miegoti  
N-14.
22:55 Maištautoja  N-14.
23:45 Rezidentas  N-14.
00:40 Palaidūnas  N-14.
01:35 Saldainiukas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato.  
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.Oai. 
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.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Būsto anatomija.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
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 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas   
N-7. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti N-7.  
12:05 1000 pasaulio stebuklų.  
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gyventi kaime gera.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta   N-7.  
24:00 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai..
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.

15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Misija „Neįmanoma“ 
2   N-7. 
01:00 Ugnies žiedas (k) N-7.  

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Ukraina 24.  
09:00 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Atominė apokalipsė 
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Atominė apokalipsė 
N-14.
00:20 Bulis  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Kalnietis  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Patriotų diena  N-14. 
23:45 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas (k) N-14. 
01:35 Strėlė  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 Stebuklas  N-7.  
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 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:20 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Kasandra. Kolegos  
N-14.  
23:00 Kapitonas Kainas  

(k).N-7.  
00:10 Svajoklė.
01:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Kaip gydo gamta.
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
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.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Toulouse-Lautrecas. 
Nenuspėjamasis (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7. 
18:55 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Andoros 
„Morabanc“. 
21:00 Euromaxx (kart.).
21:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai. N-7. 
22:30 Stilius. 
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-

gėms   N-14.  

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 7 dienos Entebėje  N-14.
23:10 Maištautoja  N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Palaidūnas  N-14.
01:45 Saldainiukas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
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 #NeSpaudai.  
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.
18.25 Renovacija iš arčiau.  
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Pakvaišę dėl grožio.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 03 22

trečiadienis 2022 03 23



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. kovo 19 d.

ketvirtadienis 2022 03 24

penktadienis 2022 03 25

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas  
N-7.  
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7.  
12:05 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gamtininko užrašai 
(kart.).
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7. 
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 (Pra)rasta karta. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta   N-7. 
24:00 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
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.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.

12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Degantis žmogus  N-14.  
01:25 Skolų išieškotojas (k) 
N-14.

06:00 Žmogus voras  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Ukraina 24.  
09:00 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Atsakomasis smūgis  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Atsakomasis smūgis  
N-14.
00:25 Bulis  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:30 Seklys ir Makaulė (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!
21:00 Užkratas N-14. 
23:10 Amerikietiški kalneliai (k) 
N-14.  
01:30 Strėlė  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 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės  N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas (k) N-7.  

00:10 Svajoklė.
01:10 Kasandra. Anželės pa-
slaptis (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tai kur toliau?  
07:00 Mano geriausias draugas.  
07:30 Sardinė kosmose (kart.).
07:50 Kaip gydo gamta. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:30 Knygų savaitė 2022. 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Teatro biografijos (kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 3 d. 
14:45 Sardinė kosmose.
15:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionatas. Vyrai. Trumpoji 
programa. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (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 Nematomas siūlas  N-14. 
23:40 Meškutės Nidos nuotykiai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 

N-7
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Vieniši tėvai N-7.
12:50 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Išlikimas Aliaskoje  N-7.
21:00 Tamsiausios galios  N-14.
23:10 Maištautoja  N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Palaidūnas  N-14.
01:50 Saldainiukas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu.  
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.
16.25 Tvarios žuvininkystės 
gidas.  
16.28 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.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Sporto baras.
20:30 Egzotiniai keliai.
21:00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų .
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas  
N-7. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas  
N-7.  
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti  N-7.  
12:05 Širdyje lietuvis.  
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Pusryčiai pas kaimyną.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Dingti iš akių  N-14.
01:05 Kvadrofenija   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.  
10:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Paramos koncertas 
Ukrainai „Gelbėkit vaikus“.  
23:00 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta N-7.  
01:35 Degantis žmogus (k) 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Ukraina 24.  
09:00 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Nuodėminga žemė  
N-7.
13:00 Beširdė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Zootropolis  N-7.
21:40 Keršytojai. Pabaiga  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Keršytojai. Pabaiga  
N-14.
01:20 Ryklys vaiduoklis  S.

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

N-7.  
09:30 Kalnietis  (k)  N-7.  
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  
16:00 Kalnietis  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 Paskutinė s...   N-14.  
23:25 Užkratas (k) N-14.  
01:30 Strėlė  N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Anupama (k).
10:05 Stebuklas  N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Katarina Hus. Atpildas  
N-14. 
22:55 Šešėliai iš praeities 
N-14.  
00:50 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro.  
07:00 Gustavo enciklopedija. 
(kart.).
07:30 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:50 Dainų dainelė 2022 
(kart.).
09:15 Vizionieriai. Anastasia 
Sosunova. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Atrakinti praeitį (kart.).
12:50 Teroro akivaizdoje3 d. 
(kart.).
13:45 Sardinė kosmose.
14:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Šokiai ant 
ledo. 
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 Futbolas. UEFA 
draugiškos rungtynės. San 
Marinas – Lietuva. 
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Nematomas siūlas  
N-14. (kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
07:45 Prakeikti IV (kart.) N-7.

