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,,Beždžionių“ tiltą per Šventąją atidarys šiemet Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Metų pradžioje per visą šalį 
nuvilnijo žinia, kad prie Medžių 
lajų tako statomas pakabinamas 
pėsčiųjų tiltas per Šventosios 
upę. Metai persivertė į antrąją 
pusę, tačiau paaiškėjo, kad mi-
nėto tilto statybos dar net ne-
pradėtos - Valstybinei saugomų 
teritorijų tarnybai neįtiko ran-
govų projektas. Nepaisant kilu-
sių nesklandumų, pakabinamą 
pėsčiųjų tiltą per Šventosios upę 
šalia Medžių lajų tako pažadėta 
įrengti dar šiais metais.

Tiltą statys UAB ,,Tilsta“, ta 
pati bendrovė, kuri pakabina-
mą pėsčiųjų tiltą yra įrengusi 
Anykščių seniūnijos Mikierių 
kaime.

Naujai statomas pakabinamas pėsčiųjų tiltas praktiškai niekuo nesiskirs nuo ,,Beždžionių tilto“ 
Mikieriuose.

VAIŽGANTAS PRIE KLĖ-
TELĖS. Liepos 27 d., šeštadienį, 17 
val. prie Antano Baranausko klėtelės 
tradicinė Anykščių miesto šventės 
literatūrinė popietė šiemet skiriama 
Juozo Tumo-Vaižganto 150-mečiui. 
Literatūros ir muzikos kompoziciją 
„Tada aš laimingas...“ anykštėnams 
ir šventės svečiams parengė solistė 
Jolanta Stumbrienė (sopranas) ir ak-
torius, Anykščių rajono Garbės pilie-
tis Ferdinandas Jakšys.

Šliuzas. Šalia kavinės ,,BasiBa-
si“, ant Šventosios užtvankos tilto, 
antradienį stovėjo kranas. Darbinin-
kai į vietą grąžino užtvankos šliuzą. 
Darbininkai ,,Anykštai“ pasakojo, 
kad šešias tonas sveriantis šliuzas 
buvo nublokštas toli nuo užtvankos, 
metalo lakštą jie rado prie upės fon-
tano.   Užtvankoje įrengta dviguba 
šliuzų sistema - priekyje lengvesni 
apsauginiai šliuzai, o už jų - pagrin-
diniai šliuzai. Tos pačios metalo 
konstrukcijos stovi nuo pat užtvan-
kos pastatymo. Pasak darbininkų, iki 
šiol nebuvo ,,nurautas“ nė vienas iš 
pagrindinių šliuzų.

Gaisrai. Ketvirtadienį, apie 21 
val., gaisras kilo apleistose Anykščių 
ligoninės patalpose.Apleistame ligo-
ninės pastate pirmame aukšte degė 
šiukšlės.Gaisras buvo užgesintas 
parankinėmis priemonėmis. Tą pačią 
dieną Traupio seniūnijos  Žiurlių kai-
me, laukuose, degė ruloninis presas 
,,Claas“. Per gaisrą apdegė presas ir 
šiaudai 0,5 aro plote.

Mugė. Pirmą kartą per Anykščių 
miesto šventę vyks Turizmo kontaktų 
mugė. Liepos 27 dieną miesto parke 
Lietuvos ir kaimyninių šalių turizmo 
galimybes pristatys Anykščių krašto 
turizmo paslaugų teikėjai, turizmo 
bendruomenės atstovai iš Biršto-
no, Ignalinos, Rokiškio, Ukmergės, 
miestai-partneriai, kartu ir artimiausi 
kaimynai iš Baltarusijos, Latvijos, 
Lenkijos.  

Studijos. Jauniausias Anykščių 
rajono tarybos narys, konservatorius 
Šarūnas Grigonis studijuos Vilniaus 
universitete. Politikas pasirinko stu-
dijuoti teisę. Š.Grigonis į Anykščių 
rajono tarybą išrinktas dar būdamas 
gimnazistu.

Šventosios upė žydrajai amfibijai 
neturi už ką dėkoti... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Valdiškos amfibijos bandymai Šventosios upėje baigėsi tuo, jog teko pasamdyti kaunietį specialistą, kuris atsigabeno savo techniką 
ir prieš pat Anykščių miesto šventę aptvarkė upę. Anykščių rajono savivaldybės admnistracija amfibiją-žoliapjovę įsigijo už beveik 75 
tūkst. eurų, panašu, kad lygiai tiek pinigų išmesta vėjais. 

Na, nebent dabartinei rajono valdžiai pavyks Kęstučio Tubio komandos nupirktą netinkamą įrenginį įbrukti atgal pardavėjui ir 
išsireikalauti iš jo pinigus.    

Mero Kęstučio Tubio laikais nupirkta amfibija - šienapjovė po 
antrojo bandymo šienauti Šventosios vagos žoles ,,apsilankė“ 
anykštėno Vytauto Gruzinsko autoservise. 

Valtis-šienapjovė, kuria samdytas kaunietis pjovė upėje žoles, 
jam kainavo perpus mažiau nei Anykščių savivaldybei nevei-
kianti amfibija.

,,Bačka“ - dar 
vienas įtartinas 
Kęstučio Tubio 
komandos 
pirkinys

Anykščiai tyčia 
bus kurortu

Muzikos grupių 
konkurse - 
dvigubas 
anykštėno 
triumfas

Miesto šventė. 
Pirmoji diena
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spektras

Temidės svarstyklės

Jau tradicija tapusiame ,,Blus-
turgyje“ šį kartą žmonės ne tik pre-
kiavo ar mainėsi daiktais, tačiau  
žaidė šachmatais, gamino muilo 
burbulus, piešė ant veidų, keitėsi 

,,Blusturgis“ padėjo beglobiams katinams surasti namus
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.ltSekmadienį, liepos 21 dieną, Anykščiuose, Vyskupo skvere, surengtas ,,Anykščių vasaros 
blusturgis“.

knygomis, klausėsi muzikos.
Viena iš ,,Blusturgio“ organiza-

torių, Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos darbuotoja 
Indrė Rukšaitė pranešė, kad ,,Blus-

,,Blusturgyje“ buvo galima įsigyti net muzi-
kos instrumentų.

Sendaikčiai - pagrindinės ir paklausiausios 
prekės.      Alfredo Motiejūno nuotr.

turgyje“ dalyvavo VšĮ ,,Pūkuota 
svajonė“ savanoriai. Beglobiais 
naminiais gyvūnais besirūpinan-
čiai orgnizacijai renginio metu net 
penkiems beglobiams katinams pa-

vyko surasti naujus šeimininkus.
Organizatoriai pranešė, kad ki-

tas ,,Anykščių vasaros blusturgis“ 
vyks rugpjūčio 25 dieną. Tokį 
renginį tęsti esą skatina didžiulis 
anykštėnų palaikymas bei dalyva-
vimas.

Tiesa, ,,Blusturgiams“ pasirink-
ta vieta, anot kai kurių anykštėnų, 
Vyskupo skveras - ne pati tinka-
miausia.

 ,,Vienaip ar kitaip, Vyskupo 
skveras yra Anykščių miesto cen-
tras, todėl nesinorėtų, kad mūsų 
miestas primintų bažnytkaimį. 
Kai tenka pravažiuoti mažesnius 
miestelius, ten žmonės dėvėtais 
drabužiais prekiauja vos ne pačia-
me centre. Lieka toks tipiško baž-
nytkaimio įvaizdis. Vietos „Blus-
turgiui“ galima paieškoti kitur, tai 
diskusijų klausimas ir diskutuoti 
būtinai reikia“, - anksčiau ,,Anykš-
tai“ yra sakęs anykštėnas Alvydas 
Janickas.

Vilniuje  menų fabriko ,,Loftas“ 
kieme įsikūrusioje ,,LRT Opus 
terasoje“ grojo įvairios grupės iš 
Baltijos šalių. Į finalinį konkurso 
,,Muzikos inkubatorius Novus“ 
pasirodymą pateko penkios muzi-
kos grupės. V.Indriūnas bosine gi-
tara grojo grupėse ,,John’s Shower 
Band“ ir ,,JUZT“. Sūnaus pergalę 
muzikos konkurse ypač džiugiai 
sutiko V.Indriūno mama, restora-
no - viešbučio ,,Nykščio namai“ 
direktorė Daiva Indriūnienė.

