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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

„Vardan Lietuvos“ skyriui vadovaus Antanas Baura
Trečiadienį, balandžio 6-ąją, į steigiamąjį susirinkimą rinko-

si Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ Anykščių skyrius. 
Skyriaus pirmininku, slaptu balsavimu iš dviejų kandida-

tų, išrinktas trijų kadencijų Seimo narys, dabar Seimo nario 
Tomo Tomilino padėjėjas Antanas Baura. 

Dėl pirmininko posto su 
A.Baura varžėsi jaunosios kar-
tos politikas UAB „Vaja Farm“ 
direktorius, Anykščių rajono 
tarybos narys Dominykas Tut-
kus. Jis vėliau išrinktas vienu iš 
vicepirmininkų. 

Kitais dviem A.Bauros pava-
duotojais išrinkti Andrioniškio 
seniūnas Rolandas Lančickas 
bei Seimo nario T.Tomilino 
padėjėja Regina Patalauskienė. 
Skyriaus pirmininkas ir pava-
duotojai automatiškai tapo ir 
skyriaus valdybos nariais. 

Valdyboje dirbs ir prie Anykš-
čių skyriaus jungtis nusprendęs 
T.Tomilinas bei Anykščių rajo-
no tarybos narys, verslininkas 
Vygantas Šližys. 

Į skyriaus valdybą taip pat 
išrinkti Kazys Šapoka, Lina 
Pagalienė, Virginija Valikony-
tė, Ilona Jurevičienė ir Monika 
Bužinskienė. Demokratų parti-

jos „Vardan Lietuvos“ Anykš-
čių skyriuje - 46 nariai. 

Priminsime, jog nauja partija 
atsirado po Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sky-
limo. Paskui buvusį premjerą 
Saulių Skvernelį iš „valstiečių“ 
pasitraukė ir į Demokratų parti-
ją „Vardan Lietuvos“ išėjo visas 
„valstiečių“ Anykščių skyriaus 
branduolys. LVŽS - Anykščių 
rajono taryboje turėjo 4 narius 
- D.Tutkų, R.Patalauskienę, 
V.Šližį ir Raimondą Balsį. 
Dabar nei vienas iš jų nebėra 
„valstietis“. 

Tačiau, LVŽS Anykščiuose 
liko „parlamentine“ partija - į 
šią partiją įstojo ir skyriaus pir-
mininku tapo buvęs Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis. 
Jis į rajono tarybą išrinktas kaip 
nepartinis, pagal jo paties vi-
suomeninio komiteto sąrašą. 

-ANYKŠTA
Antanas Baura Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ Anykš-
čių skyriaus pirmininku išrinktas iš dviejų kandidatų.

Jei ne švietimas – Anykščių rajonas 
muštų indekso dugną

Vilniaus politikos analizės institutas paskelbė „Savival-
dybių Gerovės Indeksą 2021“. 2020 metais šiame indekse 
tarp 60 Lietuvos savivaldybių užėmusi 51 vietą, 2021-aisiais 
Anykščių rajono savivaldybė nusirito į 55-ąją vietą. Tai blo-
giausia vieta Anykščių savivaldybei per pastaruosius pen-
kerius metus.

Anykščių savivaldybė buvo pripažinta pačia nesaugiausia 
fizinio saugumo srityje, per metus stipriai krito socialinio 
saugumo ir ekonomikos gyvybingumo srityse, ir tik moky-
tojams su mokiniais reikia dėkoti, kad jie patempė savival-
dybės indeksą iš paties pačiausio dugno.

Fizinio saugumo Lietuvos savivaldybėse situacija Vilniaus po-
litikos analizės instituto indekse. Anykščių rajonas pripažintas 
fiziškai pačiu nesaugiausiu šalyje. Fizinio saugumo komponen-
tą sudaro: saugumas keliuose, nusikalstamumas, medicinos pa-
galbos prieinamumas, mirštamumas nuo neužkrečiamų ligų.

Utenos regiono savivaldy-
bių vieta ,,Savivaldybių Ge-
rovės indekse“

Utenos savivaldybė     
Visagino savivaldybė  
Zarasų savivaldybė     
Molėtų savivaldybė    
Anykščių savivaldybė 
Ignalinos savivaldybė 

Kaimyninių Anykščiams 
savivaldybių vieta „Savival-
dybių Gerovės indekse“

Panevėžio savivaldybė 
Utenos savivaldybė 
Ukmergės savivaldybė 
Kupiškio savivaldybė 
Rokiškio savivaldybė 

Iš Viešintų 
pradėta 
retransliuoti 
Ukrainos 
nacionalinio 
radijo programa

Savivaldybė 
uždaro 
biblioteką 
Vaitkūnuose

Išvyka į 
pafrontę vos 
nesibaigė 
tragedija

Eldoradas BuTrimAs 
specialiai iš Charkovo

Robertas ALEKSIEJŪNAS
rytis KuLBOKAs

Verbos. Balandžio 10 die-
ną, sekmadienį, Šv. Mišios 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje 
bus aukojamos 9, 11 ir 18 val. 
Per kiekvienas Šv. Mišias bus 
šventinamos verbos.

Koncertas. Balandžio 9 
dieną, šeštadienį, 15 valandą 
Eglės Radavičiūtės (sopranas) 
ir Vincenzo de Martino (forte-
pijonas) koncertas Koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre. Programoje:  O. 
Respighi „Deità silvane“ (Miš-
ko dievai) ir F. Bajoro „Sakmių 
siuita“ ir kt. kompozitorių 
kūriniai. Beje, sopranas Eglė 
Radavičiūtė buvo iš Anykščių 
kilusio Vytauto Didžiojo Uni-
versiteto Muzikos akademijos 
Kaune profesoriaus Tomo La-
digos studentė.

Susitikimas. Iki balandžio 21 
dienos Koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre vei-
kia Anykščių krašto tautodailės 
paroda. Šiandien, balandžio 9 
dieną, 16 valandą vyks susiti-
kimas su parodos autoriais.

Bedarbystė. Balandžio 1 
dieną Anykščių rajone regis-
truota 1 tūkst.713 bedarbių, 
skelbia Užimtumo tarnyba. 
Nedarbas rajone sumažėjo nuo 
13,4 iki 12,9 proc. Šiuo metu 
nedarbo lygis Anykščių rajone 
yra lygiai toks pats kaip Visa-
gine – 12,9 proc.

Kavinė. Anykščiuose, prie 
siauruko pervažos parduoda-
ma įrengta ir veikianti kavinė 
„Viola“. 274 kv.m ploto kavinė 
parduodama už 322 tūkst. Eur 
Šiuo metu kavinė priklauso 
UAB „Vijoluka“, kurios vado-
vė Violeta Kažukauskienė jau 
dirba restorane Vilniuje.
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- 60
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-39
-49
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spektras

temidės svarstyklės

Anykštėno mašinoje ir namuose - kontrabandinės cigaretės
Kovo 23 dieną Utenos apskrities vyriausiojo policijos ko-

misariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus pareigūnai anykštėno automobilyje ir gy-
venamojoje vietoje aptiko didelį kiekį kontrabandinių ci-
garečių.

Kaip „Anykštą“ informavo 
Lietuvos Respublikos genera-
linės prokuratūros Komunika-
cijos skyriaus vyriausioji speci-
alistė Rasa Stundžienė, 52-ejų 
Anykščių rajono gyventojo 
vairuojamą lengvąjį automo-
bilį pareigūnai sustabdė kelyje 

Radiškis -Anykščiai - Rokiškis, 
šalia Pagojės II kaimo. Parei-
gūnams patikrinus automobilį 
ir atlikus kratas vyriškio gyve-
namojoje vietoje buvo rasti ir 
paimti 3 tūkst.pakelių cigarečių 
„Minsk Capital QS“ su Balta-
rusijos Respublikos banderolė-

mis, kurių bendra vertė, įskai-
tant privalomus mokesčius, 
yra 10 tūkst. 810 eurų (216,2 
MGL). 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas, 
kurio metu apklausus įtariamąjį, 
jis savo kaltę pripažino. Vyrui 
taikytas laikinas nuosavybės 
teisių apribojimas į transporto 
priemonę – lengvąjį automobilį. 
Asmuo anksčiau policijai nebu-
vo žinomas, neteistas. Kokia yra 
sulaikyto vyro gyvenamoji vie-
ta, Lietuvos Respublikos gene-

ralinė prokuratūra neatskleidė.
Panevėžio apygardos pro-

kuratūros Baudžiamojo perse-
kiojimo skyriaus prokuroras 
kreipėsi su pareiškimu į teismą 
dėl bylos nagrinėjimo pagrei-
tinto proceso tvarka, kurioje 
Anykščių rajono gyventojas 
kaltinamas neteisėtu dispona-
vimu akcizais apmokestinamo-
mis prekėmis (LR BK 1992 str. 
1 d.). Vyrui gresia bauda arba 
laisvės atėmimas iki 4 metų.

-ANYKŠTA

Savivaldybė uždaro biblioteką Vaitkūnuose
Anykščių rajono taryba nusprendė uždaryti Svėdasų se-

niūnijos Vaitkūnų kaime veikusį Anykščių Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialą. 

Prašymą uždaryti Vaitkūnų filialą kovo pabaigoje Anykš-
čių rajono tarybai pateikė bibliotekos direktorius Romas 
Kutka.

„Tinkamai Vaitkūnų filialo 
veiklai organizuoti didelę nei-
giamą įtaką turi prasta paslaugų 
teikimo infrastruktūra, pastato 
ir vidaus patalpų higienos nor-
mų neatitikimas: nepritaikytas 

kultūrinėms veikloms pastatas, 
vidaus patalpos, neveikianti 
buvusi centrinio šildymo siste-
ma, patalpos šildomos buitinė-
mis šildymo priemonėmis, nėra 
(arba neveikiančios) buities 

– higienos patalpos. Dėl sudė-
tingos gyventojų demografinės 
padėties, nedarbingumo lygio 
bei gyventojų tarptautinės mi-
gracijos situacijos, mažėjant 
gyventojų skaičiui Vaitkūnų 
gyvenvietė tapo nepatraukli ir 
prarandanti perspektyvą kurtis 
jaunoms, atvykstančioms šei-
moms“, - buvo rašoma Anykš-
čių rajono tarybai pateiktame 
sprendimo projekte.

Vaitkūnų filialo teritorijoje 

2021 metų duomenimis gyveno 
224 (2020 m. – 226) gyventojai, 
91 (2020 m. – 92) gyventojas 
naudojasi filialo teikiamomis 
bibliotekinėmis ir informacinė-
mis paslaugomis ir 208 (2020 
m. – 222) kartus per metus ap-
silankė filiale.

Nutraukiant darbo sutar-
tį su Vaitkūnų filiale dirbusia 
darbuotoja, jai teks išmokėti 
beveik 2,5 tūkst. Eur išeitinę 
kompensaciją.

robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Vagystė. Balandžio 4 dieną 
apie 11.00 val., pastebėta, kad 
Anykščių seniūnijos Inkūnų 
kaime, įsibrovus į gyvenamą-
sias patalpas, pavogtos staty-
binės medžiagos, šamotinės 
plytos. Tikslus kiekis bei žala 
nustatinėjama. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Ugnis. Balandžio 4 dieną, 
pirmadienį, Anykščių seniūni-
jos Elmininkų I kaime, Kaštonų 
gatvėje, degė ražienos. Gaisro 
metu išdegė 2 h ražienų.

Vėjas. Gūsingas vėjas ba-
landžio 5 dieną, antradienį, 

Anykščių rajone nuvertė kele-
tą medžių.Viešintų seniūnijos 
Šlynynės kaime ugniagesiai su-
pjaustė ant kelio nuvirtusį medį, 
patraukė į šalikelę, nušlavė ke-
lio dangą. Kavarsko seniūnijos 
Mackeliškių kaime nupjauta ir 
pašalinta virš kelio pavojingai 
pakibusi medžio šaka.

Gaisras. Balandžio 6 dieną, 
trečiadienį, Kavarsko seniūni-
jos Pumpučių kaime, Pumpu-
čių g., degė pirtis. Gaisro metu 
nudegė stogas, apdegė medinė 
perdanga, sienos ir viduje buvę 
namų apyvokos daiktai. Ap-
saugotas gyvenamasis namas, 
esantis už 2 m ir ūkinis pastatas 

už 7 m. Pakeliui namo Kurklių 
ugniagesių komanda supjovė 
ir pašalino ant kelio užvirtusį 
medį.

Avarija. Balandžio 6 dieną, 
trečiadienį, Kurklių seniūnijos 
Kurklių I kaime susidūrė au-
tomobiliai „VW Polo“ ir „MB 
Sprinter“. Nukentėjo ir buvo 
išvežti į gydymo įstaigą du 
„VW Polo“ keleiviai.

Ilgapirščiai. Balandžio 6 
dieną apie 15.00 val., vyras 
(g. 1973 m.) pastebėjo, kad iš 
jam priklausančio sandėliuko, 
esančio Kavarsko seniūnijos 
Piktagalio kaime pavogtas jam 
priklausantis benzininis pjū-

klas - 400 eurų vertės, dvejos 
skersavimo staklės - 700 eurų 
vertės, domkratas - 70 eurų 
vertės, 5 seni automobilio aku-
muliatoriai, kurių bendra ver-
tė 100 eurų. Iš tame pačiame 
pastate esančio garažo pavogta 
priekaba. Viso padaryta 1270 
eurų turtinė žala, priekabos 
vertė tikslinama. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Paieška. Balandžio 7 dieną 
apie 14.00 val. iš namų Debei-
kių seniūnijos Aknystų kaime 
išėjo vyras (g. 1966 m.) ir din-
go be žinios. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas dėl asmens din-
gusio be žinios.

Iš Viešintų pradėta retransliuoti Ukrainos 
nacionalinio radijo programa

robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 1 dieną Lietuvos radijo ir televizijos centras 
per vidurinių bangų siųstuvą pradėjo retransliuoti Ukrai-
nos nacionalinio transliuotojo „UA: PBC“ radijo progra-
mą. Radijo programa retransliuojama iš Viešintų radijo ir 
televizijos bokšte įrengto siųstuvo.

Transliacijos vykdomos kas-
dien nuo 24 val. iki 6.30 ryto 
ukrainiečių, taip pat rusų ir bal-
tarusių kalbomis per Telecentro 
valdomą vidurinių bangų siųstu-
vą, kuris veikia 1386 kHz dažniu 
ir užtikrina radijo signalo sklaidą 
nakties metu iki 1500 km spin-
duliu.

Šiomis radijo transliacijomis 
siekiama užtikrinti objektyvios 
informacijos apie Rusijos invazi-
ją į Ukrainą bei Ukrainos ginamų 
demokratijos ir laisvės vertybių 
sklaidą Baltarusijoje, Ukrainoje 
ir dideliame europinės Rusijos 
dalies areale.

„UA: PBC“ programos re-
transliavimo projektą Telecentras 
vykdo kartu su Tarptautiniu Bal-
tijos bangų radiju. Telecentras 
projektą vykdo nekomerciniais 
pagrindais.

Beje, Telecentro atstovas 
„Anykštai“ nenorėjo atskeisti, iš 
kurioje vietovėje įrengto siųstu-
vo pradėta Ukrainos nacionalinio 
transliuotojo radijo programos 
retransliacija. „Deja, rizikų val-
dymo sumetimais ir kaip strate-
ginę reikšmę valstybės saugumui 
turinti įmonė, šios informacijos 
nenorėtume detalizuoti“, - sakė 
Telecentro komunikacijos vado-

vas Valdas Kaminskas.
Šioje vietoje jokių paslapčių 

neįžvelgė Lietuvos radijo ir tele-
vizijos komisija, kurios atstovas 
patvirtino, kad Ukrainos nacio-
nalinio transliuotojo „UA: PBC“ 
radijo programa retransliuojama 
iš siųstuvo Viešintose.