08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai (kart.) N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:50 Einšteinas  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 “Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris N-14.
23:45 Tamsiausios galios  
N-14 (kart.).
01:45 Apgaulinga aistra  N-14 
(kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.  
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 isto-
rija  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 isto-
rija N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:00 Ateities karta.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.



2022 m. kovo 19 d.

šeštadienis 2022 03 26

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

9 mėn.
EUR

„anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56,00
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32,00

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Tuoktuvių žaidimai  
N-7. 
12:35 Mėlynoji planeta 2.
13:30 Stulbinami protai  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Paukšteli, spruk   N-14.  
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dingti iš akių  N-14. 
(kart.).

06:30 Peliukas Stiuartas 
Litlis.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas.
10:50 Prezidento duktė.
13:00 Mėnulijos paslaptis.
15:15 Ponas Bynas  N-7.  
15:50 Turi mylėti šunis N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Gnomai sugrįžta.
21:05 Būk kietas  N-14.  
23:10 Seks video S.  
01:05 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta (k) N-7.  

06:00 Kung fu panda. 
07:00 Ukraina 24.  
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. 
Tvarumo istorijos.
12:00 Australijos salos.
12:40 Kenoloto.
12:42 Australijos salos.
13:10 Japonijos laukiniai 
metai.
14:15 Nevykėlio dienoraštis: 
Ilga kelionė  N-7.
16:05 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2  N-7.
18:00 Spintos šou su Vinted.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai. 
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Tramdantys ugnį  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Tramdantys ugnį  N-14.
00:25 Galutinis vaizdas  
N-14.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 

su Viljamu Šatneriu  (k) N-7. 
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:40 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Ištrūkęs Džango  N-14.  
01:15 Skambutis 2   N-14. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
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.
13:30 Maisto kūrėjai.  
14:00 Mylėk savo sodą.
15:10 Kai norisi žalumos
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 
18:45 Laukinis miestas  N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. 
Sūnaus vardu  N-14. 
23:00 Nepalikti pėdsakų N-7. 
01:10 Šešėliai iš praeities (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
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 Kelionių atvirukai 
(kart.).
14:15 Viesulas 2 .
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Knygų savaitė 2022.  
18:30 Teatro biografijos.  
19:30 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Šokiai 
ant ledo.  
21:30 Kine kaip kine.  
22:00 Stebuklas  N-7.
23:30 Monikos Liu koncer-
tas „Midsummer Vilnius 
2020“.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kvadrofenija  N-14. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:25 Ekspedicija su Stevu 

Backshallu.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:30 Arabijos pragaras.
12:45 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių! N-7.
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 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sandėlių karai  N-7.
22:30 NBA Action.
23:00 San Antonijo 
„Spurs“ – Naujojo Orleano 
„Pelicans“.
01:30 Kol nenuėjau miegoti  
N-14 (kart..)

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  
N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. 
Magdalena Avietėnaitė.  
08.30 Eko virusas.  
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Istorija gyvai.  
11.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Mama  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Miško balsas.  

17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Gyvi.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Mama  N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Būsto anatomija.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Marketingas 360.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
17:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 GOGENAS. Kelionė į 
Taitį . N-14
23:10 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. Nesvarbu, kokioje Lietuvos vietoje gyvenate, 
„Anykšta“ ar „Aukštaitiškas formatas“ pašto dėžutėse atsiras 
jų išleidimo dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios 
vietos nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukštai-
tiškas formatas“ prenumerata. Leidiniai į elektroninį paštą 
įkris pdf  formatu jų išleidimo dieną. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, 
el. paštu anykšta@anyksta.lt

Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 
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įvairūs

siūlo darbą
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

Kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 

Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

 Portale anyksta.lt
Asmeninio skelbimo kaina:

6 Eur -7 dienos; 
10 Eur - 14 dienų.

https://www.anyksta.lt/bimai/

Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos informuoja, 

kad 2022 m. balandžio 4 d. 13 val. nekilnojamojo kultūros pa-
veldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus svars-
tomas:

Lietuvos laisvės armijos Trečiosios šiaurės apygardos būrio 
vado Petro Masilionio – napoleono ir kitų Lietuvos partizanų 
kautynių ir žūties vietos (46124), Žukauskų k., Troškūnų sen., 
Anykščių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo. 