,,Dar kartą sveikinu, džiaugiuosi, 
matau, kad teisingam kelyje esi, sū-
nau. Ateina laikas, kai aš atsiprašysiu 

Muzikos grupių konkurse - dvigubas 
anykštėno triumfas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnas, 20 - metis Vainius Indriūnas liepos 23 dieną muzi-
kos grupių konkurse ,,Muzikos inkubatorius Novus“ triumfavo su 
dviem grupėmis ,John’s Shower Band“ ir ,,JUZT“, kuriose jis gro-
ja bosine gitara. 

Grupė ,,JUZT“ konkurse užėmė pirmąją, o ,,John’s Shower 
Band“ - antrąją vietas.

tavęs, ir tu žinai, už ką...“- pasibaigus 
konkursui paskelbė D.Indriūnienė.

Tai - nebe pirmoji anykštėno V. 
Indriūno, kuris yra Anykščių rajo-
no tarybos nario, liberalo Kęstučio 
Indriūno sūnus, sėkmė muzikinėje 
karjeroje. Pavasarį Vilniaus muzikos 
klube „Tamsta“ vykusiame konkurse 
„Gitarų Šėlsmas’19“ jis pripažintas 
geriausiu bosinės gitaros atlikėju.

Beje, sėkmingai muzikos grupių 
konkurse pasirodžiusi grupė ,,John’s 
Shower Band“ šį šeštadienį pasiro-
dys Anykščių miesto šventės vakaro 
koncerte miesto parke. Vainiui Indriūnui šiemet muzikos konkursuose sekasi tiek vie-

nam, tiek ir su bendraminčiais muzikantais.

„Anykščių vyno“ administra-
cinio pastato pardavimo procesas 
pradėtas prieš gerą pusmetį. Per tą 
laiką turėjome interesantų, besido-
minčių pastatu. Esame kalbėję ir su 
„Maxima“, tačiau derybos nevyks-
ta ir pastato pirkti, bent jau mūsų 
žiniomis, ši įmonė neplanuoja“, - 
apie tai, kad pasklidusi informacija 
turėjo pagrindą, atsakydamas į žur-
nalisto klausimus nurodė AB ,,MV 
GROUP Production“, valdančios 
Anykščių vyną, vadovas Algirdas 

,,Anykščių vynas“ parduoda administracinį pastatą 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.ltJau pusmetį bandoma parduoti penkiaaukštį ,,Anykščių vyno“ 
administracinį pastatą. Už 2610 kv.m. ploto pastatą prašoma vos 
150 tūkst. eurų. Anykščiuose pasklido žinia, kad į šį pastatą pre-
tenduoja ,,Maxima“.

Čiburis. 
,,Parduodamas pastatas yra 

strategiškai geroje vietoje – mies-
to centre, tad tikimės, kad atsiras 
pirkėjas, kuriam pastatas, jo vieta, 
plotas bus tinkamas komercinei, 
apgyvendinimo ar kitai veiklai 
vykdyti. Penkių aukštų adminis-
tracinis pastatas yra 2610  kv. m 
ploto, iš kurio „Anykščių vyno“ 
administracija naudoja apie 160 
kv. m. savo reikmėms ir dar apie 
380 kv. m. yra išnuomota kitiems 

juridiniams asmenims. Likusi 
pastato dalis yra nenaudojama. 
Tai yra pagrindinė priežastis, ko-
dėl nutarta pastatą parduoti.

Pardavus pastatą, administra-
cijos darbuotojams planuojama 
įrengti naujas, šiuolaikiškas darbo 
vietas šalia didžiojo administraci-
jos pastato esančiose patalpose. 

Pabrėžtina, kad parduodamas 
tik administracinis pastatas. Kiti 
gamyklos pastatai nėra parduo-
dami. Gamykla Anykščiuose lie-
ka, tęsiama jos modernizacija“, 
- nurodė A.Čiburnis, ramindamas 
anykštėnus, jog ,,Anykščių vyno“ 
AB ,,MV GROUP Production“ 
uždaryti neketina.

,,Anykščių vyno“ adminis-
tracinis pastatas pradėtas 
pardavinėti prieš pusmetį

Smurtas. Liepos 23 dieną,  
apie 13.45 val,. darbo vietoje, 
Svėdasų seniūnijos Kuprių kai-
me, prieš moterį, gim. 1981 m., 
pažįstamas vyras panaudojo fizi-
nį smurtą. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas.
Automobilis. Liepos 19 dieną  į 

Anykščių rajono policijos komisa-
riatą  kreipėsi vyras, gim. 1986 m., 
kuris Vilniuje, Linksmojoje g., iš 
vyriškio už 1300 eurų, įsigijo au-
tomobilį ,,Toyota Avensis“, tačiau 
nuvykęs į VĮ ,,Regitra“ sužinojo, 

kad automobiliui yra uždėtas areš-
tas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Liepos 23 dieną,  
apie 23.00 val., namuose Anykščių 
seniūnijos Liudiškių kaime neblai-
vus (0,88 prom.) vyras, gim. 1986 
m., panaudojo fizinį smurtą prieš 
savo blaivią žmoną, gim. 1991 m. 

Vyras  sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Liepos 23 dieną,  apie 
18.30 val., Svėdasų seniūnijos Gri-
kiapelių kaime, namuose, ant grin-
dų rastas vyro, gim. 1945 m., kū-
nas.  Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Jungimas. Mokslo, technologi-
jų ir inovacijų taryba penktadienį 
pritarė mokslinių tyrimų instituto 
tinklo pertvarkai. Pasak tarybai pir-
mininkaujančio premjero Sauliaus 
Skvernelio, Lietuvos mokslo poten-
cialas išskaidytas, todėl pertvarkos 
tikslas – jį sutelkti. Pertvarką nu-
matyta vykdyti etapais. Per pirmąjį 
etapą vietoj 13 šiuo metu veikiančių 
valstybinių mokslinių tyrimų insti-
tutų liks 11, o institutų, kurie vyk-
do giminingą, veiklą, koordinuos 
dvi asociacijos. Socialinių mokslų 
srities mokslinius tyrimus vykdantį 
Lietuvos socialinių tyrimų centrą, 
Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutą nu-
matoma sujungti į didesnį Lietuvos 
socialinių tyrimų centrą.

Fizinių ir technologijos mokslų 
centro, Lietuvos energetikos insti-
tuto ir Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro veiklą iki 2020 metų 
kovo koordinuos juos vienijanti 
asociacija. Lietuvos istorijos insti-
tutą, Lietuvių kalbos institutą, Lie-
tuvos kultūros tyrimų institutą bei 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutą koordinuos Lituanistikos 
institutų asociacijos koordinacinė 
taryba. Planuojama, kad institutų 
integracijos procesai prasidės šių 
metų rugsėjį.

Nelaimės. Per savaitę eismo ne-
laimėse Lietuvos keliuose žuvo šeši 
žmonės, praneša Kelių policijos tar-
nyba. Nuo praėjusio penktadienio 
iki šio ketvirtadienio įvykusiose 95 
eismo nelaimėse žuvo penki vyrai 
ir mažametė pėsčioji: žuvo du au-
tomobilių vairuotojai, po vieną mo-
tociklininką, keleivį ir pėsčiąjį. Dar 
128 žmonės buvo sužeisti, iš jų 26 
nepilnamečiai. Per įvykius nuken-
tėjo 48 keleiviai, 47 vairuotojai (8 
motociklų, 1 mopedo), 16 pėsčiųjų 
(5 – pėsčiųjų perėjose), 14 asmenų, 
važiavusių dviračiais. Neblaivūs 
vairuotojai, pirminiais duomenimis, 
dalyvavo trijuose eismo įvykiuose, 
per juos sužeisti šeši žmonės: trys 
neblaivūs vairuotojai ir trys kelei-
viai.