Priminsime, kad siųstuvas, 
kuriuo šiuo metu iš Viešintų res-
traliuojama ukrainiečių radijo 
programa, buvo įrengtas 2017 
metais. Jis buvo naudojamas re-
transliuoti kovai su Rusijos pro-

paganda skirtą, Jungtinių Valstijų 
Kongreso finansuojamą Laisvo-
sios Europos radiją / Laisvės ra-
diją rusų ir baltarusių kalbomis. 
Jis pakeitė Kauno rajone, Sitkū-
nuose, veikiantį siųstuvą, kuris 
programas Rusijos, Baltarusijos, 
Ukrainos ir Moldovos gyvento-
jams siųsdavo mažesne kokybe.

Iki tol šį siųstuvą Vakarų Vo-
kietijoje naudojo JAV gynybos 
departamentas, transliavęs radijo 
programą, skirtą Amerikos ka-
riams užsienyje.

Ginklai. Iš JAV ir Vokietijos 
keleriems metams į priekį pla-
nuojami įsigijimai už daugiau 
nei po 1 mlrd. eurų, skelbia Kraš-
to apsaugos ministerija (KAM). 
Kaip pranešė KAM, JAV ir Vo-
kietija yra pagrindinės partnerės 
įsigyjant ginkluotę, per pasta-
ruosius keletą metų Lietuvos ka-
riuomenė su JAV vykdė pirkimų 
už 0,5 mlrd. eurų, Vokietija – 
beveik už 1 mlrd. eurų. Lietuvai 
dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 
padidinus asignavimus gyny-
bai, artimiausiu metu planuoja-
ma pradėti įsigijimų procedūras 
su kiekviena iš šių šalių dar už 
daugiau nei po 1 mlrd. eurų iki 
2027 metų. Pasak KAM, iš stra-
teginių partnerių įsigyjama įran-
ga sudaro Lietuvos kariuomenės 
modernizacijos pagrindą: sti-
prinami kariuomenės manevro 
ir ugnies galios, oro gynybos ir 
oro erdvės stebėjimo, prieštan-
kinės kovos, karinės žvalgybos, 
logistiniai bei karinės medicinos 
pajėgumai.

Maistas. Rusijos invazijai į 
Ukrainą sukėlus „sukrėtimų“ 
pagrindinių rūšių grūdų ir au-
galinių aliejų rinkose, maisto 
kainos pasaulyje kovą pasiekė 
rekordinį lygį, penktadienį pra-
nešė Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO). 
Eksporto srautų sutrikimai, 
kuriuos lėmė vasario 24 dieną 
pradėta invazija ir Rusijai pa-
skelbtos tarptautinės sankcijos, 
pakurstė nuogąstavimus dėl 
pasaulinės bado krizės, visų 
pirma Artimuosiuose Rytuose 
ir Afrikoje, kur jau pastebimas 
šalutinis karo Ukrainoje ir sank-
cijų Maskvai poveikis. Rusijai ir 
Ukrainai, turinčioms didžiulių 
grūdų auginimo regionų, kurie 
yra vieni pagrindinių pasaulyje 
javų aruodų, tenka milžiniška 
kelių pagrindinių prekių, tokių 
kaip kviečiai, augalinis aliejus ir 
kukurūzai, pasaulinio eksporto 
dalis.

Bokštas. Rekonstruojamas 
Vilniaus televizijos bokštas atve-
ria naują lauko apžvalgos aikš-
telę, penktadienį pranešė Lietu-
vos radijo ir televizijos centras 
(Telecentras). Naujoji apžvalgos 
aikštelė įrengta virš restorano 
„Paukščių takas“. Kaip nurodo 
Telecentras, jos plotas – 620 kva-
dratinių metrų. 170 metrų aukš-
tyje esančią aikštelę juosia plieno 
tinklas. Eidami į lauko apžvalgos 
aikštelę lankytojai kartu galės su-
sipažinti su viršutinėje šiuo metu 
bokšto taurėje rekonstruojamo-
mis patalpomis, sužinoti apie jų 
būsimą paskirtį. Iš viso į Vilniaus 
televizijos bokšto rekonstrukci-
ją numatoma investuoti 15 mln. 
eurų. Jos metu bus rekonstruo-
ta 3,7 tūkst. kvadratinių metrų 
bokšto erdvių.

-BNs



2022 m. balandžio 9 d.IŠ ARTI

???

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

savaitės citatos

Ką manote 
apie 
prekybinius 
namelius 
Tilto gatvės 
komplekse?

Oksana RINKEVIČIENĖ:
Su nameliais viskas gerai, 

manau kad pasiteisins. Vasarą 
juk atvyksta turistai, dažniau-
siai eis aplankyti muziejaus 
ir t.t. Tad ir prekyba čia reika-
linga. Nemanyčiau, kad reikia 
viską sugrūsti į centrą. Tačiau 
nuoširdžiai pasakysiu, na tie 
šviestuvai… Kažkoks balaga-
nas… Gal galima buvo surasti 
kitokių apšvietimo sprendimų, 
o gal tiesiog sumažinti šviestu-
vų skaičių?!

Vitalija MEŠKAUSKIENĖ:
Nameliai jau pastatyti.Aš ma-

nau, kad jų išardyti nereikia.

Arūnas KAPOČIUS
Nameliai gal ir neblogi, bet 

vieta tikrai netinkama jiems.

Rimantas ŠČERBINSKAS:
„Šaibas“ nuplovė, tušti stovi, 

jokios naudos.

Apie klasterio įsteigimą rajono 
Taryba bus tik informuota
Balandžio 7 dieną, ketvirtadienį, Anykščiuose, viename iš renovuotų Tilto gatvės kom-

plekso pastatų pasirašyta Anykščių socialinio ir bendruomeninio verslo bei paslaugų klas-
terio steigimo jungtinės veiklos sutartis.

Dėl klasterio steigimo sprendimą kovo mėnesio posėdyje turėjo priimti Anykščių rajono 
taryba, tačiau savivaldybės administracijos paruoštą sprendimą užprotestavo Vyriausybės 
atstovas, nes klasterio steigėju negali būti pati savivaldybė.

Sutartį pasirašė Anykščių 
miesto vietos veiklos grupė, 
atstovaujama Anykščių soci-
alinės gerovės centro vadovo 
Sigito Petravičiaus, Anykščių 
rajono ūkininkų sąjunga, atsto-
vaujama jos tarybos pirminin-
ko Žilvino Augustinavičiaus, 
Anykščių rajono vietos veiklos 
grupė, atstovaujama vadybos 
pirmininkės Nerijos Kairienės, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras, atstovauja-
mas direktorės Renatos Gudo-
nienės. 

Steigiamajame susirinki-
me klasterio jungtinės veiklos 
koordinatoriumi atsakingu už 
klasterio veiklos organizavi-
mą ir koordinavimą paskirtas 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras.

Kaip skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė: „klasterio tikslas 
– klasterio nariams atsakingai 
bendradarbiaujant tarpusavyje 
įvairiose ekonominės veiklos 
ir iniciatyvų srityse bei racio-
naliai išnaudojant Tilto gatvės 
komplekso teritorijoje esančius 
pastatus ir aplink juos sukurtą 
infrastruktūrą, skatinti ir rem-
ti Anykščių rajono gyventojų 
verslumą bei užimtumą, ben-
druomeniškumą ir socialinį at-
sakingumą.“

Klasterio sutartį pasirašęs 
Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus tarybos pir-
mininkas Ž.Augustinavičius 
„Anykštai“ sakė, kad rajono 
ūkininkai prie klasterio prisi-
jungė daugiau dėl visuome-
ninės veiklos, nei savo užau-
gintos produkcijos pardavimo 
perspektyvų Tilto gatvės kom-
plekse.

„Jungiamės prie klasterio dėl 
susirinkimų, organizuojamų 
renginių ir kitų dalykų. Jeigu 
kalbėtume tik apie prekybą, 
būtų labai siauras požiūris. Kaip 
prekybos taško ūkininkų pro-
dukcijai Tilto gatvės komplek-
so aš gal ir nematau, bet ne vien 
tik prekyba ten galima užsiim-
ti“, - sakė Ž.Augustinavičius.

Klasterio sutartį pasirašęs 
Anykščių socialinės gerovės 
centro vadovas S.Petravičius 
„Anykštai“ sakė, kad „Tilto ga-
tvės kompleksas turėtų pakelti 
Anykščių vertę.“

„Kaip suprantu, Tilto gatvės 
komplekso patalpose galės kur-
tis ir nevyriausybinės organiza-
cijos, bet mums daug geriau prie 
bažnyčios – čia ir patalpos daug 
didesnės, ir žmonės jau pripra-
tę“, - pastebėjo S.Petravičius.

Kovo mėnesį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje turėjo būti priimtas spren-
dimas dėl Anykščių socialinio ir 
bendruomeninio verslo bei pas-
laugų klasterio steigimo, tačiau 
klausimas iš darbotvarkės pa-
skutinę minutę buvo išbrauktas. 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
kad taip nutiko dėl Vyriausybės 
atstovo pastabų. 

„Vyriausybės atstovas už-
protestavo, kad klasterio nariu 
negali būti pati savivaldybė“, - 
sakė meras S.Obelevičius.

Pasak S.Obelevičiaus, jei 
klasterio steigime Anykščių ra-
jono savivaldybė nebedalyvau-
ja, tuomet dėl kasterio įsteigi-
mo nebereikalingas ir Anykščių 
rajono tarybos sprendimas.

„Manau, kad kitame posė-
dyje bus informacinis klausi-

mas apie klasterio įsteigimą ir 
Anykščių rajono taryba bus in-
formuota kas ir kaip vyksta“, - 
sakė S.Obelevičius.

Ketvirtadienį vykusiame 
Anykščių socialinio ir bendruo-
meninio verslo bei paslaugų 
klasterio steigimo jungtinės 
veiklos sutarties pasirašymo 
renginyje Anykščių rajono me-
ras S.Obelevičius žadėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybė 
prisidės prie klasterio veiklos 
deleguojant savivaldybės spe-
cialistus į klasterio narių atran-
kos ir įsipareigojimų priežiūros 
komisiją, skleis žinią apie Klas-
terio veiklą susitikimuose su 
svečiais ir rajono visuomene.

Artimiausiu metu bus skel-
biamas konkursas dėl naujų 
klasterio narių atrankos ir Tilto 
gatvės komplekso patalpų ir er-
dvių įveiklinimo, kuriame bus 
kviečiami dalyvauti Anykščių 
rajone veiklą vykdantys nevy-
riausybinio, smulkaus verslo ir 
biudžetinio sektoriaus atstovai.

Priminsime, kad iš kovo mė-
nėsį vykusio Anykščių rajono 
tarybos posėdžio darbotvarkės 
taip pat buvo išbrauktas spren-
dimo projektas dėl Tilto gatvės 
komplekse esančio restorano 
pastato nuomos.

Sprendimo projekte buvo nu-
matyta, kad restorano pastatas 
bus nuomojamas taikant pradi-
nę 10 Eur už kv.m kainą.

Priminsime, kad Anykščių 
Tilto gatvės komplekas pasta-
tytas už 2,463 mln. Eur (iš jų 
ES fondų lėšos - 1,441 mln. 
Eur, 127 tūkstančiai - valsty-
bės biudžeto lėšos). Anykščių 
rajono savivaldybė Tilto ga-
tvės pastatų komplekso staty-
boms skyrė beveik milijoną - 
894 779 Eur.

Prie kompleso įrengimo savo 
lėšomis prisidėjo ir Anykščių 
savivaldybė. Kompleksą pro-
jektavo UAB ,,Metro architek-
tūra”, o vienas iš architektų yra 
iš Anykščių kilęs architektas 
Julius Biliūnas. Statybų darbus 
atliko UAB ,,Statybų kodas”. 

Pernai lapkričio 1 dieną eks-
ploatacijai atiduotas komplek-
sas iki šiol neturi operatoriaus 
ir stovi praktiškai tuščias. Tik 
viename iš pastatų jau veikia 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacinis centras. 

-ANYKŠTA

Pasirašyta Anykščių socialinio ir bendruomeninio verslo bei 
paslaugų klasterio steigimo jungtinė veiklos sutartis.

Nėra pranešėjų nėra ir 
korupcijos

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, savivaldybės Antikorup-
cinės komisijos pirmininkas, 
apie tai, kad Antikorupcijos 
komisija darbo neturėjo:

„Kažko daug nenuveikėme, 
nes iš gyventojų negavome 
skundų dėl korupcijos savival-
dybėje ir jai pavaldžiose įstai-
gose“.

Jei gimdymai Anykščiuose 
neliks istorija...

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio – Žukausko me-
morialinio muziejaus direk-
torius, apie vieną iš Anykš-
čiuose Tilto gatvėje esančių 
namų:

„Manau, kad tame pastate 
simboliškai turėtų atsispindėti 
ir ten buvusių gimdymo namų 
istorija“.

Kaip ir Laisvės partijos 
siūlomi įstatymai?

Jurijus NIKITINAS, Anykš-
čių rajono vietos veiklos gru-
pės Vietos plėtros strategijos 
administravimo vadovas, kal-
bėdamas apie Anykščių Tilto 
gatvės kompleksą:

„Kai viskas nauja, galbūt, 
kaip aš sakau, iš šalies sunku 
suprasti, bet paskui viskas būna 
gerai“.

Kasdienėje kalboje tai 
vadinama turgumi

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Anykščių Tilto gatvės kioskų 
įveiklinimą:

„Ten tokie kioskai yra, tai 
juose galėtų, bent jau aš įsivaiz-
duoju, pardavinėti nuo bobučių, 
kurios prirenka kokių mėlynių 
ir sėdi prie „Maximos“, iki 
Anykščių menų inkubatoriaus 
– menų studijos rezidentų su 
meno dirbiniais“.

Juk ne projektą rašote...

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, apie Anykš-
čių A.Baranausko aikštėje 
stovėjusius kilnojamus name-
lius:

„Šiame laike, kai mes labai 
sunkiai pereiname iš sampratos 
kas yra miesto centrinė aikštė, 
tai kilnojamieji nameliai pasi-
teisino“.
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Kovo mėnesį posėdžiavu-
si Anykščių rajono taryba 
„nurašė“ Svėdasų seniūnijos 
pakrašty gyvuojantį Vaitkūnų 
kaimą. Nors iš tiesų tai buvo 
sprendimas uždaryti kaime 
72-ejus metus gyvavusią bi-
blioteką, sprendimo projekto 
aiškinamajame rašte įrašyta 
formuluotė apie Vaitkū-
nus turėjo priblokšti ne tik 
šio kaimo gyventojus, bet 
priversti susirūpinti ir kitus 
Anykščių rajono kaimiečius.

„Dėl sudėtingos gyvento-
jų demografinės padėties, 
nedarbingumo lygio bei 
gyventojų tarptautinės mi-
gracijos situacijos, mažėjant 
gyventojų skaičiui Vaitkūnų 
gyvenvietė tapo nepatraukli 
ir prarandanti perspektyvą 
kurtis jaunoms, atvykstan-
čioms šeimoms“, - rašoma 

sprendimo projekto, dėl ko 
Vaitkūnuose uždaroma bibli-
oteka, aiškinamajame rašte.