Su parengtais dokumentais galima susipažinti: 
https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/gl6mWdrgnzCzQya

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

Tel. (8-609) 92144.

Buitinės technikos 
remontas

nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

brigada dengia stogus, stato 
karkasinius pastatus, pasirūpi-
na medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Stogų dengimas, terasų, 
karkasinių pastatų statymas. 
Senų pastatų renovavimas, 
skardinimo darbai. Pasirūpina 
medžiagomis. 

Tel.(8-690) 89505.

Dengia įvairius stogus, lydo 
ritinine danga, skardina kami-
nus, vėjalentes, kraigus, atlie-
ka įvairius statybos darbus. 

Tel. (8-658) 37897.

uAb TALGRAnITAS pagal 
užsakymus gamina, projek-
tuoja akmens gaminius: pa-
minklus, tvoreles, skulptūras, 
stalviršius, židinius. Dengia 
plokštes, restauruoja. 

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 
Darome lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
uAb „2Vymonta“ kerbedžio g. 21, 

PAneVĖŽyS. 
Tel. (8-687) 97797.

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.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August 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) 8010.

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.

ieško darbo
Gali prižiūrėti, tvarkyti namus 

ir aplinką, padėti vyresnio am-
žiaus, neįgaliems (nuo 16 m.) 
žmonėms bei atlikti kitas as-
meninio asistento paslaugas 
Anykščiuose ir Anykščių raj.

Tel. (8-698) 58088.

Nekilnojamasis turtas

kavinę Anykščių mieste. 
Tel. (8-679) 57028.

3 kambarių butą miesto centre. 
kampinis, 56 kv.m, 5 aukšte.

Tel. (8-699) 65526.

Kuras

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą. Įvairi statybinė mediena.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Skaldytas, kaladėlė-
mis ar rąsteliais. Perka mišką. 

Tel. (8-688) 48169.

Medžio pjuvenų brikėtus. 
Atvežame. 

Tel.(8-656) 30184.

Kita

naudotus metalinius suren-
kamus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 
3,5 x 6, 4 x 6, 6 x 6  m, yra ir 
tinkančių traktoriams (nuo 350 
eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Amonio, kalcio amonio sa-
lietrą, kompleksines trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Parduoda amonio salietrą, 
azofoską 16-16-16. Pristato.

Tel.(8-605) 49513.

Statybinę medieną: gegnes, 
murlotus ir t. t. Taip pat pušines 
malkas kaladėmis, turi sausų.

Tel. (8-608) 51317.

naujus avilius ir bites.
Tel. (8-619) 41085.

Maistines bulves „Vineta“, 
„Laura“, 25kg/15eur. Sodinimui 
„Adora“, „baltic Rose“, 
„karalienė Ana“, „Soraja“, 
„Vineta“, „Laura“. Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Miežius „Laureate“, žirnius 
„Ingrid“‘, šieno ritinius. 

Tel. (8-618) 50787.

bekoną.
Tel. (8-684) 14841.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

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

Tel. (8-656) 24531. 

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
kaminų valymas. naudoja 
0,5mm, 0,8mm skardą. Tomas.

Tel. (8- 617) 62969.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:383 savininką A.k., kad 
Mb „Topogeodezija“ matininkas Saulius čeponis (kvalifikacijos pažy-
mėjimo nr. 2M-M-1617) 2022.03.29 10:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 561-16 esančio Ažupiečių k., Anykščių sen., Anykščių r. ribų 
ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:63 savininkus V.V., 
G.P., k.M., kad Mb „Topogeodezija“ matininkas Saulius čeponis 
(kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-1617) 2022.03.29 12:30 val. vyk-
dys žemės sklypo proj. nr. 545-2 esančio Vikonių k., Anykščių sen., 
Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:167 savininkus V.V., 
k.M., kad Mb „Topogeodezija“ matininkas Saulius čeponis (kvalifika-
cijos pažymėjimo nr. 2M-M-1617) 2022.03.29 12:30 val. vykdys že-
mės sklypo proj. nr. 545-2 esančio Vikonių k., Anykščių sen., Anykščių 
r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:417 savininkus A.L ir 
V.L., kad Mb „Topogeodezija“ matininkas Saulius čeponis (kvalifikaci-
jos pažymėjimo nr. 2M-M-1617) 2022.03.29 14:30 val. vykdys žemės 
sklypo proj. nr. 562 esančio Gylių k., Anykščių sen., Anykščių r. ribų 
ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:282 savininką V.P., kad 
Mb „Topogeodezija“ matininkas Saulius čeponis (kvalifikacijos pažy-
mėjimo nr. 2M-M-1617) 2022.03.29 15:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 561-1 esančio Gylių k., Anykščių sen., Anykščių r. ribų ženkli-
nimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3454/0002:456 savininką R.T., kad 
Mb „Topogeodezija“ matininkas Saulius čeponis (kvalifikacijos pažy-
mėjimo nr. 2M-M-1617) 2022.03.29 15:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 561-1 esančio Gylių k., Anykščių sen., Anykščių r. ribų ženkli-
nimo darbus.
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parduoda