Komisaras. Prezidentas Gitanas 
Nausėda penktadienį pareiškė, kad 
Seimo ir Vyriausybės nesutarimai 
dėl būsimo Lietuvos atstovo naujo-
je Europos Komisijoje diskredituo-
ja šio pareigūno atrankos procesą ir 
menkina derybines galimybes. Taip 
jis kalbėjo valdantiesiems „vals-
tiečiams“ įvardijus ekonomikos ir 
inovacijų ministrą Virginijų Sinke-
vičių kandidatu į eurokomisarus, 
bet premjerui Sauliui Skverneliui 
teigiant, kad toks sprendimas nėra 
suderintas. Prezidentas paragino 
neatidėliojant imtis suderintų ir 
aktyvių diplomatinių veiksmų, kad 
Lietuva gautų labiausiai šalies ir 
visos Europos Sąjungos interesus 
atitinkantį eurokomisaro postą.

Viešbučiai. Latvijos viešbučiai ir 
kitos viešojo apgyvendinimo įstai-
gos per pirmus penkis šių metų mė-
nesius sulaukė 630,8 tūkst. svečių 
iš užsienio – 0,1 proc. mažiau nei 
prieš metus, pranešė nacionalinė 
statistikos tarnyba. Iš viso klientų 
padaugėjo 1,6 proc. iki 925,7 tūks-
tančio. Nakvynių skaičius augo 4,2 
proc. iki 1,8 mln., iš jų užsieniečių 
praleistų – 3,5 proc. iki 1,26 milijo-
no. 2018-aisiais Latvijos viešbučiai 
ir kitos viešojo apgyvendinimo įs-
taigos pritraukė 2,809 mln. klientų 
– 9 proc. daugiau negu užpernai, o 
jų nakvynių padaugėjo 8,4 proc. iki 
5,369 milijono.
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Kur besi, ten skylės...

S.Obelevičius dėstė, kad val-
džios kadencija apima  apie 1470 
dienų, tad 100 dienų - tik keli pro-
centai visos kadencijos. ,,Nebuvo 
lengva, nebuvo suformuota koman-
da. Bet dabar galiu pasidžiaugti 
savo pasirinkimu - tikrai neprašo-
viau“, - savo partneriais valdžio-
je džiaugėsi meras. Jis dėstė, kad 
šiais laikais labai svarbus tempas 
ir kompiuterinis raštingumas, todėl 
labai gerai, kad šalia jo yra jauni 
žmonės. S.Obelevičius tikino, kad 
kadencijos pradžioje tenka atlikti 
daug ,,žiniasklaidai neįdomių dar-
bų“. ,,Visą dieną nepakeli galvos 
nuo kompiuterio, o pasakyti, ką 
nuveikei, nėrą ką./.../ Ir biudžetą, 
ir pareigybes tenka peržiūrėti“, - 
apie tai, jog daug laiko ,,praryja“ 
rutininiai darbai, aiškino rajono 
vadovas. Meras kalbėjo, kad tę-
siami ankstesnės kadencijos pra-
dėti darbai - Okuličiūtės dvarelio 
rekonstrukcija, žiedinės sankryžos 
statyba, vandentvarkos projektai, 
kelių remontas. Jis atkreipė dėme-
sį, kad miesto šventės biudžetas 
šiemet bus keturis kartus mažesnis 
nei pernai, kai renginiams buvo 
skirta 80 tūkst. eurų.

Vicemeras D.Žiogelis aiškino, 
jog nors taryboje jis jau trečią ka-
denciją, bet, pradėjęs dirbti vice-
meru, buvo šokiruotas. ,,Pirmasis 
mėnuo buvo siaubingas - šviesos 
tunelio gale nemačiau, dabar jau 
matau“,- įspūdžiais dalijosi mero 
pavaduotojas. Pasak jo, paveldėta 
situacija yra baisi: kur besi pirštu 
- ten problemos: Tilto agtvės pro-
jektas nepradėtas, o vykstantiems 
projektams trūksta lėšų. ,,Viską 
padarysime, nenukentės pačios 
opiausios sritys“, - žadėjo viceme-
ras.

,,Pirmiausia reikėjo sužiūrėti 
biudžetą. Numatytos 200 tūkst. 
eurų pajamos iš turto pardavimo, 
kai ankstesniais metais jos buvo 
60 tūkst. eurų“, -  pradėdama kal-
bą sakė administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė. Pasak direktorės, tie 
pinigai, kurie vargu ar pasieks ra-
jono biudžetą, jau yra  paskirstyti.  
L.Kuliešaitė sakė atradusi dar ke-
lias problemines rajono biudžeto 
eilutes, o kaip sprendimo būdą ji 
nurodė ,,išlaidų politikos sugriež-
tinimą“. 

Direktorei antrino jos pavaduoto-
ja V.Veršulytė. ,,Peržiūrėjome biu-

Anykščiai tyčia 
bus kurortu Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, liepos 24-ąją, Anykščių rajono valdžios komanda, pažymėdama savo darbo šimtadie-
nį, žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją. 

Apie savo nuveiktus darbus kalbėjo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Dai-
nius Žiogelis, administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė, jos pavaduotoja Veneta Veršulytė bei 
mero patarėjai Dalis Vaiginas bei Gabrielė Griauzdaitė Patumsienė.

džetą - padėtis nedžiugina. Skylės 
siekia beveik pusę milijono eurų“, 
-  situaciją apibendrino administra-
cijos direktorės pavaduotoja. Jai 
tenka kuruoti seniūnų veiklą, taip 
pat ir socialinės paramos sritį.  

Apie savo nuveiktus darbus 
kalbėjo ir abu mero patarėjai. 
G.Griauzdaitei-Patumsienei tenka 
kultūros sfera. Ji džiaugėsi, kad jau 
atlaikė ,,Bėk bėk, žirgeli“ šventę, 
o dabar laukia miesto šventė, ku-
riai subūrė 20-ies savanorių ko-
mandą. D.Vaiginas kuruoja svei-
katos apsaugos bei verslo sritis. 
Jis sakė, kad užmezgė ryšius su 
ukrainiečiais, bando juos suvesti 
su likviduojamo ,,Anykščių vario“ 
savininkais. Gal šią įmonę valdę 
Izraelio piliečiai dar nuspręs ją par-
duoti, o ne uždaryti... D.Vaiginas 
sakė, kad Anykščių viešosiose er-
dvėse turėtų būti bent trys defibri-
liatoriai. Beje, pradėdamas kalbą, 
jis sau įprastu stiliumi ironizavo: 
,,Esu pats nejauniausias iš visos 
komandos...“   

Geriausias darbas ... sėdi šalia

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius, paprašytas išvar-
dyti svarbiausius per 100 dienų 
atliktus darbus, sakė, jog labiausiai 
džiaugiasi suformuota komanda. 
,,Geriausias darbas ... sėdi čia, ša-
lia manęs. Kai kalbu su kitais me-
rais, kai jie sako, su kuo turi dirbti 
- mano darbas nuo jų skiriasi kaip 
diena ir naktis“, - savo bendražy-
gius gyrė S.Obelevičius.

Antruoju svarbiu savo veiklos 
aspektu meras įvardijo pradėtų 
projektų tęstinumą, trečiuoju - ra-
jono biudžeto suvaldymą.

Žurnalistų paklaustas apie 
Anykščių galimybes tapti kurortu 
S.Obelevičius aiškino, kad mūsų 
miestas buvo praktiškai įgyven-
dinęs kurortui keliamus reikalavi-
mus, tačiau tie reikalavimai dabar 
jau pakeisti ir jų nebeįmanoma 
įgyvendinti. ,,Atsirado toks reika-
lavimas, kuris atrodo kaip pasity-
čiojimas. Protu nesuvokiama, kad 
bent 80 procentų kurorto teritorijos 
turi užimti miškai, tarsi kurortai 
kuriami briedžiams ar šernams“, - 
ironizavo meras. Pagal naujus rei-
kalavimus kurortas privalo turėti 
aplinkkelį, mažiausiai 3 SPA bei 
ištirtą, gydomąsias savybes turin-
tį mineralinį vandenį arba purvą. 
,,Reikia jį ištirti iš naujo, bet Lie-

tuvoje šitie tyrimai neatliekami, 
o kur šitie tyrimai atliekami, mes 
nežinome“, - apie tai, kokį atsaky-
mą dėl mineralinio vandens tyrimų 
gavo iš šalies valdžios institucijų, 
aiškino meras. ,,Mineralinio van-
dens tyrimai atliekami Vokietijoje. 
Juos reikia užsakyti. Galbūt taip 
ir padarysime. Tyčia. Nors tai ne-
mažai kainuos“, - grasino meras. 
Pasak S.Obelevičiaus, prie dabar 
Lietuvoje kurortų statusą turinčios 
Palangos, Neringos, Druskininkų 
ir Birštono tik Anykščiai ir tegali 
prisijungti, nes kitos kurortinės 
teritorijos (Zarasai, Ignalina, Tra-
kai, Kauno rajonas) neatitinka ir 
ankstesnių kurortams keltų reika-
lavimų.     