Tikėtina, kad šią for-
muluotę surašė niekada 
Vaitkūnų kaime galbūt net 
nesilankiusi Anykščių rajono 
savivaldybės specialistė, 
tačiau jei jau taip, tai, anot 
portalo anyksta.lt skaitytojų, 
kaime nebelikus medicinos 
punkto, pašto, vaikų darže-
lio, belieka išjungti ir gatvių 
apšvietimą.

Juk komunalininkams 
šitokį kelią reikia sukarti iš 
Anykščių iki Vaitkūnų, norint 
pakeisti kokią seną lempą, 
o atjungus elektrą ir šitoje 
vietoje, kiek galima būtų 
sutaupyti.

„Žmonės bagoti, gali iš 
savų namų gatvelas apsi-
šviest“, - ironizavo vienas 
internautas.

Taupymo kaimiečių 
sąskaita būdų galima rasti 
ir daugiau. Ūkinių prekių 
parduotuvėse dabar gali-
ma nusipirkti šalto asfalto. 
Kelias dešimtis kilogramų 
jo galima įsigyti gan ne-
brangiai, vos už kelioliką 
eurų. Kodėl, pavyzdžiui, 
kaimiečiai negalėtų patys 
užsilopyti asfalto duobių? 
Kiekvienas toje kelio atkar-
poje, kuri driekiasi šalia jų 
namų. Ir tvarka, ir valdiškų 
pinigų taupymas.

O ir žiemą prižiūrėti kai-
mų kelių visai nėra reikalo! 
Karo Ukrainoje išgąsdin-
ti žmonės iš parduotuvių 
lentynų iššlavė visus druskos 
likučius. Prisipirko kilogra-
mais ir dabar nežino, ką su 
ja daryti. Ogi, galės žiemą 
ja kelius barstyti. Ir vėl tau-
pymas kaimiečių sąskaita.

Kultūros namai kaime irgi 
mažai reikalingi. Koks nors 
Juozas, Pranas ar Antanas 
ant pečiaus dar tikrai turi 
paslėptą armoniką ir, esant 
reikalui, suskels dar kokią 
polkutę, o kaimo moterys 
balsingos – jei jau užvakro-
jusį vyrą aprėkia, tai ir švel-
nią melodiją 
paniūniuos...

O kuo mažiau 
kaimams ski-
riama valdžios 
dėmesio ir pini-
gų, tuo labiau 
auga kaimiečių 
bendruomeniš-
kumas. Juk iš savo namų kie-
kvienam „gatvelos“ apšviest 
vienu metu visai nebūtina 
– tą vieną vakarą gali daryti 
vienas namų ūkis, kitą – jau 
kitas. Tad būtina kaimynams 
susiburti draugėn, visą 
tai aptarti. Asfalto duobes 
lopyti drauge susibūrus į 
talką taip pat smagiau, o po 
talkos, žiūrėk, ir Antanas su 
armonika smagią melodiją 

užgros...
Nėra jau taip tuose 

kaimuose blogai, kaip jie 
matomi pro Anykščių rajono 
savivaldybės langus. Štai 
ir pats Svėdasų seniūnijos 
seniūnas Saulius Raslas šių 
eilučių autoriui tą patikino.

„Statistiškai demografinė 
padėtis Vaitkūnuose niekuo 
nesiskiria nuo kitų vietovių. 
Yra Vaitkūnuose vaikų, kurie 
gimę Šveicarijoje, jie kalba 
lietuviškai. Yra pensininkas 
vokietis, gretimame kaime 
yra amerikietis, jie tikrai 
lietuviškų knygų neperskai-
tys, bet tokių vienetai. Iš 
asmeninių pastebėjimų galiu 

pasakyti, 
kad sunku 
prognozuoti 
perspekty-
vą kurtis 
jaunoms 
šeimoms. 
Kunigiškiai 
irgi kurį 

laiką buvo senjorų gyven-
vietė, bet senelių namus 
paveldėjo ir atsiremontavo 
anūkai ir dabar gyvenvietė 
atjaunėjusi. Nesu girdėjęs, 
kad artimoje ateityje ateitų 
į Vaitkūnus kokios nors in-
vesticijos ir būtų steigiamos 
darbo vietos. Apibendrinant 
– Vaitkūnų gyvenvietės pers-
pektyvos tokios pačios kaip 
ir kitur“, - kalbėjo seniūnas 

s.rasalas.
Tik laiko klausimas, kuris 

kitas Anykščių rajono kai-
mas bus įvardintas „ne-
patraukliu ir praradančiu 
perspektyvą“ ir jame neliks 
dar vienos bibliotekos ar 
kultūros namų. Bet Anykščių 
rajono kaimai visada išliks 
tais „kurortais“, kuriuose 
galbūt ir mažėja gyventojų, 
nėra darbo ir investicijų, 
tačiau į juos gera pabėgti iš 
didmiesčių, aplankyti savo 
tėvus, iš daržo nusiraškyti 
tikro skonio pomidorą, o va-
kare kieme čirškinti kvapnų 
šašlyką...

Vieną tik galiu garantuoti 
– net ir pačiame nepatrau-
kliausiame, neperspektyviau-
siame kaime visada atsiras 
patalpos, kuriose bus pasta-
tyta dėžė, į kurią vienas po 
kito ateinantys žmonės mes 
kryželiais pažymėtus lape-
lius su viltimi, kad kaimuose 
neužgęs paskutiniai gatvių 
apšvietimo žibintai, asfalto 
duobes šalia jų namų lopys 
atitinkamos tarnybos, o į du-
ris dar pasibels paštininkas, 
nešinas naujausiu laikraš-
čio „Anykšta“ numeriu...
Rinkimai artėja, tad, ger-
biami kaimiečiai, netrukus 
sulauksite ne tik skausmingo 
valdančiųjų dėmesio, bet ir 
viltingų kalbų apie geresnį 
gyvenimą kaime...

...Asfalto duobes lopyti 
drauge susibūrus į talką 
taip pat smagiau, o po tal-
kos, žiūrėk, ir Antanas su 
armonika smagią melodi-
ją užgros...

„Tele2“ iniciatyva: ukrainiečiams perduota apie 
1000 lietuvių paaukotų įrenginių

Apie 1000 – tiek naudotų įrenginių jau perduota į šalį atvykusiems ukrainiečiams. Va-
sario pabaigoje startavusiai mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ iniciatyvai lietuviai ne-
liko abejingi – aukoja net ir naujus telefonus. Salonuose surinktus prietaisus įmonės dar-
buotojai kruopščiai atrenka, patikrina ir perduoda Ukrainos žmonėms padedančioms 
organizacijoms. 

„Siekiame suteikti reikalingą 
įrangą savanoriams ir nuo karo 
bėgantiems ukrainiečiams, to-
dėl raginame žmones ir toliau 
prisidėti prie šios iniciatyvos. 
Didžiuojuosi „Tele2“ darbuo-
tojais, kurie neskaičiuodami 
valandų tikrina bei rūšiuoja 
įrenginius. Ačiū visiems auko-
jantiems žmonėms – ši pagalba 
yra itin reikšminga“, – sakė Pe-
tras Masiulis, „Tele2“ generali-
nis direktorius Baltijos šalims.

Aukoja naudotus ir 
naujus įrenginius
Nuo iniciatyvos pradžios 

lietuviai aktyviai aukoja savo 
nebenaudojamus telefonus, at-
nešdami juos į „Tele2“ salonus 
įvairiuose Lietuvos miestuose. 
„Tele2“ darbuotojų teigimu, 
žmonės aukoja ne tik naudotus 
įrenginius, bet ir atneša visai 
naujų, ką tik įsigytų telefonų. 

Per šį laiką daugiausiai pa-
aukota mobiliųjų telefonų, jų 

įkroviklių, surinkta kiek ma-
žiau planšečių. Iš viso atrinkti 
ir nuo karo bėgantiems ukrai-
niečiams perduota apie 1000 
įrenginių. 

Pirmiausia įranga yra per-
duodama Ukrainos žmonėms 
padedančioms organizacijoms. 
Jų savanoriai prietaisus išve-
žioja po ukrainiečių registra-
cijos centrus visoje Lietuvoje. 
Savanorių teigimu, įrenginiai 
pirmiausia dalijami negirdin-
tiems žmonėms, kadangi išma-
nieji yra vienintelė jų komu-
nikavimo priemonė. Taip pat 
prietaisai teikiami mokslei-
viams, kad jie galėtų prisijung-
ti prie nuotolinių pamokų. 

Įrenginiai kruopščiai 
atrenkami 
Apie 20 proc. atneštų įrengi-

nių liko neperduoti organizaci-
joms, nes patikrinus paaiškėjo, 
kad yra nebetinkami naudoti. 

Salonuose surinkti prietaisai 

turi būti kruopščiai patikrinti, 
surūšiuoti ir supakuoti su jiems 
tinkamu įkrovikliu. Visais šiais 
darbais pasirūpina „Tele2“ ofi-
so darbuotojai. Jie savanoriškai 
skiria savo laiką įrenginiams 
paruošti. Kasdien bent 5 žmo-
nės po 2-3 valandas praleidžia 
peržiūrėdami ir komplektuoda-
mi prietaisus, kad ukrainiečius 
pasiektų tik tinkami įrenginiai.  

„Tele2“ ir pagalbą teikian-
čios organizacijos ragina žmo-
nes ir toliau atiduoti nebenau-
dojamus, tačiau veikiančius, 
įrenginius. Savanoriai teigia, 
kad Ukrainos žmonėms šiuo 
metu reikalingiausi išmanie-
ji, o ne mygtukiniai telefonai, 
kuriais vaikai galėtų prisijungti 
prie nuotolinių pamokų.

Prietaisus galite atnešti į bet 
kurį artimiausią „Tele2“ salo-
ną, nepriklausomai nuo to, ku-
rio šalies operatoriaus klientai 
esate.  Prieš aukodami įrenginį 
patikrinkite, ar jis yra veikian-

tis ir jame nėra likusios jūsų 
asmeninės informacijos. Jeigu 
nesate tikri, ar tai yra padaryta, 
atnešus prietaisą, operatoriaus 
darbuotojai padės tai atlikti. 

Pagalba Ukrainos 
žmonėms
Iš surinktų naudotų mobi-

liųjų, 26 mygtukiniai telefonai 
perduoti visuomeninei orga-
nizacijai „Lukšų vyrai“, kuri 
vežė pagalbą į Ukrainą. Jiems 
„Tele2“ papildomai skyrė ir  
60 naujų mygtukinių telefo-
nų. 

„Tele2“ suteikė 30 tūkst. 
„Pildyk“ SIM kortelių nuo 
karo bėgantiems Ukrainos 
žmonėms. Kortelės buvo per-
duotos pagalbą teikiančioms 
organizacijoms, kurios pasi-

rūpina, kad jos operatyviai 
pasiektų į Lietuvą atvykusius 
ukrainiečius. Nuo SIM kor-
telės aktyvavimo dienos, jas 
gavę žmonės gali tris mėne-
sius nemokamai ir neribotai 
skambinti, rašyti SMS žinutes 
ir naudotis neribotu internetu 
Lietuvoje. Nuo balandžio 1 d. 
pasikeitus skambučių kainoms 
į Ukrainą, specialias „Pildyk“ 
SIM korteles gavę asmenys, 
papildomai gaus 60 minučių 
nemokamų pokalbių į šią šalį. 
Jas išnaudojus, minutė kai-
nuos 0,05 Eur.

Sklandžiam maisto kortelių 
dalijimui ukrainiečiams Lietu-
voje, „Tele2“ „Maisto bankui“ 
skyrė 60 planšetinių kompiu-
terių. 

Užsak. Nr. 334
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šiupinys Jei ne švietimas – Anykščių rajonas 
muštų indekso dugną

(Atkelta iš 1 psl.)

„Savivaldybių Gerovės In-
deksą“ sudaro 5 komponentai: 
socialinis, fizinis saugumas, 
ekonomikos gyvybingumas, 
švietimo kokybė bei demogra-
fija.

Anykščių rajono savivaldybė 
pasidžiaugti gali tik švietimo 
kokybės srityje, kuri bendrai 
šalyje buvo įvertinta 18- ta 
vieta, o tarp kaimiškų rajonų, 
kurie klasifikacijoje sudaro 
daugiau nei pusę visų savival-
dybių, pasirodymą galima pa-
vadinti net solidžiu – Anykščių 
švietimas 8-tas. Tačiau, Anykš-
čių rajonas zonoje nėra geriau-
sias – Kupiškis tarp kaimiškų 
rajonų 3-ias.

Švietimo kokybėje pernai 
Anykščių rajonas, lyginant su 

2020 metais, kai buvo įvertin-
tas 27- ta vieta, progresavo, ta-
čiau tai greičiau reikia vadinti 
grįžimu į realią vietą, nes 2019 
metais rajonas buvo 17-tas, o 
2016 metais net 16- tas.

Vertinant švietimo rodiklį, 
indekso sudarytojai atsižvelgė 
į abiturientų brandos egzami-
nų pasiekimus, 4-6 metų vaikų 
ugdymo aprėptį, nelankančių 
mokyklos privalomo mokytis 
amžiaus vaikų dalį.

Sveikos demografijos srityje, 
kurioje vertinami demografi-
niai rodikliai, kaip aiškina in-
dekso sudarytojai, skaičiuoja-
ma, kiek vyresnių nei 65 metų 
amžiaus gyventojų tenka 100-
tui vaikų, taip pat vertinami 
migracijos skaičiai. Šioje srity-
je Anykščių rajono savivaldybė 
užėmė 57- tą vietą iš 60- ties 

savivaldybių. Bet tai geriau nei 
buvo 2020 metais, kai savival-
dybė buvo 59- ta ir paradoksas, 
bet ketvirta vieta nuo galo yra 
geriausias Anykščių savivaldy-
bės pasiekimas nuo 2016- ųju 
metų, kai visus tuos metus iki 
pernai savivaldybė buvo arba 
blogiausia, arba antra pagal 
blogumą Lietuvoje.

Tačiau su šiais rodikliais vi-
sos geros žinios Anykščių rajo-
nui baigiasi.

Socialinio saugumo srityje 
Anykščių rajono savivaldybė 
per metus krito net per keturio-
lika vietų - iš 28- tos į 42-ąją. 
Tai vienas didžiausių kritimų 
šalyje. Maža to – tai yra blo-
giausia rajono vieta nuo 2016- 
ųjų metų, kai ji buvo 22 – oje 
vietoje. Beje, 2017 metais 
Anykščių rajonas socialinio 
saugumo srityje buvo net 16- 
tas. 

Vertinant socialinį saugumą 
indekso sudarytojų buvo atsi-
žvelgta į socialinės paramos 
gavėjų skaičių, nemokamą 
maitinimą gaunančių vaikų 
skaičių, ilgalaikių bedarbių 
skaičių, moterų/vyrų užimtumo 
santykį, skurdo rizikos lygį.

Nors indeksas liudija, kad 
socialinio saugumo srityje 
Anykščių rajono nebegalima 
vadinti socialiai saugiu, bet dar 
vienas – fizinio saugumo rodi-
klis, lyginant su kitais rajonais, 
leidžia rajoną vadinti tiesiai – 
fiziškai pavojingiausiu.

Fizinio saugumo srityje 
Anykščių rajono savivaldybė 
ir taip jau iš itin blogos 52- os 
vietos nukrito į pačią paskutinę 
60- tą vietą tarp savivaldybių ir 
vertinimo lentelėje buvo vie-
nintelė pateikta tamsiausia iš 
sudarytojų naudota spalvų. 