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 20 d. (sekmadienį) prekiausime 

„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,juodomis, 
baltomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 5 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei 
vėluosime, prašome 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 !

Prekiaujame M. Steponavičiaus ūkio 
(KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jaunomis vak-
cinuotomis 5 mėn. įvairių spalvų (rudomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis, margomis, 
baltomis) DOMINANTE veislės, baltomis 
Leghornų veislės dedeklėmis vištaitėms  – 
pristatome į namus. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams: 

(8-612) 17831; (8-611) 51770.

Vištos, vištaitės,
UAB „Rumšiškių paukšynas“ 

viščiukai!
Kovo 22 d. (antradienį) 

prekiausime vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Priimami išankstiniai užsakymai

UAB ,,Rumšiškių paukštynas“ 
paaugintiems 2-3-4 savaičių mėsi-
niams broileriams viščiukams įsigyti. 
Prekiausime lesalais.

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.

VIŠTAITĖS
Parduodame Lietuvos paukščių 

ūkiuose auginamas
4-5-6 mėn. vakcinuotas įvairių spalvų vištaites.

Kaina nuo 7 Eur.
Pristatome nemokamai!
Telefonas užsakymams:

(8-699)12631.

BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome suniakinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.

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

brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Sausuolius išlaužytus me-
džius, biokuro medieną,valo ap-
leistas pievas. Gali būti nedideli 
kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-608) 44340.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-609) 92144.

Vienkiemį su daugiau žemės, 
gali būti miške, vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės. Siūlyti 
gerus variantus. 

Tel.(8-611) 01110.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-605) 06730.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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 
AVISAUTOMOBILIŲ 

SUPIRKIMAS.
Perkame visų markių automo-

bilius, mokame nuo 100-2000 
eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

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

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

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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

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

Kita

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, savivartę priekabą, 
motociklus: JAWA, uRAL, 
DnIePR. 

Tel. (8-600) 17621.

PARDuODA TRAkTORIuS 
MTZ-82 UK (kaina 5500 eur), 
MTZ-50 su krautuvu (kaina 
2650 eur), savivartę 5,5 t prie-
kabą (kaina 1550 eur), MTZ-
80 variklį (kaina 850 eur). 

Tel. (8-641) 57036.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
kovo 19 -21 d.d. - pilnatis.

Žygimantas, Tautvilė, Irma, 
Filomenas, Irmgarda, 
Irmantas.

Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.
šiandien

kovo 20 d.

vardadieniai

oras

-2

+13

kovo 21 d.
Mikalojus, Nortautas, Reda, 
Lingailė, Benediktas. 

Piešė kęstutis PABIjuTAS, 
rašė Antonas FELjETONAS Amiliutė ruošiasi aplankyti Mažąją kultūros 

sostinę Kavarską
Apleistuos kavarsko mūruos
kvapas buvusios kultūros - 
Teismas, nuovada, aptieka...
kiek jėgų čionai sudėta. 

Kirpykla bei gimdykla, 
Taupamoji net kasa,
Pieninė... ir kepykla - 
Nei čia buvo, nei čia ką.

Tiek istorinio paveldo
Ant šviesaus kavarsko veido.
Neskaičiuojant katinų, -
Dėl šitų kiek neramu... 

O dabar ? Yra koldūnų -
Ten, prie restorano krūmų.
Šventam vandeny virti,
Būna jie net kiek kieti.

Skaito Amilia programą -
kiek veiklų bus, Dieve mano!
Vėl su ,,java“ ji važiuos
Į kavarską. Atlaiduos.

kas skanaus? Svarbiausia - valgyti saikingai

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

- Tavo ausyse bananai!
- Ką?
- Tavo ausyse bananai!
- Ką?! Nieko negirdžiu! 

Mano ausyse bananai!

***
Penkiametis sūnus klausia:
- Mama, ar tiesa, kad aš gi-

miau naktį?
- tiesa.
- Tikiuos, aš tavęs nepažadi-

nau...