Viešniai konferencijos 
formatas nepatiko

Šimto rajono valdymo dienų 
progai skirta Anykščių rajono va-
dovų spaudos  konferencija buvo 
naujoviška. Renginį moderavusi 
savivaldybės administracijos ko-
munikacijos specialistė Silvija 
Sakevičiūtė kiekvienam kalbėju-
siam valdžios atstovui skyrė po 5 
minutes, o žurnalistų klausimams 
iš viso buvo palikta 10 minučių.
Spaudos konferencija buvo tie-
siogiai transliuojama per ,,Face-
book“.

 ,,Šilelio“ ir abiejų ,,Nykščių“ at-
stovas Linas Bitvinskas į spaudos 
konferenciją atsinešė pluoštą savo 
skaitytojų klausimų. Meras, per-
žvelgęs šiuos klausimus, svarstė, 
kodėl žmonės, kurie užduoda net 
ir normalius klausimus, nepasirašo 
savo pavardėmis, ir sakė, jog atsa-
kinėjimas į anoniminius klausimus 
bus savotiška diskusija su anoni-
mais. Tačiau į dalį L.Bitvinsko 
pateiktų klausimų S.Obelevičius 
visgi atsakė. Išskirtinis mero dė-
mesys ,,Šileliui“ ir abiem ,,Nykš-
čiams“ nepatiko viešniai, žurna-
listei iš Kupiškio Ritai Briedienei. 
Ji sakė, kad, jei būtų žinojusi, jog 
šitaip vyks spaudos konferencija,  
taip pat būtų atsivežusi iš anksto 
paruoštų klausimų.

Baigiantis konferencijai, vieš-
nia iš Kupiškio aiškinosi, kam 
prireikė pakeisti įprastą renginio 
koncepciją (kai visi kalbėjo, kiek 
norėjo), bet kai meras patikino, 
kad žurnalistai gali užduoti tiek 
klausimų, kiek jų turi, paaiškėjo, 
kad klausimai jau yra išsekę....

Anykščių valdžios šešetukas ,,Šimtadienio“ proga surengė spaudos konferenciją. 

Romaldas GIŽINSKAS:

- Anykščių miesto šventės progra-
ma šiais metais labai gera. Renginių, 
kuriuose būtinai apsilankysiu, dar 
nepasirinkau.

Vidmantas PLĖTA:

- Iš miško Anykščių miesto 
šventės programa atrodo neblogai, 
pažiūrėsim natūroj... O būtinai nėr 
- nesergu.

Juozas RATAUTAS:

- Šventės programa įvairi, visapu-
siškai apimanti mūsų kultūrinę įvai-
rovę bei savastį. Programoje daug 
tradicinių elementų, yra kai kurių 
naujovių, ,,vau“ elementų. Malonu, 
kad šventėje su savo kūryba daly-
vauja anykštėnas profesorius Romu-
aldas Inčirauskas, nepamirštamas fo-
tožurnalistas Jonas Junevičius, naują 
knygą pristatys rašytojas Rimantas 
Vanagas. Tačiau visų šventės rengi-
nių ,,vinis“- IX- asis pasaulio anykš-
tėnų suvažiavimas, o patį pirmąjį  iš 
jų organizuoti  teko garbė man.

Tikra šventė Anykščiams ir anykš-
tėnams. Kiekvienas joje ras ką nors 
įdomaus, kažką prie širdies. Būda-
mas šios bendruomenės nariu, steng-
siuosi kuo daugiau pamatyti, išgirsti, 
suvokti... Visų renginių aprėpti nebus 
įmanoma, tačiau ruošiuosi dalyvauti 
suvažiavime, apsilankysiu vakaro 
koncertuose, apžiūrėsiu parodas, pa-
vaikščiosiu mugėje.

Kaip vertinate 
šių metų 
Anykščių miesto 
šventės 
programą? 
Kuriuos renginius 
būtinai 
aplankysite?

Gal bačka buvo pripilta 
brendžio? 2010-ųjų pilstymo...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras apie 
bačką hipodromui laistyti už 
20 tūkst. eurų: ,,Sutarties nu-
traukimas vyksta ir šitos bačkos, 
kuri, protu nesuvokiama, buvo 
perkama ir dar tris mėnesius ją 
buvo vėluojama atvežti. Ir dar 
seną, su 2010 metų lipdukais...“

Baikit! Už viešuosius pirki-
mus kaltinti Viešųjų pirkimų 
komisiją!..

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos Viešųjų pir-
kimų komisijos pirmininkas, 
apie bačką ir komisiją:  ,,Toks 
vaizdas susidaro, kad kažkas čia 
buvo suderinę kažkokį bačkos 
atvežimą? Tai jeigu jūs turite in-
formacijos, tai paviešinkite visą, 
nes dabar vėl viskas krinta ant 
Viešųjų pirkimų komisijos.“

Bus ir malūnsparnis, ir mė-
nuleigis...

Vytautas GRUZINSKAS, au-
toserviso, kuriame remontuo-
ta amfibija, savininkas, apie 
tai, ar imtųsi malūnsparnio 
remonto: ,,Jeigu gausime tokį 
savivaldybės užsakymą - kodėl 
gi ne.“

Rusai geriau nukopijuoda-
vo?

Dainius ŽIOGELIS apie am-
fibiją: ,,Šitas įrenginys ir teo-
riškai negali veikti. Rusai tikrai 
geriau padarydavo.“

O tai sudėtinga Šimongirę 
priskirti miestui?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
reikalavimus kurortams: ,,Pro-
tu nesuvokiama, kad bent 80 
procentų kurorto teritorijos turi 
užimti miškai, tarsi kurortai ku-
riami briedžiams ar šernams.“

Kaip paprastai paaiškinot!

Daiva GASIŪNIENĖ, Pane-
vėžio miesto vyriausioji archi-
tektė, apie Anykščių koplyčios 
sutvarkymą: ,,Svarbi subtili 
reljefo plokštumos artikuliacija 
bei tinkama paletė augalų, suku-
riant ryšį  su esančiu pastatu ir 
praplečiant objekto geometriją į 
aplinkos landšaftą.“

Po metų kitų  teks dirbti...

Mindaugas SARGŪNAS, 
verslininkas, rajono tarybos 
narys, apie bankus: ,,Aš asme-
niškai nedirbu su bankais, kurių 
padalinio nėra Anykščiuose.“ 
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,,Pakabinamo pėsčiųjų tilto 
statybos per Šventosios upę dar 
nepradėtos. Projektas buvo se-
nas, gal 2009 ar 2010 metų, rei-
kėjo daryti pakeitimus. Jis buvo 
rengtas ne mūsų pačių. Dabar pa-
darytas projekto pakeitimas, at-
likta jo ekspertizė ir greitai turėtų 
prasidėti tilto statymo darbai“, - 
sakė Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęstutis 
šerepka.

Pasak K.Šerepkos, buvo pa-
keisti pakabinamo pėsčiųjų tilto 
techniniai sprendimai.

,,Gal ir gerai, kad tie pakeitimai 
buvo padaryti, nes į viską buvo 
pažvelgta šiuolaikiškai. Specia-
listai pasirūpino, kad tiltas būtų 

,,Beždžionių“ tiltą per Šventąją 
atidarys šiemet

saugesnis, gražesnis ir ilgiau tar-
nautų. Mes dėl to tik laimėjome“, 
- pastebėjo K.Šerepka.

Daugelis anykštėnų ir rajono 
svečių žino ir lanko pakabinamą 
pėsčiųjų tiltą Anykščių seniūnijos 
Mikierių kaime, Anykščių regio-
ninio parko direkcijos direktorius 
K.Šerepka sakė, kad naujai stato-
mas pakabinamas pėsčiųjų tiltas 
per Šventosios upę šalia Medžių 
lajų tako bus ,,analogiškas pro-
jektas“.