Fizinio saugumo kompo-
nentą sudaro šie statistikos 
rodikliai: saugumas keliuose, 
nusikalstamumas, medicinos 
pagalbos prieinamumas, mirš-
tamumas nuo neužkrečiamų 
ligų. Dar labiau šokiruoja ko-
kiu greičiu kurortu norinti būti 
savivaldybė regresuoja – 2016 
metais pagal fizinį saugumą sa-
vivaldybė buvo viena saugiau-
sių Lietuvoje ir reitinge užėmė 
net 9 vietą. Kitais metais ji kri-
to iki 47- tos, dar kitais iki 50- 
tos, 2019- taisiais padėtis lyg ir 
ėmė taisytis ir saugumas pakilo 
iki 33-ios vietos, bet vėliau vėl 
krito į pabaigą.

Ekspertų vertinimas nega-
li guosti Anykščių rajono ir 
ekonomikos gyvybingumo 
srityje. Komponente, kuris 
apima darbo užmokestį, vei-
kiančių mažų ir vidutinių 
įmonių skaičių metų pradžio-

je, veikiančius ūkio subjektus 
metų pradžioje, tiesiogines 
užsienio investicijas, tenkan-
čios vienam gyventojui metų 
pabaigoje ir užimtumo lygį, 
Anykščių rajonas iš 43 -ios 
vietos 2020 metais krito į 55-
tą vietą. Ir nors kritimas per 
12 vietų reitinge nėra pats di-
džiausias šalyje, tik Rietavo 
savivaldybė krito per daugiau 
vietų, o Šakių savivaldybė 
krito tiek pat kiek Anykščiai. 

Ir turbūt net nebereikia sa-
kyti, kad ir šis savivaldybės 
kriterijus blogiausias nuo 
2016 metų reitinge. Iki pernai 
Anykščių savivaldybė balan-
suodavo nuo 35- tos iki 43- ios 
vietos reitinge.

Galima tik pasiguosti, kad 
galutinai tekusi 55- oji bendra 
Anykščių savivaldybės vieta 
2021- ųjų metų indekse nėra 
pats blogiausias rezultatas nuo 
2016- ųjų metų. Jis pakartoja 
blogiausią 2018- aisiais metais 
pasiektą rezultatą, kai reitinge 
taip pat buvo užimta 55- oji 
vieta.

Aukščiausiai Anykščių sa-
vivaldybė buvo įvertinta 2016 
metais. Tuomet savivaldybė 
bendrame reitinge buvo 30- ta.

Rengiant „Savivaldybių Ge-
rovės incdeksą“, patogesnei 
analizei ir lygiaverčiam paly-
ginimui savivaldybės buvo su-
grupuotos į penkias kategorijas 
(didieji miestai, kaimiškosios 
savivaldybės, urbanizuotos 
savivaldybės, žiedinės savi-
valdybės ir kurortai). Anykščių 
rajono savivaldybė pateko į 
kaimiškųjų savivaldybių krep-
šelį.

Geriausiai „Savivaldybių 
Gerovės indekse“ įvertintos 
Vilniaus, Klaipėdos, Neringos 
savivaldybės. Utenos savival-
dybei indekse skirta 21 vieta, 
Visaginui – 26 vieta, Zarasams 
– 41, Molėtams - 42, Ignalinai 
paskutinė 60 vieta. Rokiškio 
savivaldybė šiame indekse už-
ėmė 49, Kupiškio savivaldybė 
– 39, Ukmergės savivaldybė 
– 35, Panevėžio savivaldybė – 
13 vietą.

Skelbiamo 2021 metų „Sa-
vivaldybių Gerovės indekso“ 
skaičiavimuose buvo naudo-
jami viešai prieinami 2020 
metų oficialiosios statistikos 
duomenys surinkti iš Lietuvos 
Statistikos departamento, Lie-
tuvos darbo biržos, Higienos 
instituto ir Švietimo valdymo 
informacinių sistemų.

Savivaldybių gerovės indek-
są parengęs Vilniaus politikos 
analizės institutas 2016 metais 
susikūrė kaip įvairių sričių po-
litikos ekspertų sambūris. 

2021 metų „Savivaldybių Gerovės Indeksas, kuriame pateikimas 
palyginimas su 2020 metais. Anykščiai per metus smuko per 4 
vietas.

Koronavirusas. Nuo balan-
džio 1 iki balandžio 7 dienos 
Anykščių rajone fiksuoti 99 
nauji susirgimo atvejai COVID 
-19. Mirė du šia infekcija užsi-
krėtę asmenys: vienas asmuo 
mirė nuo COVID-19 ligos, pri-
klausęs 85–90 metų amžiaus 
grupei, kitas, sirgęs COVID-
19 liga, mirė nuo kitų ligų, jis 
priklausė  90–95 metų amžiaus 
grupei. Protrūkiai užfiksuoti 
Aknystos socialinės globos na-
muose, A. Baranausko pagrin-
dinėje mokykloje, Kavarsko 
pagrindinės mokyklos-daugia-
funkcio centro Traupio skyriuje 
ir Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje -daugiafunkciame centre.

Skaitovai. Balandžio 6 dieną 
Respublikiniame meninio skai-
tymo konkurso baigiamajame 
šalies etape Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriaus skai-
tovų grupė (Kazio Inčiūros gim-
nazijos mokiniai) ir režisierė 
Jolanta Pupkienė pelnė II laips-
nio Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos laureato diplomą 
ir medalį. Skaitovai pristatė 
meninę kompoziciją „Valanda 
iki dangaus“, pagal autentiškus 
žmonių pasakojimus ir prisi-
minimus apie Anykščių krašte 
vykdytą žydų genocidą.

Asbestas. Anykščių rajono 
savivaldybė atliko asbesto tu-
rinčių gaminių inventorizaciją 
Anykščių rajono savivaldybės 
teritorijoje ir apskaitė asbesto 
turinčių gaminių kiekį. Viešo 
naudojimo pastatuose asbesto 
gaminių yra 210,65t; gyvena-
muosiuose namuose ir kituo-
se namų valdos pastatuose - 
3983,13 t; ūkinės, komercinės 
paskirties pastatuose - 1064,44 
t; kituose statiniuose – 89,28 t.

Minėjimas. A.Vienuolio pro-
gimnazija balandžio 7 dieną, 
minėjo rašytojo Antano Vie-
nuolio 140-ąjį gimtadienį. Mo-
kyklos foje eksponuojami mo-
kinių sukurti rašytojo portretai. 
A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialiniame 
muziejuje moksleiviai pristatė 
dokumentinį filmą „Antanas 
Vienuolis“, dovanojo rašytojo 
kūrinių audioteką, inkilus. Pla-
čiau - antradienio „Anykštoje“.

Pyragai. Anykščių rajono 
savivaldybė sudarė sutartį dėl  
pyragų pirkimo. Pyragų gami-
niams  numatyta išleisti 34 Eur 
ir 24 ct. Savivaldybė skanumy-
nų įsigys iš UAB „Utenos pre-
kyba“.

Remontas. UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ su UAB 
„Scania Lietuva“ pasirašė su-
tartį dėl šiukšliavežės remonto 
darbų. Sutarties vertė – beveik 
4 tūkst. Eur.
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Kas gi tie mūsų karaliai ir šventieji?
Šis tekstas – pasiūlymas anykštėnams drąsiau pasisa-

kyti svarbiomis mūsų krašto, istorijos, kultūros temomis, 
analizuoti jas. Kad, įgyvendindami  bet kokius projektus, 
nenueitume vienos skubiai „nuleistos“ nuomonės, viešųjų 
pirkimų pamėgto „pigiausio varianto“ keliu.  

(Pabaiga. Pradžia „Anykšta“ 
Nr. 23, 2022-03-22)

Nors mes patys ne 
šventieji, bet…

…grįžkime prie  jų. Kad ir 
prie Sąjūdžio laikais prisimin-
tos, sovietmečio trąšų pridu-
sintos Šventosios.  Ji – mūsų 
kraujo gysla, mūsų kasdienybė 
ir šventė. Nors nūdienos turis-
tai Šventąją su visais naujais 
takais ir apžvalgos bokštais 
garbsto bei giria, visi esam 
liudininkai, kaip ji vargsta ir 
sunkiai alsuoja, meldų, juodo 
dumblo, pakrantės krūmų ir 
dilgėlynų užgožta, tyro van-
dens vis labiau netenkanti. Net 
nepadoru lyginti, kiek auk-
so pinigėlių supilta išoriniam 
Šventosios papuošimui, pa-
šventupio pramogų įrengimui 
– ir kokia apgailėtina variokų 
saujelė teko upės gyvybei pa-
laikyti! Kodėl šitaip? Ar ilgai 
tarnaus skubotas, paviršutiniš-
kai kuriamas neva vis moder-
nesnių, patrauklesnių bei pato-
gesnių Anykščių įvaizdis? Ne 
vienu atveju, nebaigus vieno 
projekto, ankstesnis jau pūna 

arba griūna. Užsimerkęs kaž-
kodėl regiu dešiniajame upės 
krante sėdintį Rūpintojėlį, fi-
losofiškai, su neslepiamu susi-
žavėjimu ir tokiu pat liūdesiu 
stebintį prošal slystančią Šven-
tąją…   

Šioj vietoj tiktų dar kartą 
prisiminti ir Anykščių dan-
giškąjį globėją Nepomuką. 
Kovoti prieš šventąjį, tegu ir 
ne visai tiesiais keliais iš toli-
mos šalies pas mus atklydusį, 
tikriausiai nesiryžtų nė Don 
Kichotas! Nepomukas gražiai 
puošia mūsų miesto herbą, aš 
ir pats nešiojuos su juo susi-
jusią kūrybinę idėją, bet... ar 
žaisdami  istorinius žaidimus 
nepamiršome, nenutolome nuo 
savo  krašto dorybingųjų žmo-
nių? Konkrečių asmenybių, 
dėl krikščioniškųjų, žmogiškų-
jų vertybių pasirinkusių tremtį, 
kalėjimus, tapusių pripažintais 
dangiškaisiais kankiniais? 

Kanadoje gyvenančio prel. 
J.Staškevičiaus laiškas priminė 
tikriausiai nedaugeliui anykš-
tėnų žinomą faktą. Popiežiaus 
Pranciškaus įgaliotos Šventųjų 
skelbimo kongregacijos dekre-
tu arkivyskupas Teofilius Ma-
tulionis, 2017 m. birželio 25 
d. Vilniaus Katedros aikštėje 
beatifikuotas Palaimintuoju, 
buvo gimęs ne kažkur už de-
vynių jūrų, devynių kalnų, o 
Kudoriškyje, netoli Skiemonių. 
Literatūros apie šį nepaprastą 
dvasininką ir tokį pat jo gyve-
nimą gausu, tačiau kažkodėl – 
labai labai keista! – pakalbinti 
anykštėnai apie šį Palaimintąjį 
negalėjo suregzti nė poros saki-

nių… Nors kiekvienas, ieškan-
tis užtarėjo danguje, juo galėtų 
pasirinkti ne tik čekų karalienės 
nuodėmklausį, o kuklų, katali-
kams didžiai nusipelniusį mūsų 
žemės sūnų…

Ak, tie guvūs, narsūs, talen-
tais žibantys Anykščių krašto 
vaikai! Steponas Kairys, titna-
ginio kietumo socialdemokra-
tas, vienas ištikimiausių  XX 
a. Lietuvos valstybininkų, visą 
gyvenimą paskyręs šalies lais-
vei, – kur jis? Ant matomiausių 
sienų tapome kažkieno pasiū-
lytus gaidžius, o kur bent koks 
pagarbos ženklas pasaulinio 
garso dailininkui Mstislavui 
Dobužinskiui, besididžiavu-
siam savo lietuviškomis – da-
bužietiškomis – šaknimis? 
Nepaisant konkrečių pastangų 
atkreipti į jį kultūros vairuotojų 
akis, – kur tau! 

Eikime toliau. A.Vienuolis 
buvo nekart užsiminęs apie 
pareigą išsaugoti atminimą 
kraštiečių, 1905 metais išdrį-
susių pakelti galvas ir rėžusių 
liepsningas anticarines kalbas 
Rubikių Didžiojoj saloj. Nūdie-
nos žiežirbų sūkuriuose prigeso 
kurkliečio kunigo bei rašytojo 
Stasio Ylos, prel. Stanislovo 
Kiškio (kas iš anykštėnų yra 
bent matęs nepaprastai turtingą 
jo palikimą Kaišaidorių Vys-
kupijos kurijoje?), teologijos ir 
filosofijos daktaro kunigo Juo-
zapo Čepėno asmenybės ir jų 
darbai. O ar jau deramai įam-
žintas Nepriklausomybės kovų 
savanorių, pokario partizanų 
atminimas?  

Šitaip klausinėdamas savęs ir 
kitų, vis pagalvoju, o ką apie tai 
pasakytų ilgametis mūsų ben-
dražygis prof.Antanas Tyla? 
Daugybė pokalbių, straipsnių 
ir laiškų suponuoja maždaug 
tokią mokslininko nuomonę bei 
poziciją: istorijai svarbu vis-

kas, bet mums privalu ją dėlioti 
taip, kad tėvynainiai turėtų iš 
ko pasimokyti, į ką lygiuotis, 
idant išsaugotų savo prigim-
tinę garbę, protėvių įdirbį, pa-
veldėtus turtus. Taip ir girdžiu 
ramų, tvirtą Profesoriaus bal-
są: tiesa, kad Lietuvos vardui 
– 1000 metų, bet etnografinei, 
lietuviškai Lietuvos valstybei 
– vos 100! Ji dar labai jauna, 
ji daug ko mokosi ir labai daug 
tikisi iš savo vaikų. Geriausia 
ir vienintelė tikrai prasminga, 
patriotiška, perspektyvi inves-
ticija – mūsų valstybės, tautos 
vertybių židinys. Tiek dabarty, 
tiek ateity! 

Beje, ar ne metas įamžinti 
prof. A.Tylos atminimą?  

Post scriptum 

Jau parašęs šį tekstą, prisi-
miniau poeto Justino Marcin-
kevičiaus 2009 metų spalį šių 
eilučių autoriui išlietą kartėlį. 
Jis grąžino į nesmagią verty-
binę situaciją, kurioje esame 
atsidūrę. Apibūdinęs Anykščių 
kraštą kaip „gėrio, grožio, kū-
rybos, humanistinių lietuvybės 
idealų lopšį“, poetas su nesle-
piamu nusivylimu bei širdgėla 
kalbėjo: 

„...man atrodo, kad Lietu-
vos istorijoje tokio laikotarpio 
dar nebuvo. Galbūt jį galėtų 
šiek tiek sušvelninti auklėjimo, 
švietimo, žiniasklaidos, pra-
mogų turinys, iš mažens die-
giamos etninės mūsų vertybės, 
kalbos, istorijos, kultūros ak-
centai. Deja, pas mus elgiamasi 
kaip tik priešingai: atsisakoma, 
perbraukiama, parodijuojama 
arba niekinama viskas, kas sie-
jasi su tautiškumu, patriotišku-
mu. Atseit, pasenę, nemadingi, 
atsilikę. Aktualu tiktai saldaus, 
blizgančio, apnuoginto gyveni-
mo atspindžiai“.

Ar „karališkieji Anykščiai“ 
trikdo tradiciniais tapusius 
literatūrinius bei istorinius – 
lietuviškus – Anykščius? Ar 
šiuodvi (ir kitos, ir būsimos...) 
koncepcijos išgalėtų žygiuoti 
sutartinai, ne stumdydamos, o 
papildydamos viena kitą? Pa-
gyvensim, pamatysim... Kol 
kas mūsų aktualija, manding, 
tokia: perstatinėjant Anykščių 
panteono figūras, atkasinėjant 
naujas ir šluostant dulkes nuo 
jų, pirmiausia turėtų būti aiš-
kiai apibrėžti vertybių kriterijai 
ir prioritetai. 