***
Dvi draugės vaikšto preky-

bos centre ir žvalgosi į virtinas. 
Staiga viena iš jų sušunka:

- Geras! Pažiūrėk: kelnės - 15 
eurų, odinis švarkelis - 30 eurų, 
kailiniai - tik 100 eurų! Nagi, 
užeikime!

- Nusiramink... Čia tik che-
minės valyklos kainoraštis.

***
Draugas pasakoja draugui:
- Žinai, aš turiu vieną blogą 

įprotį.
- Kokį?
- Vos tik nubudęs iškart einu 

valyti dantų.
- O tai kas čia blogo?
- Aš labai dažnai nubundu...

***
Kelių policininkas sako vai-

ruotojui:
- Na ką, vairuotojau, bauda - 

300 eurų.
- Bet, policininke, aš nenusi-

žengiau...
- Tai ką, mano alkani vaikai 

turės laukti, kol nusižengsite?

***
Petriukas parbėgęs iš lauko 

šaukia:
- Mamyte, o aš šiandien vėl 

mačiau senelę!
- Kiek kartų tau sakiau, neka-

sinėk tokių gilių duobių! - ima 
bartis mama.

Daujočių bendruomenės pirmininkas, verslininkas Alek-
sas Aleksiūnas, pakalbintas apie mėgstamiausius patieka-
lus, buvo nusiteikęs juokauti: jis teigė, kad žmona jį taip le-
pinanti, jog po sočių pietų tenka stengtis iš naujo atsikratyti 
priaugtų kilogramų.

„Man viskas skanu, – sakė A. 
Aleksiūnas, – kai vartojau daug 
skanių produktų, svėriau 150 
kilogramų. Dabar sveriu 98-
102 kg. Kai tik kažką skanaus 
suvartoju, taip ir šimtas du!“ 

Paklaustas, ar mėgsta pats 
gaminti, A. Aleksiūnas nesto-
kojo humoro: „Kažkada kažką 
pagamindavau, bet dabar turiu 
nuostabią žmonelę, kurios ne-
galiu nustumti nuo viryklės. Aš 
jos vis prašau: negamink! Bet 
vis tiek prigamina! Ji manim 
taip rūpinasi – viskas skanu ir 
visko daug (juokiasi)“.

Verslininkas teigė negalintis 
išskirti vieno skaniausio patie-
kalo – ir kepta žuvis skani, ir 
rūkyta, taip pat varškėčiai bei 
cepelinai. „Nesumeluodamas  
galiu pasakyti, kad cepelinams 

bulvių gal net porą sykių per 
bendrą gyvenimą su žmona 
skutau!“ – išsidavė vyras. 

A. Aleksiūnas teigė nesantis 
išrankus nei mitybai, nei žmo-
nėms. „Mylintys žmonės mane 
myli, ir aš juos myliu. Ir maistą 
myliu! Daugiau nei prieš porą 
metų, kai pradėjau savo svorio 
metimo akciją, stengiuosi mai-
tintis sveikai: valgau visko, bet 
po nedaug. Nevengiu ir greito 
paruošimo makaronų, bet, svar-
biausia, kad būtų nedaug. Vis-
kam yra saikas“.  

Paprašytas su skaitytojais 
pasidalyti receptu, pašnekovas 
juokėsi: „Gal nereikia, nes pas-
kui visi pavydėti pradės! Kai 
buvau jaunas ir mokiausi aukš-
tadvario technikume, kur buvo 

upėtakių tvenkiniai, buvau iš-
mokęs taip išrūkyti upėtakius, 
kad visi manęs prašydavo. Tam 
reikia tam tikrų įgūdžių – ir ne-
perkaitinti, ir neperlaikyti. 

Upėtakius pats ir skrosdavau, 
ir prieskoniais įtrindavau: viską 
darydavau pats. Turėjau specia-
lią rūkyklą, metalinę, su kojelė-
mis: apačioje lauželis, lapuočių 
skiedrytės viduje, kad žuvis 

įgautų ir spalvą, ir gerą kvapą. 
Ant grotelių sudėdavau upė-

takius pilvais į viršų ir rūkyda-
vau. Žuviai prieskoniuoti reikia 
druskos, pipirų, petražolių, ga-
lima krapų – tinka viskas, kas 
iš daržo. Upėtakiai būdavo iš 
gamtos, natūralūs, todėl ir labai 
skanūs. Užauginti nenatūraliai, 
tie, kurių galima nusipirkti, vi-
sai kito skonio.“

Daujočių bendruomenės pirmininkas, verslininkas Aleksas Alek-
siūnas teigė maistui nesantis išrankus ir mėgstąs viską, kas skanu.