,,Naujasis tiltas bus visiškai 
toks pat kaip Mikieriuose“, - pa-
tikino K.šerepka.

Pakabinamo tilto per Šven-
tosios upę rangos darbų sutartį 
Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba su viešąjį pirkimą laimė-
jusia UAB ,,Tilsta“ pasirašė per-

nai rugsėjį. UAB ,,Tilsta“ gyvuo-
ja jau daugiau nei 50 metų, per 
tą laiką  įmonė pastatė, suremon-
tavo daugiau kaip 120 įvairiausių 
tiltų ir viadukų, estakadų ir tune-
lių. Pastatyti statiniai magistralė-
se, keliuose ir gatvėse, miestuose 
ir mažose gyvenvietėse, per upes 
ir slėnius, per vandens telkinius 
ir įvairias gamtines kliūtis.Vien 
Vilniuje per Neries upę įmonė 
pastatė 9 tiltus. Pernai skelbta, 
kad pakabinamas pėsčiųjų tiltas 
per Šventosios upę kainuos 227 
tūkst.961 Eur. Tiltas statomas už 
valstybės  ir Europos Sąjungos 
fondų lėšas. Tiesa, po projekto 
korekcijos pakabinamo pėsčiųjų 
tilto įrengimo kaina gali būti di-
desnė.

,,Aš projekto ekspertizės išva-

dos nemačiau. Galbūt projekto 
vertė truputį ir išaugo, nes nauji 
sprendimai. Naudojami  kiti  ly-
nai, nes anksčiau numatyti buvo 
netinkami“, - sakė K.Šerepka, 
prisipažinęs, kad mažai ką galin-
tis komentuoti, nes apie daugelį 
pakabinamo pėsčiųjų tilto staty-
bos detalių turįs mažai informa-
cijos.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.šerepka 
pasakojo, kad prie būsimos pa-
kabinamo pėsčiųjų tilto staty-
bos vietos jau yra nutiestas pri-
važiavimo kelias. Beje, jį, anot 
K.Šerepkos, vėliau numatyta 
naudoti kaip pagrindą planuoja-
mam tiesti dviračių takui.

Pernai sausį K.Šerepka pasa-
kojo, kad Anykščių regioninio 
parko direkcijos tikslas bei užda-
vinys – nutiesti  mažąjį dviračių 
žiedą, kad lankytojas iki Anykš-
čių galėtų atvažiuoti dviračiu, 
persikelti per upę ir kita puse 
grįžti. Tiesa, kol kas ir dviračių 
takų tiesimas užtruko.

,,Tai ilgas procesas. Reikia pa-
imti valstybinę žemę visuomenės 
poreikiams. Turime dar vieną 
projektą, kurio metu dviračių 
takas bus tiesiamas kartu su pra-
dėtu statyti pakabinamu pėsčiųjų 
tiltu per Šventosios upę“, - pasa-
kojo K.šerepka.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.šerepka 
,,Anykštai“ sakė, kad pakabina-
mas pėsčiųjų tiltas per Švento-
sios upę šalia Medžių lajų tako 
bus įrengtas labai greitai.

,,Rangovai sakė, kad pradėję 
pakabinamo pėsčiųjų tilto per 
Šventosios upę darbus, juos už-
baigs per du mėnesius“, - pranešė 
K.šerepka.

Anykščių seniūnijos Dvario-
nių kaime pastačius pakabinamą 
tiltą per Šventąją bei dešinia-
jame šios upės krante nutiesus 
penkių kilometrų dviračių taką, 
bus suformuotas dešimties ki-
lometrų žiedinis maršrutas per 
vaizdingas Anykščių regioninio 
parko teritorijos vietas. Lanky-
tojams bus patogiau dviračiais 

Anykščių regioninio parko direkcijos direkto-
rius Kęstutis Šerepka sakė, kad rangovai paka-
binamą pėsčiųjų tiltą per Šventosios upę šalia 
Medžių lajų tako pažadėjo pastatyti per du mė-
nesius.

(Atkelta iš 1 psl.)

užsukti prie Karalienės liūno, 
Puntuko brolio.

Pakabinamas pėsčiųjų tiltas 
Dvarionių kaime bus jau antrasis 
toks per Šventosios upę Anykš-
čių rajone.,,Vikipedija“ skelbia, 
kaip vadinamasis ,,Beždžionių 
tiltas“ atsirado Mikieriuose.

,, 1973 m. šioje vietoje Vil-
niaus miško chemijos ūkio 
Ignalinos baro pušų sakintojai 
pastatė savo poreikiams medinį 
pakabinamą tiltą. Tiltą vietiniai 
gyventojai praminė „Beždžionių 
lieptu“. Tiltas kentėjo nuo pava-
sarinių potvynių, jį apgadindavo 
plaukiantys ledai. Nors gyven-
tojai „Beždžionių lieptą“ vis pa-
remontuodavo, patvarkydavo, 
tačiau ilgainiui statinys tapo ne-
saugus. Valstybinės tiltų inspek-
cijos ir Anykščių rajono savival-
dybės pareigūnams nustačius, 
kad medinio tilto konstrukcijos 
visiškai susidėvėjusios, yra ava-
rinės būklės, tiltas 2001 m. buvo 
nugriautas. Apie aštuoniasdešimt 
vietinių gyventojų liko atskir-
ti. Norint patekti į kaimą, esantį 
anapus upės, reikėdavo aplinkui 
sukarti daugiau nei 20 kilometrų. 
Juozo Vitkaus inžinerijos batalio-
no perkėlų kuopos kariškiai buvo 
sumontavę 60 tonų keliamosios 
galios pontoninį tiltą. Deja, atėjus 
rudeniui, tiltas buvo išmontuotas, 
nes galėjo upėje įšalti. 2002 m. iš 
sijų ir plieninių lynų konstrukcijų 
pastatytas naujas tiltas.

Tiltas yra 80 m ilgio, 1,20 m 
pločio. Jį laiko 8 m aukščio plie-
niniai vamzdžiai – pilonai ir plie-
niniai lynai. Tiltas yra pakibęs 
aukštai virš vandens, todėl jam 
nekelia grėsmės aukštas vanduo 
ar ledonešis. Kiekvienas tilto 
kvadratinis metras gali atlaikyti 
500 kilogramų svorį. Tiltą su-
projektavo AB „Kelprojektas“ 
(projekto vadovas Darius Žic-
kis), pastatė tiltų statybos įmo-
nė UAB „Tilsta“. Tilto sąmatinė 
vertė – 238 tūkst. Lt., o konkursą 
laimėję rangovai darbus atliko už 
165 tūkst. Lt. Statybos trukmė 
– 1 mėn. ir 2 sav.“, - skelbiama 
,,Vikipedijoje“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Sakau, gal išgeriam? Mies-
to šventė juk... nors šventes 
galima švęsti ir blaiviai. Žinokit, 
bandžiau kartą. ir ką?  ir nieko... 
Gyvas.  

Į gėrimą lenkiu ne dėl šventės, 
apie amfibiją rašau, o šios situa-
cijos blaivus nesuprasi. ir girtas, 
aišku, nesuprasi. Bet girtam 
galima atleisti, pateisinti... na 
kam nepasitaiko...

Švarios upės entuziastus suer-
zinsiu, bet man upės vagos šie-
navimas apskritai primena šieno 
ravėjimą ir dangaus dažymą. 
Kita vertus, Dievuliui nepatinka, 
kai žmogus peržengia savo kom-

petencijos ribas. taip jis pamokė 
kinus už žvirblių šaudymą, rusus 
už mašalų tundroje nuodijimą ir 
karakumų dykumos drėkinimą.  

negraži man užžėlus Šventoji. 
Bet ir šiaip 
ta mūsų 
upė nėra 
labai jau 
įspūdinga. 
norėčiau 
platesnės, 
sraunes-
nės... Bū-
čiau meras 
- Šventąją 
išpla-
tinčiau, 
krantus 
nugreide-
riuočiau. 
Dar reikėtų įrengti lygiai 27 
gręžinius, iš kurių pompuotume 
vandenį į upę. ir kavarskas, 
jedrenyfeni, nuplauktų prie 
Vidiškių.