Siekiamybė, programa maxi-
mum – netikėčiausiais „kam-
pais“, visokeriopa – sena ir 
nauja – atmintimi bei apimtimi 
žėrintys Anykščiai. Daugia-
briauniai, tačiau besilaikantys 
ant savosios tapatybės stuburo, 
brendantys savąja, laiko pati-
krinta vaga. O kurstant toli už 
horizonto žybsinčias žarijėles, 
vaikantis cento, politinio popu-
liarumo ir egzotikos, lietuvybė 
ir gimtųjų namų langai, žiū, tik 
gęsta... Dievaž, baugina ne nau-
jovės – tiesiog labai nesinorėtų, 
kad vieninteliu atrankos krite-
rijum taptų tai, kas nūn šoume-
niškai blizga, kad geri norai ir 
užmojai nevirstų istoriniu pla-
taus formato kiču. 

Pamenat daugelį šokiravusį 
istoriko E.Gudavičius pasirin-
kimą? Jo nuomone, naujajai, 
nepriklausomai Lietuvai vienas 
1918-ųjų laisvės savanoris buvo 
reikšmingesnis už Mindaugą 
ir Vytautą kartu sudėjus! Šioj 
analogijoj ir man kartkartėm 
sukirba abejonė, ar, pvz., 1928 
metais išleista Akiro (Petro 
Biržio, Pupų Dėdės) knygelė 
„Anykščiai“ nebus mūsų krašto 
istorijai vertingesnė, nusipel-
niusi daugiau, nei visi žiloje se-
novėje pro Anykštą ir Šventąją 
prabildėję karaliai?

Patvirtintas prioritetinis melioracijos darbų sąrašas
Vasarį Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių rajo-

no 2022 metais valstybės lėšomis finansuojamų prioriteti-
nių  melioracijos darbų sąrašą.

Anykščių rajone esančių 
melioracijos statinių priežiū-
rai ir remontui 2022 metams 
yra skirta 245 tūkst. Eur speci-
alioji tikslinė dotacija savival-
dybės biudžetui valstybinėms 
funkcijoms atlikti.

Šiais metais melioracijos 
griovių ir juose esančių sta-
tinių  remontas bus tęsiamas 
Troškūnų seniūnijos Vašuo-
kėnų kaime. Remonto darbai 
buvo pradėti 2021 metais. Šie-
met remonto darbams numaty-
ta išleisti 27 tūkst.900 Eur.

Troškūnų seniūnijos Ra-

guvėlės kaimo melioracijos 
griovių ir juose esančių stati-
nių remontui šiemet skirta 72 
tūkst.590 Eur. Remonto darbai 
bus atliekami atsižvelgiant 
į gyventojų nusiskundimus 
dėl paviršinio vandens perte-
kliaus.

Andrioniškio melioracijos 
griovių ir juose esančių stati-
nių remontui Anykščių rajono 
taryba numatė 94 tūkst.630 
Eur.

Debeikių melioracijos grio-
vių ir juose esančių statinių 
remontui skirti 23 tūkst.820 

Eur.
Svėdasų seniūnijos Daujo-

čių ir Maleišių kaimuose me-
lioracijos darbams numatyta 
išleisti 33 tūkst.300 Eur.

Traupyje ir Levaniškių kai-
me melioracijos darbams skir-
ta 27 tūkst.410 Eur.

Dalyje Anykščių rajono vie-
tovių melioracijos darbų šie-
met užbaigti nenumatyta, jie 
persikels ir į 2023 metus.

Remontuotų griovių, ku-
rių bendras ilgis yra daugiau 
nei 57 kilometrai, šienavimui 
skirta 63 tūkst. Eur.

Melioracijos darbų priori-
tetiniame sąraše taip pat nu-
matyti 22 tūkst. Eur užtvan-
kų priežiūrai ir remontui, 25 

tūkst. Eur – drenažo rinktuvų 
remontui.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas Virmantas Velikonis sakė, 
kad šį pavasarį dėl paviršinio 
vandens pertekliaus savival-
dybė sulaukė gyventojų nusis-
kundimų iš Svėdasų seniūnijos 
Daujočių, Debeikių seniūnijos 
Leliūnų bei Traupio seniūnijos 
Levaniškio kaimų gyventojų. 
Daliai žmonių dėl vandens 
pertekliaus buvo užsemti gy-
venamųjų namų rūsiai.

„Daugiausiai žmonėms ga-
lime padėti patarimais arba 
įtraukdami kaimus į priorite-
tinius melioracijos sąrašus“, - 
sakė V.Velikonis.

robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
sakė, kad daugiausiai skun-
dų buvo dėl paviršinio van-
dens pertekliaus.

iš arti
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Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja gydytoja Dalia Kazlauskienė
„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.

Populiariausių gydytojų rin-
kimuose lyderystę sustiprino 
daugkartinė rinkimų laimėtoja 
Dalia Kazlauskienė, kuri per 
savaitę sulaukė 3 padėkų ir da-
bar jų turi 24.

Antras - gydytojas Valdas 
Macijauskas, kuriam pacientai 
dėkojo 12 kartų. Trečia – gydy-
toja Gabėta Šinkūnaitė, kuriai 
pacientai dėkota 10 kartų. 7 pa-
dėkas turi gydytojas Rimondas 
Bukelis, 6 padėkas - Rolandas 
Jurkėnas. Gydytojai Dianai 
Iricijan dėkota 4 kartus.

Pacientai po kartą taip pat 
dėkojo gydytojams Virginijai 
Pažėrienei, Giedručiui Klim-
kevičiui, Gražinai Bernatavi-

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 ,,Anykš-
tos” reklamos skyriaus dar-
buotoja arba redakcijoje 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

-ANYKŠTA

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už ilgametį rūpinimąsi mūsų 
šeimos sveikata. Sveikinam artėjančių šventų Velykų proga. 
Būkit sveikos ir mylimos. 

Zita ir Ričardas VAICEKAVIČIAI, 
Kurkliai

Gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai 
PACIŪNIENEI už nuoširdumą ir gerumą. Norime palinkėti 
stiprybės darbe. 

Vidmantas ir Irmina KLIEPOS

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rū-
pestingą gydymą ir malonų bendravimą. Ačiū Jums mielos 
medikės.

A. ir P. GAINAI

Nors praėjo penkeri metai, bet už kiekvieną nugyven-
tą dieną dėkoju gydytojams - reanimatologei Audronei 
LAPINSKIENEI, kinezeterapeutei Laimutei RAIŠOTIENEI ir 
reanimatologui Viliui JANUŠKAI už išgelbėtą mano gyvybę.

Linkiu Jums sveikatos, sėkmės ir kantrybės darbe.

Su pagarba Gražina PAČINSKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už nuo-
širdumą, jautrumą ir rūpestingai suteiktą medicininę pagalbą. 
Ačiū, kad esate!

Nijolė ir Rimantas ŽąSINAI, 
Viešintėliai

čienei, Audriui Vasiliauskui, 
Aloyzui Pranckūnui, Aliūtei 
Kurminienei, Vitalijai Giriū-
nienei, Audronei Lapinskie-
nei, Laimutei Raišotienei ir 
Viliui Januškai.

Tarp slaugytojų daugiausia 
dėkota Rūtai Paciūnienei. Slau-
gytojai kuriai pacientai dėkojo 
15 kartų. Į antrąją vietą pakilo 
Regina Viršylienė, sulaukusi 
9 padėkų. Ramunė Strazdienė 
turi 8 padėkas. 7 padėkas paci-
entai skyrė Laimai Slapšienei. 
Ritai Burneikienei dėkota 6, Jo-
litai Abraškevičienei - 5 kartus. 
4 padėkas turi Aušra Valaitienė. 
Po 2 padėkas surinko Bronė 
Pranskūnienė ir Gražina Janu-
lienė. Po padėką pacientai skyrė 
slaugytojoms Joanai Mikulė-
nienei, Virginijai Zizirskienei, 
Zitai Mackevičiūtei, Rasai Jan-
kienei ir Ligitai Laurikėnienei.

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Jei gelbėjame Ukrainą, tai gal gelbėkime ir Lietuvos paštą?

Pamenu, kai pirmą kartą 
pravėriau Svėdasų pašto duris. 
Jau praėjo daug metų, tačiau 
iki šiolei mano kvapų atmin-
tyje išliko laikraščių, žurnalų, 
popieriaus kvapas. Pamenu, 
kad buvau į paštą užėjęs 
pasidairyti naujų pašto ženklų 
savo kolekcijai. Mano nedidelis 
ūgis vis dėl to leido man, gerai 
dar pasistiebus, pasižvalgyti į 
ant aukšto prekystalio, po stiklu 
tvarkingai sudėliotus pašto 
ženklus. Pasisekė: radau porą 
naujų ženklų su kosmonautais...

Paskui į paštą ateidavome 
išsiųsti laiškų ar užsakyti 
telegramos. Jei neklystu, pašte 
buvo galima ir pasikalbėti 
laidiniu telefonu su kituose 
rajonuose ir miestuose gyve-
nančiais bičiuliais, giminėmis. 
Žodžiu, paštas man visada 

buvo tarsi tokia be galo ypa-
tinga vieta, ypač man - vai-
kui, smalsiai besidairančiam 
naujo pašto ženklo ar žurnalo 
„Genys“ (kažkada, tarybiniais 
laikais buvo toks žurnalas 
vaikams). 

Pamenu, kad vieną kartą 
teko ir iš Anykščių miesto 
pašto skyriaus skubiai išsiųsti 
vieno bičiulio, pas mane na-
muose, paliktus namų raktus. 
Siuntinukas su raktais pasiekė 
„užuomaršą“ labai greitai. 
Taigi, Lietuvos paštas ilgą 
laiką daugumai iš mūsų buvo 
ir tebėra lyg savas bičiulis, 
padedantis ir pagelbėjantis. 

Deja, Lietuvoje prasidėju-
sios visokios reformos ir per-
tvarkymai palietė ir Lietuvos 
paštą. O pas mus, kai kažką 
norima pertvarkyti ar refor-
muoti, tai reiškia panaikinti, 
uždaryti arba sujungti. Taigi, 
prasidėjo... Mažuose mieste-
liuose pašto skyriai vienas po 
kito buvo pradėti uždarinėti... 
Kažkaip pasidarė baugu. Nors 
mano mylimuose Svėdasuose 
pašto skyrius dar veikia. Tik 
senokai čia buvau. Pasiilgau 
vaikystės prisiminimų. Reiks 
kada nors, progai pasitaikius, 
užeiti. Tik pašto ženkliukų su 
kosmonautais jau tikrai nebe-
gausiu. Ir žurnalo „Genys“ 

tai pat... O gal rasiu kažką dar 
įdomesnio? Kažkada viena-
me pašto skyriuje nusipirkau 
neblogą „Delimano“ puodą. 
Dabar pašto skyriuose galima 
ne tik puodą, bet ir pagalvę 
bei muilo ir kitų prekių įsigyti. 
Toks dabar tas pašto skyrius, 
ačiū Dievui, dar neuždarytas. 
Bet ką gali žinoti, kas bus ry-
toj? Tik ar bus mums geriau? 

Štai kažkada Lietuvos pašto 
atstovė (ar vadovė) per vieną 
radijo laidą labai optimistiškai 
suokė, kad Lietuvos paštas 
tvarkosi, kad klientų aptarna-
vimas tik gerės. Deja... 

Kažkada ir Vadokliai, 
kuriuose šiuo metu gyvenu, 
turėjo savo pašto skyrių, kur 
dirbdavo nuostabios paštinin-
kės, o užėjus į skyrių, visada 
iš pagarbos norėjosi nusiimti 
kepurę, nes paštas nuo senų 
laikų buvo ypatinga įstaiga, 
verta tik pagarbos. Dabar, kai 
Lietuva, visa uždususi, bando 
gelbėti Ukrainą ir pasaulį bei 
skrupulingai padeda tvarky-
tis kitoms šalims, tai pačioje 
valstybėje velnias žino, kas 
darosi. Lygiai toks pat velnias 
„išdykauja“ ir su Lietuvos 
paštu, ypač su spaudos pri-
statymu. Vadokliams kažkada 
Lietuvos paštas parodė špygą 
ir uždarė skyrių, o norint gau-

Juk Lietuvai visada atsiranda 
svarbesnių reikalų pasaulio 
mastu. Ką čia tas paštas ir 
laikraščiai?! 

Šiandien ir vakar irgi nega-
vau savo laikraščių. Teko jau 
dabar skambinti į patį Lietu-
vos pašto „štabą“. Žinot, man 
buvo „maloniai pasiūlyta“ 
atsisakyti Lietuvos pašto pas-
laugų ir susirasti kažką kitą, 
kas man pristatytų laikraš-
čius. Likau „sužavėtas“ tokiu 
problemos sprendimu. Tačiau, 
kai panelytei kitame telefono 
laido gale išrėžiau moralą, tai 
gavau tik trafaretinį „apgai-
lestavimą dėl susidariusios 
situacijos“. 

Va taip dirba pas mus viso-
kios įstaigos, o kartu su jomis 
ir mūsų „mylimas“ Lietuvos 
paštas. Matyt, dauguma dabar 
gelbėja Ukrainą. Tad, gal 
galima kelias dienas pagyventi 
ir be laikraščių? Bet to tikrai 
nenoriu. Juk būtent iš laikraš-
čių ir noriu sužinoti ir apie 
Ukrainą, ir apie jos žmones. 
Bet Lietuvoje paprastos liau-
dies norai - niekis. sakoma, 
kad kantrybė yra dorybė. 
Stebiuosi, kad vis dar jos 
randu savo pasaulyje, kuriame 
taip norėtųsi dabar paskaityti 
„šviežią“ laikraštį ir padėkoti 
Lietuvos paštui už jo progresą. 
O gal dar bus galimybė padė-
koti? Tikiuosi...

ti kokią nors pašto paslaugą, 
reikia važiuoti į Ramygalos 
pašto skyrių arba gaudyti 
„mobiliąją paštininkę“. Tad, 
paguodai ir liko „mobilioji“ 
paštininkė. Tačiau dabartinė 
mūsų paštininkė turi ne-
darbingumą. Ją kažkas turi 
pavaduoti. Va, tokia pas mus 
yra situacija. Ji yra tokia, 
kad jau antras kartas pa-
sitaikė, kai kelias dienas iš 
eilės negavau laikraščių, už 
kurių pristatymą yra paimtas 
mokestis užsiprenumeruojant 
spaudą. Tiesa, aną - pirmą 
kartą, vis dėlto po kelių dienų, 
mano dideliam „džiaugsmui“, 
gavau senus laikraščius. Prieš 
tai teko skambinti į Ramygalos 
pašto skyrių ir paklausti, kodėl 
kelias dienas pašto dėžutė yra 
tuščia. Man buvo atsakyta, kad 
„pavaduojanti mūsų besigy-
dančią paštininkę kolegė, buvo 
išsiųsta dirbti į Panevėžį“. 
Suprantama: miestas yra 
svarbiau. Tačiau mokesčiai už 
spaudos pristatymą į namus ne 
vien mieste galioja, bet ir kai-
muose bei miesteliuose. Tad, 
kaip prenumeratorius turiu 
teisę gauti spaudą tada, kada 
ji turi pasiekti mano namus. 
Gaila, bet realybė ne tokia. O 
gal Lietuvoje jau viskas, kaip 
sako liaudis, yra „dzin“ ? 

pastabos paraštėse

Gydytoja Dalia Kazlauskie-
nė dirba Anykščiuose ir Kur-
kliuose.
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Eldoradas BuTrimAs 
specialiai iš Charkovo

Genadijus Baškirovas, Char-
kovo policijos ekonominių 
nusikaltimų skyriaus vado-
vas už vairo.