Žmogaus - gamtos valdovo 
idėją ne anykštėnai sukūrė, 
tad upės šienavimas, nors man 
šis užsiėmimas abejotinas, yra 
pateisinamas. Bet idėja patiems 
pirkti amfibiją-šienapjovę  iš 
esmės yra absurdiška.  1990-ai-

siais viskas buvo valdiška - nuo 
jonavos ,,Azoto“ iki ,,Anykštos“ 
laikraščio. tik kolūkiai, žinot, 
buvo kolūkiečių nuosavybė. kie-
kvienas kolūkietis galėjo pasiųsti 

pirmininką 
n..., kaip 
dera oriam 
bendrasa-
vininkiui. 
Tiesa, 
pirminin-
kas ten, 
kur buvo 
pasiųstas, 
paprastai 
neidavo, o 
kolūkietis 
po tokio 
demaršo 

karvę rišdavo jau ne prie savo 
daržinės, o pabaly, už trijų kilo-
metrų...

Privatizavimas vyko ne tik dėl 
gobšumo, bet ir dėl Vakarų vals-
tybių praktikos, viešojo admi-
nistravimo logikos ir panašiai. 
Anykščiai ilgai buvo išskirtiniai: 
ilgai turėjome valdišką vaistinę 
ir valdišką knygyną. ir dabar 
rajono meras tebedalyvauja 
prausimo ir šarvojimo versluose. 
netiesiogiai, žinoma, bet, kaip 

mėgstama sakyti, per trečius 
asmenis. 

taigi, valdiškos amfibijos 
pirkimas buvo absurdiška, bet  
(todėl) natūrali valdiško verslo 
plėtra. nusipirksim agregatą ir 
darysim biznį! tu moki pilotuo-
ti lėktuvą? ką aš žinau? Gal 
moku... Dar nebandžiau...kai tą 
legendinį sutvėrimą savivaldybė 
nusipirko, išsiaiškinome, kad 
lietuvoje tik keli asmenys juos 
moka ir gali valdyti. Reikia trak-
toristo-mechaniko-laivo kapitono 
kvalifikacijos, kurią suteikia vos 
ne oksfordas. Hiperbolizuoju, 
žinoma, bet kiekvieno durniaus į 
amfibijos kabiną tikrai neįkiši.

ir galų gale - vyšnaitė ant 
torto, arba įvartis į nuėjusios 
kęstučio tubio komandos rūbinę 
-  paaiškėjo, kad net ir profai 
,,čiudatechnika“ dirbti negali, 
kad ji ne upei šienauti pritaikyta. 
o greičiausiai - apskritai niekam 
nepritaikyta... Žodžiu, toks ne-
sąmonių napoleonas (tortas, ne 
karvedys) už 75 tūkstančius.

situacija - ,,viens prie vieno“, 
kaip ir su valdišku televizoriumi. 
Tik vienas neesminis skirtumas - 
tas bent veikia...

saulių nefą, kaip politiką, pra-

žudė dujinės katilinės. tarp katili-
nių ir amfibijos matau analogiją. 
Bet yra vienas skirtumas. Statant 
dujines katilines buvo padaryta 
klaida. Amfibijos pirkimas - ne 
klaida. tai patologija. klaidą 
padarėme mes, rinkėjai, anai 
kompanijai įduodami valdžią. 

komunalininkai ironizavo, kad 
kreipsis į Anykščių rajono tarybą, 
prašydami, jog amfibiją perduotų 
,,Anykščių vandenims“. Aš siūliau 
perduoti baseinui. treneris ja 
galėtų po baseiną dreifuoti. Būtų 
ir gražu, ir praktiška...    

Ir dar... Man patinka, kai mane 
vadina Gebelsu. tas buvo žiauriai 
bjaurus tipas, bet tikrai nedurnas. 
Deja, pagrindinis Anykščių Ge-
belsas esu ne aš, o kažkas kitas. 
Visi žino, kad amfibiją už 75 tūkst. 
pirko K.Tubis, nors tam pirki-
niui pritarė ir tuometinė tarybos 
dauguma. Amfibija nepjauna, 
š... - ne daiktas. Kaip geriausiai 
parodyti, kad k.tubis nevykėlis? 
ogi pasamdyti firmą, jai sumokėti 
biudžeto lėšomis ir nušienauti 
upę. Dabar visiems aišku, kas 
geras meras? 

Į sveikatą, mielieji amfibijos 
miesto gyventojai ir garbūs 
svečiai! 

Pastačius pakabinamą pėsčiųjų tiltą, Medžių 
lajų taką lankytojams bus galima pasiekti dar 
patogiau.

Negraži man užžėlus Šventoji. 
Bet ir šiaip ta mūsų upė nėra labai 
jau įspūdinga. Norėčiau plates-
nės, sraunesnės... Būčiau meras 
- Šventąją išplatinčiau, krantus 
nugreideriuočiau. Dar reikėtų 
įrengti lygiai 27 gręžinius, iš ku-
rių pompuotume vandenį į upę. Ir 
Kavarskas, jedrenyfeni, nuplauktų 
prie Vidiškių.
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Pro liaudies ūkio pasiekimus 
bėgte

Pasiekimams buvo skirta visa 
diena. Pažintį pradėjome iš pat 
ryto. Susodinti į  ,,mikriuką“ pa-
kankami gerais keliais, vedančiais 
pro dirbamus laukus, keliavome 
po Klecko rajoną. Negavome nė 
minutės laisvo laiko savarankiškai 
pasivaikščioti po miestą, prisėsti 
ant suoliuko ar užeiti į parduotuvę. 
Visur kone bėgte, tačiau išsamiai ir 

Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio 
pasiekimai ir kepti paršeliai Gražina ŠMiGelskienĖ

grazina.s@anyksta.lt

(Tęsinys. Pradžia Nr. 53/9343)
Klecko, su Anykščiais susigiminiavusio Baltarusijos  miesto, delegacija, vadovaujama Vykdomojo 

komiteto pirmininko Anatolijaus Michailovičiasi Lodygos, dalyvauja mūsų miesto šventėje.
Į tai, kas vyksta šioms dienomis Anykščiuose, baltarusiai, spėju, taip pat žvelgia kaip į egzotiką. 

Kitaip ir būti negali. Du kartus buvome viena valstybė - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, o vėliau  
okupuoti TSRS, dabar, nepaisant šiltų ir mielų prisiminimų, jaučiame, kad esame kur kas skirtin-
gesni nei panašūs.

Priminsiu, kad Baltarusijoje, minint 75-ąsias išlaisvinimo iš fašistinės Vokietijos metines, viešėjau 
drauge su Anykščių rajono savivaldybės delegacija.

sočiai prie vaišių stalų, kurių buvo, 
regis, visur, kur  tik žengė mūsų 
koja.

Žaislų fabrike mielu pavadini-
mu ,,Malvina“ buvo pasiūti apie 
20 dolerių kainuojantys lapiukai 
– talismanai Europos žaidynėms, 
kurios vyko birželio pabaigoje 
Minske. Baltarusiai gyrėsi, kad 
toks simpatiškas lapiukas buvo 
įteiktas pačiam Rusijos prezidentui 
Vladimirui Putinui. Po tokį lapiuką 
dovanų gavome ir mes.

Kaip siuvami žaislai, nematė-
me. Ceche, į kurį buvome palydė-
ti, kelios siuvėjos siuvo kuprines. 
Pakalbinta cecho vadovė sakė, kad 
dabar daugumai atostogos, fabrikui 
nuolat stinga gerų siuvėjų, tačiau 
kalbėti apie vidutinį darbo užmo-
kestį atsisakė.

Mechanikos fabrike, gaminan-
čiame laidus ,,Mazams“, dirba apie 
trys šimtai darbuotojų. Inžinieriai 
noriai rodė fabriką, kilnojo skirtin-
gų spalvų laidus ,,Mazo“ technikai. 

Čia taip pat stigo darbuotojų. 
Sulčių ir daržovių fabrike ,,Gama 

vkusa“ (,,Skonių gama“) smagiai 
sutikome žinią, kad čia gaminami 
ne tik ypač kokybiški mišinėliai kū-
dikiams ir sultys, bet ir garsieji ikrai 
iš baklažanų. Filme,,Ivan Vasiljevič 
meniajet profesiju“ (,,Ivanas Vasil-
jevičius keičia profesiją“) išgarsėjęs 
kalambūras apie ikrus iš baklažanų 
slavų kraštuose anaiptol ne juoke-
lis. Į puslitrinius stiklainius sukrėsti 
ikrai tepami ant duonos ir, saky-
čiau, yra visai pakenčiamo skonio. 
Puikios ir sultys, kurias, kaip gy-
rėsi baltarusiai,  iš jų mielai perka 
žydai. Šiame fabrike prie įėjimo 
buvome apvilkti vienkartinias bal-
tais chalatais, tačiau pamatėme tik 
kažkokį  laaabai didelį baltą nevei-
kiantį agregatą. Tačiau degustacijos 
salėje, kol ragavome ,,ikra bakla-
žanavaja zamorskaja“ (baklažanų 
ikrai iš užjūrio), sukosi meniškas 
filmukas apie žalius, fabrikui pri-
klausančius ir, žinoma, ekologiškus 
laukus, kuriuose auginama žaliava, 
bei darbčius krašto žmones. 

Kam buvo reikalnigi balti chala-
tai, supratau tik pamačiusi vieno iš 
mūsų dažais ištepliotas rankas – pa-
sirodo, didysis agregatas stovėjo ką 

tik išdažytoje patalpoje. 
O sūrių fabrike man  apskritai 

uždraudė fotografuoti. ,,Zdes nel-
zia. Technologija“ (,,Čia negalima. 
Technologija“). Tarsi aš kažką apie 
sūrių gamybą suprasčiau. ,,Techno-
logija“ apsireiškė tuo, kad mačiau, 
kaip iš transporterio krinta pradžio-
je nesuvynioti į popierių, o vėliau – 
suvynioti glaistyti sūreliai.

Tačiau sūrių fabrikas  už cenzūrą 
atlygino su kaupu fabriko valgyklo-
je. Turėtų ,,Anykščių vynas“ tokią 
valgyklą -  ir aš ten pietaučiau: stal-
tiesės ant stalų, jokio seno aliejaus 
kvapo, švarus tualetas. Apie glais-
tytus sūrelius net nepasakosiu. Pas 
mus jų nepirktų, nes labai riebūs.

Visose lankytose įmonėse įreng-
tos garbės lentos su darbo pirmūnų 
nuotraukomis, rašoma apie planus, 
iškeltus uždavinius, kolektyvo įsi-
pareigojimus.

(Nukelta į 12 psl.)

Lentelė skelbia: „Vėliava pakelta varškės ce-
cho kolektyvo, įvykdžiusio 2019 metų birželio 
menesio gamybos užduotį 108,8 procentais, 
garbei.
Cecho viršininkė Vasilevskaja I.N. 
IMK PAVYZDĮ IŠ PIRMŪNŲ“. 

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis dabar turės tokį pat lapiną - Europos 
žaidynių Minske talismaną, kaip ir Rusijos 
prezidentas Vladimiras Vladimirovičius Puti-
nas. 

Aš Klecko sūrių fabrike. 

Klecko pėsčiųjų gatvė.

Anykščių Menų centro direktorius Tomas Tuskenis ir daili-
ninkė iš Klecko Oksana Andrončik bei jos sukurti kostiumai iš 
šiaudų  baltarusiškais motyvais. Praeitais metais šios dailinin-
kės sukurtas sodas, du manekenai su tautiniais baltarusių dra-
bužiais buvo buvo eksponuojami Anykščių koplyčioje. Tai buvo 
tarptautinio projekto ,,Žiemą vasarą” dalis, kuriame dalyvavo 
susigiminiavę su Anykščiais miestai. Baltatusijoje  tikima - pa-
sibučiavę po sodu - visatos modeliu, gausos simboliu,  jaunave-
džiai bus vaisingi. 
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spektras

(Atkelta iš 1 psl.)

Remontavo ir autoservise

Pirmą kartą į vikšrinį traktorių 
panaši amfibija-šienapjovė buvo 
išbandyta liepos pradžioje. Tech-
nikos ,,stebuklas“ yra perduotas 
UAB Anykščių komunalinis ūkis. 
Komunalininkai patys ir nedrįso, 
ir negalėjo jos išbandyti, nes neturi 
specialisto, todėl buvo pasikviesti ją 
pardavusios firmos UAB,,Taiklu“ 
atstovai. Šie atsivežė upių šienavimo 
patirties turintį specialistą. 

Vos užvedus variklį paaiškėjo, 
kad amfibijos tvirtinimo detalės 
nėra normaliai suvaržytos, o ja pa-
bandžius šienauti, žolė vėlėsi aplink 
vikšrus, lūžo dalgio dantukai. Po pir-
mojo bandymo amfibiją remontuoti 
išsivežė jos pardavėjai.

Šią savaitę amfibija antrą kartą 
buvo įleista į Šventąją, tačiau greitai 
,,išlindo“ naujas gedimas. Kadangi 
gedimo būta smulkaus, ji nuvežta 
į Anykščiuose esantį Vytauto Gru-
zinsko autoservisą.

 ,,Anykštos“ pakalbintas, 
V.Gruzinskas sakė, kad technikos 
priemonių veikimo principai yra 
tokie pat, todėl jis ėmėsi smulkaus 
amfibijos remonto. ,,Ir tanką, ir 
,,bėtėėrą“ armijoje esu remontavęs, 
variklius perrinkęs...“ -  šypsojosi 
V.Gruzinskas ,,Malūnsparnio dar 
nesate remontavęs?“ - paklausėme 
meistro. ,,Jeigu gausime tokį savi-
valdybės užsakymą - kodėl gi ne“, 
- juokėsi verslininkas.

 Visgi iš serviso techniką vėl išsi-
gabeno jos pardavėjai. Panašu, kad 
V.Gruzinskui detaliau apžiūrėjus 
techniką, o samdytam vairuotojui 
atsisakius vėl stotis prie vairalazdės, 
buvo nuspręsta amfibijos į upę ne-
bekišti. Laikinasis UAB Anykščių 
komunalinis ūkis vadovas Linas 
Pravilionis ,,Anykštai“ sakė, kad 
samdytas vairuotojas neturėjo vilčių, 
kad pavyks atlikti darbą,  ir didžiai 
abejojo, ar  nepasitelkus krano bus  
įmanoma iš upės ištraukti tą nelemtą 
amfibiją.

Po antrojo bandymo Anykščių 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis 
,,Anykštai“ konstatavo, kad rajo-
nas nusipirko... nesąmonę. ,,Viskas 
byra... Šitas įrenginys ir teoriškai 
negali veikti. Rusai tikrai geriau pa-
darydavo“, -  kalbėjo vicemeras. Jis 
sakė, kad pradės teisines procedū-
ras, kuriomis sieks, kad pardavėjas 
pasiimtų nekokybišką produktą ir 
grąžintų savivaldybei pinigus. Tie-

Šventosios upė žydrajai 
amfibijai neturi už ką dėkoti...

sa, didžioji dalis iš beveik 75 tūkst. 
eurų, kurie išleisti amfibijai įsigyti, - 
Europos Sąjungos lėšos.

Kauniečio valtis - perpus 
pigesnė

Kauniečiui, kuris valtimi-šienapjo-
ve prieš miesto šventę pjovė Švento-
sios upės vagos žoles, už šią paslaugą 
iš rajono biudžeto bus sumokėta 1,5 
- 2 tūkst. eurų. Tiesa, L.Pravilionis 
,,Anykštai“ sakė, kad pasamdytos 
paslaugos teikėjas ,,nupjaus tiek, 
kiek spės“. Darbus kaunietis pradėjo 
trečiadienio popietę. Jo įranga, regis, 
rimtesnių problemų neturėjo.

L.Pravilionis atskleidė, kad žmo-
gus, kurį pasamdė Šventajai šienauti, 
turi tą vienintelę valtį-šienapjovę, už 
kurią jis mokėjo perpus mažiau nei 
kainavo Anykščių valdžios įsigyta 
amfibija - šienapjovė. Tiesa, kaunietis 
pirko devėtą techniką ir, ją paremon-
tavęs, teikia vandens telkinių šiena-
vimo paslaugą ir fiziniams, ir juridi-
niams asmenims.  