Išvyka į pafrontę vos nesibaigė tragedija
Atsitiktinai susipažinęs su Charkovo policijos Ekonominių nusikaltimų skyriaus virši-

ninku Genadiju Baškirovu įsiprašiau, kad nuvežtų į pafrontėje esantį Charkovo mikrora-
joną Saltovką.

Mat jis prasitarė, kad ten turi 
butą, į kurį, deja, grįžta miegoti 
retai, nes dažniausiai nusnūsta 
darbe ar pas kolegas. Policinin-
kai karo metu dirba ištisą parą, 
be to, jų būstinė yra susprog-
dinta, tad renkasi vis į kitas vie-
tas, kad Rusijos raketos naujos 
vadavietės vėl nesusprogdintų.

Saltovkos mikrorajonas yra 
pats didžiausias ir naujausias 
miegamasis rajonas Charkove, 
kuriame iki karo gyveno apie 
pusę milijono žmonių arba šeš-
tadalis Lietuvos.

Rajonas yra šiaurinėje miesto 
dalyje, nutolusioje 25 km nuo 
Rusijos sienos, todėl jau pačią 
pirmą karo dieną agresoriai šį 
rajoną ėmė intensyviai bombar-
duoti. Kilo siaubinga panika, tie 
žmonės, kurie turėjo nuosavas 
mašinas, visu greičiu su šeimo-
mis išskuodė kuo toliau.

Jauni ir sveiki ėmė bėgti į 
miesto centrą, senesni, bet dar 
turintys jėgų, traukė slėptis į 

metro požemius, kurie siau-
bingai persipildė. 12-24 aukštų 
namai po kelių bombardavimo 
parų apgriuvo, suskilinėjo, liko 
be langų ir durų, be šildymo, 
vandens ir elektros.

Kai kuriuose namuose, nepai-
sant visų pavojų, liko gyventi 
po kelis senolius, žmonės su 
ligotu giminaičiu ar šiaip užsis-
pyrėliai, kurie maistą gaminasi 
ant laužo lauke, gyvena pusba-
džiu, nes humanitarinė pagalba 
pasiekia retai.

Dar blogesnėje padėtyje liko 
tie asmenys, kurie nesugebėjo 
pabėgti iš namų, atsidūrusių 
susišaudymų epicentre. Vieno 
iš tokių namų rūsyje jau mėne-
sį gyvena aštuoniolika žmonių, 
čia susispietusių iš kelių aplin-
kinių daugiaaukščių.

Kartu jiems drąsiau, kartu 
gali pagelbėti vieni kitiems, pa-
drąsinti. Žmonės papasakojo, 
jog rūsyje šalta ir drėgna, jog 
miega apsivilkę keliolika rūbų, 
o susišildyti eina į lauką saulu-
tėje bei prie laužo.

Tačiau į lauką išeiti gali tik 
tada, kai aprimsta bombardavi-

mai. Mūsų atvykimo išvakarėse 
bombardavimai esą buvo tokie 
intensyvūs, jog atrodė, kad 
dega visas dangus. 

Tą rytą bombardavimai irgi 
vyko be perstojo, bet žmonės 
buvo tokie alkani, jog nebijo-
dami skeveldrų pavojaus, nu-
sprendė virti ant laužo sriubą. 
Paklausus kokią, atsakė, jog pa-
vadinimo nežino, nes į ją sume-
ta visas liekanas, kokias turi.

Nusileidus apžiūrėti į jų ap-
gyvendintą rūsį, kūnu nuėjo 
šiurpuliai pamačius sąlygas, 
kokiomis šie žmonės gyvena. 
Be vandens, be elektros, be 
tualeto, šildymo ir vis tiek su-
gebėjo ištverti šalčius, kurie 
naktimis nukrisdavo iki minus 
dvidešimt.

Vienoje rūsio patalpoje gu-
lėjo neįgali mergaitė, jau visą 

mėnesį nemačiusi lauko švie-
sos, o kitoje gulėjo sunkiai ko-
sėjanti moteris, kuriai čia įka-
linti asmenys užsakė vaistų, bet 
jų nesulaukia.

„Nusibodo, mes jau ant išse-
kimo ribos, jei jūs iš Lietuvos, 
iš NATO šalies, pasakykit, kada 
šitos kančios baigsis“, - klausė 
nevilties iškankinti žmonės.

Nemelavau, nepasakiau nie-
ko guodžiančio, vien nuleidęs 
akis sušnibždėjau, kad nežinau. 

Išvyka į Saltovką mūsų triju-
lei galėjo baigtis tragiškai. Tą 
dieną G.Baškirovas į Saltovoką 
vežė ten gyvenantį savo vaikys-
tės draugą Igorį, o tuo pačiu pa-
siūlė ir man nuvykti. 

Artėjant prie Saltovkos pake-
lėje matėsi vis daugiau apgriu-
vusių namų. Tokie namai šiaip 
čia nieko nebestebina, nes apie 
penkiolika procentų gyvena-
mųjų namų mieste jau yra su-
sprogdinta. 

Tačiau Saltovkoje situacija 
ima keistis, aplinkui daugėja ap-
griuvusių namų, o iš vieno kito 
dar rūksta dūmai, nes raketos į 
juos pataikė tą naktį. Mikrorajo-
no viduryje jau nebeveikė jokios 
parduotuvės, o visi namai buvo 
tušti, nes nuo bombų sprogimų 
išdužo langai, suskilinėjo sie-
nos, pradingo elektra, nebeveikė 
kanalizacija, ir čia gyventi tapo 
labai pavojinga. 

Kadangi bombardavimų pus-
valandį nebesigirdėjo, G. Baš-
kirovas nusprendė surizikuoti ir 
nuvežti mane į šiaurinę Saltov-
ką, netoli už kurios ir prasideda 
fronto linija.

Ten važiuojant staiga šalia 
pasigirdo keli driokstelėjimai, 
priekyje pasimatė kažkas dide-
lis degantis, o dešinėje pusėje 
pastebėjom ant daugiaaukščio 
namo rūkstančius dūmus.

Įtaręs kažką negero 
G.Baškirovas nusprendė spruk-

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrai-
nos pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 

2022-03-26)

 Susprogdinta rusų karinė mašina, su kuria pirmą karo dieną bandė įsiveržti į miestą.

Žmonės maistą verda ant laužo.

ti iš čia, ir staiga pasuko mašiną 
dešinėn į kelią miesto centro 
link. Iš karto po to, už kokių ke-
turiasdešimt metrų sprogo vie-
na bomba, o visai arti, už kokių 
dešimt metrų nukrito dar viena.

Laimei, ši nesprogo. 
G.Baškirovas vėliau paaiškino, 
jog nesprogusios bombos daž-
niausiai palieka maždaug metro 
gylio ir metro pločio duobę as-
falte, tačiau pataikius į mašiną 
vis vien būtume visi trys žuvę.

Policininkas prasitarė, jog 
per šį karą išgyveno ne vieną 
pavojingą situaciją, tačiau pir-
mą kartą buvo tiek arti mirties 
ir pareiškė, jog nuo šiol švęs du 
gimtadienius.  

G.Baškirovas spėjo, jog rusų 
kariai galimai specialiai apšau-
dė mus, nes važiavom džipu, 
panašiu į oficialų policijos.

Policininkas dar prasitarė, 
jog prasidėjus karui negalėjo 
dvi savaites užmigti nuo bom-
bardavimų garsų, o dabar jau 
šiaip ne taip užmiega. Vyras 
spėjo, kad po šiandienos įvykio 
vėl nebegalės naktimis miegoti 
išgirdęs bombardavimus.

Atsisveikindamas G. Baš-
kirovui pasakiau, kad jis tapo 
nauju mano broliu, likimo bro-
liu. Jis pakartojo mano žodžius 
ir stipriai apsikabinome.

Nueidamas pastebėjau poli-
cininko akyse ašaras. Nedaug, 
gal dvi, o mano akyse jų buvo 
daug.

Į namo langą pataikė bomba. Įėjimas į namą.            Autoriaus nuotr.
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Eksperimentas atgaivinti prekybą 
miesto centre nepavyko robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės eksperimentas atgaivinti prekybą 
Anykščių miesto A.Baranausko aikštėje nepavyko. 

Nesėkmingai prekyba iš kilnojamų namelių menininkams 
ir verslininkams klostėsi ir prieš dvejus metus, kai jie buvo 
pastatyti šalia Kalėdų rezidencija tapusio Istorijų dvarelio. 
Dabar penki kilnojamieji nameliai, kuriuos įsigijo biudže-
tinės įstaigos bei verslininkai, išparduodami aukcionuose, 
kiti paversti sandėliukais.

Namelį pardavė už pusę 
jo likutinės vertės

Šių metų sausį Anykščių ra-
jono tarybos sprendimu Anykš-
čių menų inkubatoriui – menų 
studijai leista parduoti kilnoja-
mąjį namelį, kurį įstaiga už 2 
tūkst.20 Eur įsigijo iš anykštė-
no Aido Gintilo vadovaujamos 
UAB „Miško namas“.

„Turtas nenaudojamas, įstai-
gai nereikalingas, jo nenuma-
toma naudoti bei nėra kur jo 
laikyti“, – Anykščių rajono ta-
rybą informavo Anykščių menų 
inkubatoriaus – menų studijos 
direktorė Daiva Perevičienė.

Dėl parduodamo kilnojamo-
jo namelio aukcione varžėsi du 
asmenys. Pradinė jo pardavimo 
kaina siekė 410 Eur. Anykščių 
menų inkubatoriaus – menų 
studijos direktorė Daiva Perevi-
čienė „Anykštai“ iš pirmo kar-
to nenorėjo atskleisti, už kokią 
kainą aukcione buvo parduotas 
kilnojamasis namelis.

„Nežinau ar galiu skelbti pri-
vataus asmens finansinius daly-
kus“, - sakė ji.

Papildomai paprašyta su-
teikti informaciją apie par-
duoto kilnojamojo namelio 
kainą, D.Perevičienė pateikė 
tokį atsakymą:„Namelis buvo 
parduotas apie 50 proc. pigiau 
negu namelio likutinė vertė (li-
kutinė vertė – 884,27 Eur).“

Menininkams prekyba 
nepasiteisino

Anykščių menų inkubato-
riaus – menų studijos direktorė 
D.Perevičienė sakė, kad kilno-
jamąjį namelį įstaiga prieš dve-
jus metus pirko norėdama pri-
sidėti prie Kalėdų rezidencijos 
organizavimo.

„Naudojome kilnojamąjį 
namelį ne tik Kalėdų reziden-
cijos metu, tačiau ir vasaros 
laikotarpiu A.Baranausko aikš-
tėje kartu su muziejumi. Na-
melyje prekiavo ne įstaiga, o 
joje reziduojantys menininkai. 
Prekyba nepasiteisino“, - sakė 
D.Perevičienė.

Ji negalėjo įvardinti, kiek 
menininkai uždirbo prekiauda-
mi kilnojamame namelyje, nes 
Anykščių menų inkubatorius 
– menų studija tokių skaičių 
neturi.

Prekiaus internete ir 
palapinėse

Anykščių menų inkubato-
riaus – menų studijos direktorė 
D.Perevičienė sakė, kad vienas 
iš motyvų parduoti kilnojamąjį 
namelį buvo tas, kad įstaiga ne-
turi kur jo laikyti.

„Mes kultūrinio paveldo teri-
torijoje negalime jo statyti, be 
to neturime ir kur“, - aiškino ji.

Atsisakęs kilnojamojo name-
lio, Anykščių menų inkubato-
rius – menų studija menininkų 
darbais ir toliau prekiaus elek-
troninėje parduotuvėje. Įvai-
rioms vykstančioms mugėms 
įstaiga turi baltas palapines.

Namelius naudoja kaip 
sandėlius

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė Re-
nata Gudonienė „Anykštai“ pa-
sakojo, kad įstaiga 2019 metais 
įsigijo du kilnojamus namelius. 
Jie taip pat buvo naudojami Ka-
lėdų rezidencijos mugės metu, 
juose vasaros metu buvo pre-
kiaujama A.Baranausko aikštėje. 

Šiuo metu nameliai yra išvež-
ti ant Kalitos kalno.

„Naudojame kilnojamus na-
melius kaip sandėlius – juose 
laikome ūkinius daiktus“, - sakė 
R.Gudonienė.

Pasiruošę išnuomoti

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro tinklapyje 
skelbiama, kad kilnojamus na-
melius viešojo nuomos konkur-
so būdu iš įstaigos galima išsi-
nuomoti. 6 kv.m ploto namelio 
nuoma mėnesiui kainuoja 100 
Eur. Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
R.Gudonienė teigė, kad įstaiga 
kilnojamųjų namelių šiuo metu 
nenuomoja. „Nuomosime kil-

nojamus namelius nebent vasa-
rą“, - sakė ji.

Didelių pirkėjų srautų 
nebuvo

Kilnojamą namelį iš Anykš-
čių turizmo ir verslo informaci-
jos centro nuomojosi Ramūno 
Daugelavičiaus šeimos vaista-
žolių ūkis „Arbatos magija“. 
„Arbatos magijos“ namelis, ko 
gero, buvo vienas iš tų, kurio 
vitrina pirkėjams A.Baranausko 
aikštėje buvo atvira nuolat. Kai 
kuriuose kituose kilnojamuose 
nameliuose prekyba vyko epi-
zodiškai arba apskritai ten jos 
nebuvo.

R.Daugelavičius „Anykštai“ 
sakė, kad prekyba kilnojamame 
namelyje pasiteisino.

„Kilnojamas namelis buvo 
mieste centre, jis buvo mato-
mas. Turėjome savo klientus – 
pirko žmonės“, - sakė jis.

R.Daugelavičius kalbėjo, kad 
didelių pirkėjų srautų prie kil-
nojamo namelio nebuvo.

„Kokie ten srautai...Keletas 
žmonių per dieną kažką nuper-
ka, savaitgalį gal daugiau. Bet 
tas stabilumas duoda savo“, - 
sakė R.Daugelavičius.

Negalėjo įvardinti, 
kodėl kilnojamųjų 
namelių nebeliko

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė „Anykštą“ patikino, 
kad už kilnojamus namelius iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto nebuvo išleistas nei 
vienas euras.

„Buvo duotas projektas Ka-
lėdų rezidencijos organizatoriui 
-Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriui, ir visi, kas norė-
jo įsigyti kilnojamus namelius, 
juos pasigamino asmeniškai. Aš 

„Arbatos magijos“ savinin-
kas Ramūnas Daugelavičius 
sakė, kad prie kilnojamo 
namelio pirkėjų eilės nesi-
driekė, bet prekyba jis liko 
patenkintas.

net nesidomėjau, kokia bendro-
vė tuos namelius pagamino“, - 
tikino D.Gasiūnienė.

Anykščių rajono savival-
dybės vyr. architektė kalbė-
jo, kad kilnojamieji nameliai 
A.Baranausko aikštėje pasiteisi-
no.Tiesa, pasak D.Gasiūnienės, 
buvo nusiskundimų, kad, pa-
vyzdžiui, pirkėjams prie kilno-
jamų namelių nepatogu sustoti 
su automobiliu.

„Šiame laike, kai mes labai 
sunkiai pereiname iš sampratos 
kas yra miesto centrinė aikštė, 
tai kilnojamieji nameliai pasi-
teisino. Centerinė miesto aikštė 
skirta ne tik vainikams padėti 
ir galvą nulenkti, bet gali būti 
ir aktyvi prekybos, pramogų 
vieta. Perėjimo laike tarp vieno 
supratimo ir kito tai, aišku, pa-
siteisino“, - sakė D.Gasiūnienė.
Tiesa, priežasties, kodėl kilno-
jamųjų namelių A.Baranausko 
aikštėje buvo atsisakyta, ji įvar-
dinti negalėjo.

Pasiteiravus, ar kilnojamieji 
nameliai ir prekybininkai dar 
sugrįš į Anykščių miesto viešą-
sias erdves, D.Gasiūnienė sakė: 
„Į tą pačią upę įbristi neišeis, 
jeigu ir planuosime. Bus jau 
kitokie reikalai. O tai, kad šian-
dien A.Baranausko aikštė, kuri 
yra pati brangiausia mieste tiek 
semantine, tiek komercine pras-
me, yra negyva – tai yra blogai. 
O padaryti, kad ji būtų gyva, 
matyt, reikia ne vienų metų.“

Priminsime, kad Anykščių 
rajono savivaldybės vyr. ar-
chitektė D.Gasiūnienė buvo 
viena iš iniciatorių atgavinti 
A.Baranausko aikštę. Vienas iš 
sumanymų – kurį laiką paeks-
perimentuoti ir įrengti jos pri-
eigose prekybinius paviljonus. 
Anykščių rajono taryba taip 
pat buvo priėmusi sprendimą 
iš laikinos prekybos vietose įsi-
kūrusių prekeivių neimti jokių 
mokesčių.

Anykščių rajono savival-
dybės vyr. architektė Daiva 
Gasiūnienė buvo viena iš 
iniciatorių smulkius prekybi-
ninkus įkurdinti vienoduose 
nameliuose.

Anykščių menų inkubato-
riaus – menų studijos direk-
torė Daiva Perevičienė sakė, 
kad menininkams prekyba 
kilnojamuose nameliuose 
nepasiteisino.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direkto-
rė Renata Gudonienė infor-
mavo, kad šiuo metu įstaigos 
kilnojamieji nameliai tar-
nauja kaip sandėliai.

Daugelis šių namelių praėjusią vasarą stovėjusių Anykščių 
miesto centre buvo tušti.
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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 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Afrika. 
12:55 Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Paskelbta 
žmogžudystė. N-7. 
15:30 Žinios. Orai. (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
19:30 Savaitė. Visuomenės.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Portofino“ viešbutis. 
N-7. 
22:00 Moters portretas. N-14.
00:25 El Padre Medico. 
(kart.).
02:10 Dėl viso pikto. N-14. 

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.

08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu.
11:30 Laukinių žmonių me-
džioklė. N-7
13:35 Vyrai juodais drabu-
žiais. N-7.
15:25 Adamsų šeimynėlės 
vertybės. N-7..
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:15 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias. N-14.
23:35 Neprašyti svečiai. N-14. 
01:25 Kompanijos siela (k). 
N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis. N-7
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
09:00 Svajonių ūkis. 
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Laukinė Naujoji 
Zelandija. 
13:05 Didžioji kelionė. 
13:05 Gnomai. N-7
14:50 Greitis 2: laivo užgrobi-
mas. N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 Rembo. Paskutinis 
kraujas. N-14
00:00 Robotų žemė. N-14 
(kart.)
02:10 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas. N-14 
(kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras Pasaulio taurė 2021.
08:00 Varom! N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
Žagarė (Joniškio raj.).
10:05 Brazilija – gamtos 
istorija.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.
12:10 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:20 Pragaro virtuvė. N-7. 
14:20 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Jonavos CBet - Kauno 
Žalgiris. 
19:30 Juodasis sąrašas. N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas. 
N-7.
21:30 Sūnus paklydėlis. N-14. 
22:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika. N-14.
23:45 Rokis Balboa (k). N-7. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagandos. 
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 Netikėtai dingusieji. 
Motinystės instinktas. N-14. 
23:05 Greta. N-14.
01:05 Nes ji yra moteris (k). 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pusryčiai pas kaimy-
ną. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Verbų sekmadienis. 
Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios.
13:50 Mano gyvenimas kaip 
abėcėlė.
15:30 Minčiukų palėpė. 
16:00 Dainų dainelė 2022. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda.
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Dvasininko Kazimiero 
Vasiliausko 100-mečiui. 
Mylėti ir atleisti. Monsinjoras 
K. Vasiliauskas. 
20:00 Kultūros diena. (kart.).
20:30 Panorama. 
21:00 3 minutės iki koncerto.
21:03 Vienos filharmo-
nijos orkestro koncertas 
Zalcburgo festivalyje.
22:50 Vien tik Piazzolla.
23:30 Panorama. (kart.).
24:00 Moters portretas. 
N-14. (kart.).
02:20 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:30 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:20 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 Nykštukiniai gyvūnai.
12:45 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
17:30 Optibet A lygos rungty-
nės Marijampolės Sūduva – 
Kauno rajono Hegelmann.
20:00 Išlikimo instinktas. N-7
21:00 Žinios.
22:00 Prezidento lėktuvo 
sudužimas. N-14
23:55 Be stabdžių. N-7

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
08.00 Miško balsas. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.30 Bušido ringas. N-7.
11.00 180° kampu. 
11.30 Švyturių žmonės. 
12.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
14.00 Pėdsakas.. N-7.
16.00 Žinios.
16.30 24/7. 
18.00 Žinios.

18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 Reali mistika.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 24/7. 
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Pėdsakas.. N-7.
02.50 Reali mistika. 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.
13:25 Kenoloto.
13:30 Ateitis darbarčiai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Egzotiniai keliai.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:55 Kenoloto.
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 Moteris žengianti į prie-
kį. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Moteris žengianti į prie-
kį. N-14
23:15 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2. 
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).
12:30 Tai kur toliau? (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis. N-14. 
2 s.
00:10 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. 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.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... tienė
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Tamsioji banga. N-14. 
00:45 Paskutinis laivas. N-7. 
01:40 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai. 16 s.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:30 Spintos šou su Vinted. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Nuodinga rožė. N-14
00:35 Bulis. N-14
01:35 Elementaru. N-7
02:30 Pasirodymas. N-14

06:15 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai . 
N-7. 
09:30 Kalnietis (k).
10:30 Brazilija – gamtos isto-
rija) (k).
11:35 Mentalistas. 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 Betsafe–LKL čempio-
natas. Panevėžio Lietkabelis 
- Vilniaus Rytas. 
21:00 Amerikiečių snaiperis. 
N-14. 
23:45 Juodasis sąrašas. N-7. 
00:45 Sūnus paklydėlis. N-14. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k). N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
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 melodra-
mos. 
17:45 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai. N-7. 
21:00 Aleksas Hugo. Balta 
dama. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. .
00:05 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7. 
01:05 Netikėtai dingusieji. 
Motinystės instinktas (k). N-14

 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 Erdvės menas.
08:20 Dizainas. (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:45 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 Cinecitta. Istorijos kū-
rimas.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:30 3 minutės iki muzikos. 
21:33 Muzikinė dokumentika. 
N-14.
23:00 Hiphopo evoliucija.
23:50 Vizionieriai. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Dainuoju Lietuvą. 
(kart.).
02:30 Pusryčiai pas kaimyną. 
(kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:20 Autopilotas. (kart.)
08:50 Gazas dugnas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Nuogi ir įbauginti. N-7
21:00 Maksimali bausmė. 
N-14
23:05 Lemtingas posūkis 3. S
00:50 X mutantai. N-14
01:40 Saldainiukas. N-7

05.15 Vantos lapas. N-7.
06.00 Bušido ringas. N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas. 
07.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva. 
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 isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 

19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 24/7. 
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės. su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
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 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės. su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 04 11

sekmadienis 2022 04 10



2022 m. balandžio 9 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2. 
N-7.
09:40 Komisaras Reksas . N-7.
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 404 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyventi kaime gera. 
12:30 1000 pasaulio stebuklų. 
13:30 Veranda. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis . N-14. 
00:10 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 

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.
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.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Paskutinė kulka. N-14. 
00:20 Paskutinis laivas. N-7. 
01:20 Tamsioji banga (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai. 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:30 Spintos šou su Vinted. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklėss.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Kulka Į Galvą. N-14
00:20 Bulis. N-14
01:20 Elementaru. N-7
02:20 Majų baikerių klubas. N-14

06:00 CSI. Majamis. N-7. 
06:55 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7.
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7.

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempio-
natas. Klaipėdos Neptūnas - 
Pasvalio Pieno žvaigždės. 
21:00 Nepaklūstantis įstatymui. 
N-14. 
22:55 Amerikiečių snaiperis (k). 
N-14. 
01:35 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k). N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
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 Ponas ir ponia farai. 
Mirtis kaimynystėje. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. .
00:05 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7. 
01:05 Aleksas Hugo. Balta 
dama (k). N-14. 

 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 bu-
rundukai. (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:15 Dizaino dokumentika. 
08:25 Stop juosta. (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis.
12:20 Smalsumo genas. (kart.).
12:50 Stop juosta. (kart.).
13:45 7 Kauno dienos.  kart.).
14:15 Mokslo sriuba. (kart.).
14:45 Cinecitta. Istorijos kūri-
mas. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.).
19:30 Žmogus, kurio neįstengė 
nužudyti Putinas. 1 d.
20:20 Vytautas Mačernis. 
Vizijos. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
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. (kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7

07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 E– gazas dugnas. (kart.)
09:20 Moderni šeima (. (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Nuogi ir įbauginti. N-7
21:00 Prezidento patikėtinis. 
Spąstai teroristams. N-14
22:55 Jeloustounas. N-7
23:50 Rezidentas s. N-14
00:50 X mutantai. N-14
01:40 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai (. N-14

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 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 

19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Vieno nusikaltimo istorija 
(. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės. su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
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 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės. su A. 
Peredniu.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2. 
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Mano geriausias draugas. 
(kart.).
12:30 Pasaulio puodai. 
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
14:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis . N-14
00:10 Komisaras Reksas . N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4 (48). N-7. 
06:30 Bus visko (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. 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.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou. N-7.
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Žaibiškas kerštas. N-14. 
00:30 Paskutinis laivas. N-7. 
01:30 Paskutinė kulka (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai. 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės. 21 s.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Meilės gijos. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Priverstas žudyti. N-14
00:25 Bulis. N-14
01:25 Elementaru. N-7
02:25 Majų baikerių klubas. 
N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7.
10:35 Iškvietimas. N-7.
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempio-
natas. Jonavos CBet - Utenos 
Uniclub Casino - Juventus. 
21:00 Gelbėjimo misija. N-14. 
22:50 Nepaklūstantis įstatymui 
(k). N-14. 
00:45 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k). N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:00 Mano namai - mano liki-
mas. N-7. 
09:00 Anupama.
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. 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 Ponas ir ponia farai. 
Mirties šokis. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. .
00:05 Uždrausto miesto intrigos. 
N-7. 
01:05 Ponas ir ponia farai. Mirtis 
kaimynystėje (k). N-14. 

 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 bu-
rundukai. (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:15 Dizaino dokumentika.
08:25 Širdyje lietuvis.. (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora. (subtitruota, 
kart.).
12:20 Kelias. (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis. (kart.).
13:45 Čia – kinas. (kart.).
14:15 Veranda. (kart.).
14:45 Žmogus, kurio neįstengė 
nužudyti Putinas. 1 d. (kart.).
15:35 Vytautas Mačernis. 
Vizijos. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias drau-
gas. 
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Smalsumo genas. (kart.).
19:30 Architektūros.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
21:30 Anapus laiko ir šviesos. 
22:30 Žemaitiška roko opera 
Gervaza dūzgės. 
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 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 

N-7
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys. 
(kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Nuogi ir įbauginti. N-7
21:00 Greičio įkaitai. N-7
22:55 Jeloustounas. N-7
23:50 Rezidentas. N-14
00:50 X mutantai. N-14
01:40 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai.  N-14

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės. 
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 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. N-7.
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 

19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laikykitės ten. N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Būsto anatomija.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės. su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kasdienybės herojai. 
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės. su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:40 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 04 12

trečiadienis 2022 04 13



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. balandžio 9 d.

ketvirtadienis 2022 04 14

penktadienis 2022 04 15

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2 . 
N-7.
09:40 Komisaras Reksas . N-7.
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7..
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
Dniepru per Ukrainą. 
13:30 Čia mano sodas. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 (Pra)rasta karta. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis . N-14. 
00:10 Komisaras Reksas . N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4 (49). N-7. 
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. N-7. 
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:05 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.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai. N-14. 
01:25 Žaibiškas kerštas (k). 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai. 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:55 Meilės sūkuryje (. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė (. N-7
13:00 Meilės gijos. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Farai. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Žmogžudysčių atvirukai. 
N-14
00:15 Bulis. N-14
01:20 Elementaru. N-7
02:20 Majų baikerių klubas. N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7.
10:35 Iškvietimas. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Alytaus Dzūkija - Panevėžio 
Lietkabelis. 
21:00 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus.
22:50 Gelbėjimo misija (k). N-14. 
00:40 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k). N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:00 Mano namai - mano liki-
mas. N-7. 
09:00 Anupama.
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 Komisarė Nora Vais. 
Bemiegė naktis. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. .
00:05 Uždrausto miesto intrigos. 
N-7. 
01:05 Ponas ir ponia farai. 
Mirties šokis (k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tai kur toliau? 

07:00 Mija ir aš  (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:15 Dizaino dokumentika..
08:25 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita. (subtitruota, 
kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau.  (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos. (kart.).
14:45 Architektūros ikonos. 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Po laukinę gamtą.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Arkties gniaužtuose. 
Metai lede.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 212 kambarys. N-14. 
(subtitruota).
23:00 Čia – kinas. (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
01:25 Duokim garo! (kart.). 

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Praeities žvalgas. (kart.) 
N-7
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Nuogi ir įbauginti. N-7
22:00 Septynios seserys. N-14
00:20 Jeloustounas. N-7
01:20 Rezidentas. N-14
02:10 X mutantai. N-14

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu. 
07.00 Rysas Darbis Japonijoje.
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 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 

17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Oponentai. 
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 naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
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.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2 
. N-7.
09:40 Komisaras Reksas . 
N-7..
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Širdyje lietuvis. .
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu 
į gestų k.).
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.
21:30 Išpažinimai. 
22:10 Kryžiaus kelias iš 
Romos Koliziejaus. Tiesioginė 
transliacija.
23:45 Apolo 13. N-14.
02:00 Didžioji savaitė. 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. 
09:50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11:05 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..
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Keršto įstatymas. N-14. 
22:50 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas. N-14. 
00:40 Universali jėga. N-14. 
02:35 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai. 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Meilės gijos. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:30 La troškinys. N-7
21:45 Egipto dievai. N-7
00:15 Šventoji žemė. N-14
02:20 Žmogžudysčių atvirukai. 
N-14 (kart.)

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. 
N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7.
10:35 Iškvietimas. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. 
N-7. 
16:00 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 Jūrų pėstininkas 5. 
Mūšio laukas. N-14. 
23:25 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus (k). N-14. 
01:15 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu (k). N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (k) 
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Stebuklas. N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. 
N-7. .
14:30 Tobuli nusikaltimai. 
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. Riaušės. 
N-14. 
22:55 Minčių galia. N-14. 
00:50 Komisarė Nora Vais. 
Bemiegė naktis (k). N-14. 

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

(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:50 Dainų dainelė 2022. 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė. 
12:20 Atrakinti praeitį. (kart.).
12:50 Stambiu planu. (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. (sub-
titruota).
14:45 Arkties gniaužtuose. 
Metai lede.
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7.
19:00 Kultūros diena. 
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:30 Jasminum. N-7.
23:20 Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro vienaveiks-
mis baletas.
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:45 212 kambarys. N-14. 
(subtitruota, kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) 
N-7
07:20 Gero vakaro šou. 
(kart.) N-7
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 

N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) 
N-7
12:55 Gelbėtojai. 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. 
22: Kolumbiana. N-14
00:10 Septynios seserys. 
N-14 (kart.)
02:25 Maksimali bausmė. 
N-14 (kart.)

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai. 
07.00 Rysas Darbis 
Japonijoje.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
09.00 PėdsakasN-7.
10.05 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
11.10 Neišsižadėk. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
N-7.
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika. N-7.

20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
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.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės.
20:30 Kapralas eina Tenerife
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Nulinė teorema. N-14
00:45 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.
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šeštadienis 2022 04 16

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

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

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

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo 
dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. 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. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Didžiųjų kačių epocha. 
12:40 Mėlynoji planeta 2.
13:35 Jaunasis Montalbanas. 
N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Velyknakčio liturgija iš 
Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo 
ir šv. Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. Tiesioginė translia-
cija.
23:05 Po bažnyčios skliautais.
00:10 Apolo 13. N-14. (kart.).
02:25 Didžiųjų kačių epocha. 
(subtitruota, kart.).

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3! 
11:20 Trys nindzės sugrįžta.
13:15 Jau baigėm?
15:05 Ponas Bynas. N-7.
15:40 Paskutinės atostogos. 
N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 

18:30 Žinios.
19:30 Batuotas katinas Pūkis.
21:15 Naujokas. N-7.
23:40 Maištas biure. S. 
01:30 Keršto įstatymas (k). 
N-14. 

06:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
07:00 TIESIOGIAI 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. 
12:00 Laukinė Naujoji 
Zelandija. N-7
13:10 Laukinė Patagonija. N-7
14:20 Šuniškas gyvenimas.
16:10 Žvėrelių maištas. N-7
18:00 Spintos šou su Vinted. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Prasiveržimas. N-7
00:00 Gailestis. N-7
01:55 Rembo. Paskutinis krau-
jas. N-14 (kart.)

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (6). N-7. 
08:00 Varom! N-7. 
09:00 Brazilija – gamtos is-
torija. 
10:05 Neatrasta Kolumbija.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7. 
12:15 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:25 Pragaro virtuvė. N-7. 

14:25 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Kauno Žalgiris - Šiaulių 
Šiauliai-7bet. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Krydas. Gimęs kovoti. 
N-14. 
00:45 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai. N-14. 
02:25 Jūrų pėstininkas 5. 
Mūšio laukas (k). N-14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagandos. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
08:30 Mirtis rojuje (k). N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
13:30 Maisto kūrėjai. 
14:00 Mylėk savo sodą.
15:10 Saros Šarat virtuvė.
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. Klerės 
šešėlis. N-14. 
23:00 Izabelė ir jos vyrai. N-14. 
01:00 Katarina Hus. Riaušės 
(k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Kelionių atvirukai.
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 

08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne?.
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Atrakinti praeitį.
13:30 Euromaxx.
14:00 Mano geriausias drau-
gas. (kart.).
14:30 Saulės cirkas – Luzia.
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda. 
17:30 Knygų savaitė 2022. 
18:30 Teatro biografijos. 
19:25 Vizionieriai. Vladas 
Urbanavičius.
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Kine kaip kine. 
21:30 Emilija iš Laisvės alėjos. 
N-7.
23:30 Menų pašaukti. 
00:10 Dabar pasaulyje. 
00:35 Panorama (su vertimu į 
gestų k.) (kart.).
01:05 Didžioji savaitė. N-14. 
(kart.).
02:40 Mylėti ir atleisti. 
Monsinjoras K. Vasiliauskas. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:30 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:20 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 Sibiras. Metai laukinėje 
gamtoje. N-7
12:40 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių!. N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Amerikos dainų kovos.
20:00 Išlikimo instinktas (. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Taksi 2. N-7
23:45 Kolumbiana. N-14 (kart.)
01:45 Amerikos talentai.

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk 8. 
N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Liudvika 
Didžiulienė - Žmona. 
08.30 Eko virusas. 
09.00 Aiškiaregė. N-7.
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 Pėdsakas. N-7.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Miško balsas. 
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. N-7.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Tas beprotiškas rusiš-
kas pasaulis.
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. N-7.

01.00 Pėdsakas. N-7.
02.50 Reali mistika. N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Būsto anatomija.
11:55 Kenoloto.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Login 2022.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
15:00 Kapralas eina Tenerife.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Pavojingos svajonės. 
N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Pavojingos svajonės. 
N-14 
23:30 Trys kartos. N-14
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.



  
2022 m. balandžio 9 d.SKELBIMAI

parduoda

įvairūs

2022 m. balandžio 15 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 39-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU 
LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2022 m. balandžio 13 d. (trečiadienį) nuotoliniu būdu 
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis:

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

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės 
internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Dėl informacijos apie numatomą žemės sklypų kadastro 
duomenų pakeitimą paskelbimo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių sky-
rius (toliau – Skyrius) informuoja, kad yra numatomas žemės sklypų unika-
lus Nr. 4400-0567-8851 (adresas: Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r. 
sav.), Nr. 3478-0003-0005 (adresas: Dariaus ir Girėno g. 14, Troškūnų m., 
Anykščių r. sav.), Nr. 3484-0003-0026 (adresas: Jurgiškio k., Viešintų sen., 
Anykščių r. sav.), Nr. 3478-0003-0061 (adresas: K. Inčiūros g. 4, Troškūnų 
m., Anykščių r. sav.), Nr. 3484-0002-0069 (adresas: Vytauto g. 58A, Viešintų 
mstl., Anykščių r. sav.), Nr. 3478-0003-0016 (adresas: K. Inčiūros g. 14, 
Troškūnų m., Anykščių r. sav.), Nr. 3478-0003-0060 (adresas: Žilvičių g. 1, 
Troškūnų m., Anykščių r. sav.), Nr. 3478-0003-0018 (adresas: Vilniaus g. 5, 
Troškūnų m., Anykščių r. sav.), kadastro duomenų pakeitimas įrašant spe-
cialiąją žemės naudojimo sąlygą Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis). Žemės sklypų dalys priklauso mirusiems asmenims arba asme-
nims, kurių gyvenamoji vieta nežinoma. Pastabas dėl numatomo kadastro 
duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai arba mirusių savininkų turto 
paveldėtojai gali pateikti Skyriui (adresu J. Biliūno g. 19, Anykščiai) raštu ne 
vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

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

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

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.

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) 80106.

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

Vištos, vištaitės,
UAB „Rumšiškių paukšynas“ 

viščiukai!
Balandžio 12 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.

Įvairūs statybos, remonto 
darbai. Stogų dengimas, skar-
dinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia stogus, šiltina fasa-
dus, suka gipsą, dažo, klijuoja 
plyteles. Įrengia terasas, kiti 
medžio darbai.

Tel. (8-608) 87858.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Minkštų baldų pervilkimas. 
Keičia gobeleną, odą, įklotą, 
spyruokles, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Įvairūs žemės kasimo dar-
bai mini (3 t) ekskavatoriu-
mi. Nuotekų valymo įrenginių 
montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Kasa, valo, gilina šulinius, 
randa vandenį. 

Tel. (8-675) 52308.

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

Tel. (8-617) 00616.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 10d. (sekmadienį) pre-
kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, 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.

Nekilnojamasis turtas

Gražioje vietoje Anykščių 
miesto centre - kavinę. Yra 
nuosavas sklypas.

Tel. (8-678) 84219.

Anykščiuose, Ramybės g., 
tvarkingą 2 kamb. butą. 4a/5a 
mūriniame name, rūsys, įsti-
klintas balkonas, vonia ir WC 
atskirai. 46900 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

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

Tel. (8-688) 48169.

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. Įvairi statybinė me-
diena.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus. 
Pristato į namus.

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

Kita

Nebrangiai, geros būklės 
geltono veliūro su raštu kom-
plektą: sofą-lovą ir du fotelius. 
Anykščiai. 

Tel. (8-623) 30942.

Įvairių veislių braškių daigus, 
išaugintus D.Lingienės ūkyje 
Anykščių rajone.

Tel. (8-687) 45219.

Bekoną. 
tel. (8-604) 16375.

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

Tel. (8-687) 11893.

Amonio salietrą, azofoską 
16-16-16. Pristato.

Tel. (8-605) 49513. 

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

Bulves sėklines, maistines. 
Atveža nuo 100kg. 

Tel. (8-670) 39886, 
(8-626) 30192, 
(8-646) 79627.

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

Tel. (8-609) 92144.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

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.

Lengvųjų automobilių bei 
sunkvežimų pakabos remon-
tas. Variklio agregatų ketimas, 
virinimo darbai. Savivarčio pa-
slaugos. 

Tel. (8-674) 68037; 
(8-650) 63738; 
(8-650) 75312.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Balandžio 14 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir 
lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jau 
pradėjusiomis kiaušinius dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžiukų 
(tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.15, N. Elmininkuose 11.25, 
Elmininkuose 11.30, Čekonyse 11.35, 
Kalveliuose 11.40, Debeikiuose 11.45, 
Aknystose 11.55, Varkujuose 12.00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, 
Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.30, 
Mačionyse 14.00, Gečionyse 14.10, 
Rubikiuose 14.15, Burbiškyje 14.25, 
Katlėriuose 14.35, Pašiliuose 14.40, 
Skiemonyse 14.50, Staškuniškyje 15.15, 
Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35, 
Ažuožeriuose 15.50, Kavarske 16.00, 
Janušavoje 16.10, Pienionyse 16.15, 
Repšėnuose 16.20, Traupyje 16.30, 
Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 16.45, 
Vašokėnuose 16.55, Surdegyje 17.05, 
Raguvėlėje 17.20, Levaniškiuose 17.40.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 

Parduoda 16 mėn. 
rudas dedekles vištas

Tel. (8-611) 32392, 
(8-609) 87747.
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perka

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

Reikalingi 
ekskovatorininkai, 
buldozerininkai. 

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

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

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

Ieškomas vilkiko su pus-
priekabe vairuotojas darbui 
Lietuvoje.

Tel. (8-620) 42656.

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

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

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už 
hektarą. Apmokėjimas išanks-
tinis.

Tel. (8-610) 85178.

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
pievas. Gali būti nedideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel.(8-611) 01110.

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

Tel. (8-608) 44340.

Namą Anykščiuose arba 
aplink Anykščius, gali būti 
namo dalis. 

Tel. (8-607) 49133.

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

Tel. (8-609) 92144.

2-3 kambarių butą, gali būti 
neremontuotas. 

Tel. (8-684) 73181.

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.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

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

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

ieško darbo

2 statybininkai ieško darbo 
statybose. Turi bortinį mikro-
autobusą. 

Tel. (8-646) 75598, 
(8-646) 04331.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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.

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-609) 92144.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
balandžio 9- 11 d.d. - priešpil-
nis.

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita.

Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

šiandien

balandžio 10 d.

vardadieniai

oras

+3

+8

balandžio 11 d.
Stanislovas, Vykintas, 
Daugailė, Leonas.

Piešė Kęstutis PABijuTAs, 
rašė Antonas FELjETONAs 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

Viengungis visus darbus nudir-
ba pats. Vedusį priverčia žmona.

***
Tėvas klausia sūnaus:
- Sako, sūnau, tu susitikinėji su 

Maryte iš 4-o aukšto?
- Taip. O ką, negalima?
- Nu kodėl, galima. Aš tavo 

metų būdamas irgi su ja susitiki-
nėjau.

***
Irake nėra jokio masinio naiki-

nimo ginklo - Chuckas Norrisas 
gyvena Oklahomoje.

***
Beldimas į duris:
- Kas ten?
- Tavo mirtis!
- Eik uodegon!
- Gerai, taip ir užrašysim: tie-

siosios žarnos vėžys!

***
- Ei, žmogau, ką darai! Kodėl 

tu geri vandenį iš šitos balos? Čia 
juk visas miesto nuotekos subė-
ga...

- Co ty powiedziałeś?
- Sakau dviem rankom kabink, 

dviem!

***
Žąsis pabunda Kalėdų rytą ir 

klausia kaimynės vištidėje:
- Įdomu, kodėl visą naktį obuo-

lius sapnavau???

***
Vyras sėdi, į plūdę žiūri. Valan-

da, dvi... Trečią valandą į vonią 
užeina žmona ir sako:

- Na, velniai tavęs nematė, va-
žiuok į tą žvejybą - man skalbti 
reikia.

Amiliutė ruošia naują rinkimų programą 
Kęstučiui Tubiui

Prie Kurklelių, prie Nevėžos
Bus išmaltos gilios vėžos.
Privežta daug gelžgalių, 
Pritiesta naujų kelių. 

A+ klasės, išbeicuotų,
Arklių sysium impregnuotų,
Iš rąstelių apvalučių
Suręsta tvirtų dėžučių.

O namelyje nykštukų
Net elektros bus jungtukų.
Išmanių ir modernių
Tubis pristatys pilių.

Naujų piliakalnių rasta
Ant kiekvieno vilksim rąstą.
Ant visų kalnų po pilį!
Nes Anykščiai rūmus myli.

Ot, tai būtų programa!-
Svarsto kavą gerdama. 
Prie sumanymo dar šito
Smulkiom raidėm prirašyta:

Agituos ji už Kęstutį
Rinks balsus jam po truputį.

Ant seniūno stalo – ekologiška ir alksnio 
dūmu kvepianti žuvis

robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičius mėgs-
ta gaminti patiekalus iš žuvies. Žuvies seniūnas neperka 
prekybos centruose, o pasigauna pats iš savo tvenkinio.

A.Simonavičius akcentuoja, kad jo tvenkinyje pagauta ir 
paruošta žuvis yra ekologiška.

Debeikių seniūnijos se-
niūnas A.Simonavičius ne-
atskleidė, kiek laiko tenka 
užtrukti prie tvenkinio, kol 
pavyksta pagauti kokią nors 
žuvį. Tikėtina, kad tai - laiko 
ir kantrybės reikalaujantis 
procesas, todėl seniūno re-
ceptas – paprastas, o patie-
kalas gan greit paruošiamas 
ir kvepiantis alksnio dūmu.

Pasiteiravus, kokias žu-
vis ruošia rūkymui, De-
beikių seniūnijos seniūnas 
A.Simonavičius sakė, kad 
rūkymui tinka lynas, karpis, 
karosas ir bet kuri kita žu-
vis.

Rūkyta ekologiška žuvis iš 
Alvydo Simonavičiaus  tven-
kinio

Patiekalui pagaminti rei-
kės:

Žuvies, druskos, daug čes-
nako, raudonosios paprikos 
miltelių, pipirų, žuvies pries-
konių.

Patiekalo gamyba:
Išskrosta žuvis iš visų pusių 

įtrinama smulkinto česnako, 
druskos ir prieskonių mišiniu. 
Marinuojame ne mažiau kaip 
2 valandas. Po to rūkoma alks-
nio dūmu apie 1 valandą.

Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičius mėgsta rū-
kytą žuvį.