Įtaria, jog amfibiją darė 
kreivarankiai

Anykštėnų įsigyta amfibija yra 
pagaminta turkų firmos ,,Mavi De-
niz“. Analogišką amfibiją nusipir-
ko ir Panevėžio miesto savivaldy-
bė. Tiesa, panevežiečiai jos liepos 
viduryje dar nebuvo išbandę.  

,,Kokiam čia Anykščių gara-
žiuke pagaminta?“-  įvertinęs iš 
,,Anykštos“ gautas Anykščių am-
fibijos nuotraukas, klausė vienos 
iš vandens telkinių šienavimo 
paslaugą atliekančios firmos at-
stovas.  Specialistas, vertindamas 

anykštėnų pirkinį ir kalbėdamas 
apie ,,garažiuką“, lyg ir ironizavo. 
Tačiau ir Anykščių rajono viceme-
ras D.Žiogelis šią mintį kartojo. 
Vicemeras sakė, kad įrodymų ne-
turįs, bet ir jam kyla visokių min-
čių“, ar amfibija, bent jau kažkuri 
jos dalis, nėra konstruota ,,namu-
diniu būdu“.

Patys kalti...

UAB ,,Taiklu“ direktorius Mar-
tynas Knyzelis ,,Anykštai“  aiški-
no, kad jo firma Anykščių savival-
dybei pardavė kokybišką amfibiją 
,,Mavi Deniz“. ,,Iškilo techniniai 
nesklandumai. Dabar juos ištai-
some. Mašiną mes išsivežėme“, 
- ,,Anykštai“ sakė UAB ,,Taiklu“ 
direktorius.

M.Knyzelis sakė, kad 
UAB,,Taiklu“ pardavė dvi analogiš-
kas amfibijas-šienapjoves - Anykščių 
rajono ir Panevėžio miesto savival-
dybėms.  Iki šiol nei UAB,,Taiklu“, 
nei apskritai kokia nors kita firma 
Lietuvoje nespecializuotai įmonei 
amfibijos - žoliapjovės nebuvo par-
davusi. Lietuvoje yra gal trys priva-
čios įmonės, kurios teikia vandens 
telkinių šienavimo paslaugas.

,,Daiktas, kurį pardavėme, visiškai 
atitinka techninę užduotį. Mes par-
davėme tai, ko prašė klientas. Tech-
ninėje užduotyje nėra minimas upės 
šienavimas“, - kalbėjo verslininkas.  

M.Knyzelis ,,Anykštai“ sakė, 
kad amfibija ,,Mavi Deniz“ yra pa-
jėgi plaukti prieš upės srovę, tačiau 
ji skirta ,,daugiau lygiems vande-
nims“.  

UAB ,,Taiklu“ vadovas anykš-
tėnų bandymus šienauti užžėlusią 

Du bandymai įdarbinti beveik 75 tūkst. eurų kainavusią amfibiją 
baigėsi nesėkmėmis.

Šventosios vagą jo firmos parduota 
amfibija lygino su traktoriuko-žo-
liapjovės darbu. Pasak verslininko, 
nederėtų kaltinti pardavėjo, jeigu 
nusipirktas traktoriukas negali užro-
poti į statų kalną ar šienauti griovių 
- pats pirkėjas turėtų žinoti, kokiam 
tikslui ir kokį įrenginį perka. (,,Am-
fibijos pirkimą tirs, bet kaltų kaip ir 
nėra“, Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
,,Anykšta“,  2019 07 13).

 Pavesta atlikti auditą

Praėjusį ketvirtadienį Anykš-
čių rajono taryba priėmė spren-
dimą, kuriuo savivaldybės kon-
trolės ir audito tarnybai nurodė 
atlikti ,,vandens įrangos pirkimo 
veiklos auditą“. Ir aukščiau ci-
tuotas UAB,,Taiklu“ direktorius 
M.Knyzelis, regis, pripažino, kad 
savivaldybė vargu ar nusipirko tą 
daiktą, kurio jiems reikia. 

Kita vertus, vienas iš vandens 
augalų šienavimo įrangos parda-
vėjų, kalbėdamas su ,,Anykšta“ 
neslėpė, jog buvo keista, kad am-
fibijų pardavimo klausimais jam 
skambina moteris iš savivaldybės. 
Juolab kad tuo metu savivaldybės 
viešųjų pirkimų komisijai vado-
vavęs savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas pagal išsi-
lavinimą yra inžinierius -mecha-
nikas. Taigi, tikėtina, jog jis turi 
žinių apie pagrindinius mecha-
nizmų veiklos principus.  Bet ji-
sai anksčiau ,,Anykštai“ aiškino, 
kad perkamos amfibijos techninė-
mis galimybėmis nesidomėjo, tik 
prižiūrėjo, kad viešasis pirkimas 
būtų tvarkingai atliktas. 

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis svarsto, jog 
konstruojant amfibiją, ko 
gero, dalyvavo ir Lietuvos 
,,auksarankiai“.

Įsigyjant amfibiją, Viešųjų 
pirkimų komisijai vadovavo 
Ramūnas Blazarėnas, kuris 
pagal išsilavinimą yra inži-
nierius mechanikas.

Šventosios upės žoles pjauti 
,,atsisakiusi“ amfibija už be-
veik 75 tūkst. eurų nupirkta 
buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio komandos.

Penktadienį komunalininkai išvežė žoles, išgrėbtas į krantą.

Streikas. Dėl didžiausios Ispanijos 
oro bendrovės „Iberia“ darbuotojų 
planuojamo streiko Barselonos El 
Prato tarptautiniame oro uoste sa-
vaitgalį gali būti atšaukta arba atidėta 
per 1 tūkst. skrydžių, praneša ispanų 
dienraštis „La Vanguardia“ ir kitos 
šalies žiniasklaidos priemonės.

Bus atšaukiami arba atidedami ir 
tarptautiniai, ir vidaus skrydžiai. Is-
panijos transporto ministerija parei-
kalavo, kad „Iberia“, nepaisydama 
streiko, savaitgalį atliktų mažiausiai 
54 proc. tarptautinių skrydžių ir ne 
mažiau kaip 32 proc. vidaus skry-
džių. „Iberia“ darbuotojai, įskaitant 
apie 3 tūkst. žmonių, dirbančių Bar-
selonos oro uosto antžeminių paslau-
gų tarnyboje, yra nepatenkinti darbo 
sąlygomis. Jie, be kita ko, skundžiasi 
dėl viršvalandžių ir mažo darbo už-
mokesčio. Oro bendrovė pranešė, jog 
streikas tęsis liepos 27–28 dienomis.

Paleido. Iranas paleido devynis iš 
12 liepos 14-ąją sulaikyto tanklaivio 
įgulos narių indų, penktadienį prane-
šė Indijos užsienio reikalų ministerija. 
Iranas su Panamos vėliava plaukio-
jantį laivą „MT Riah“ jo sulaikymo 
metu kaltino degalų kontrabanda. 
Laivas buvo sulaikytas didėjant įtam-
pai tarp Irano vyriausybės ir Didžio-
sios Britanijos bei JAV dėl laivybos 
Hormūzo sąsiauryje.

Paleidus minėtus žmones, Irane su-
laikytų indų skaičius sumažėjo iki 21. 
Tarp šių sulaikytųjų yra trys kiti „MT 
Riah“ įgulos nariai ir 18 su Britanijos 
vėliava plaukiojančio tanklaivio „Ste-
na Impero“, kurį Irano pajėgos sulai-
kė praėjusią savaitę, įgulos narių.

Apyvarta. 2016 metų birželį Lie-
tuvoje pradėjęs veikti Vokietijos pre-
kybos tinklas „Lidl“ per praėjusius 
finansinius metus, kurie prasideda 
kovą ir baigiasi kitų metų vasarį, pa-
siekė 368 mln. eurų apyvartą – 23,5 
proc. daugiau nei ankstesniais finan-
siniais metais. Bendrovės grynasis 
pelnas siekė 13,8 mln. eurų – 4,1 
karto daugiau nei 2017-2018 finan-
siniais metais, pranešė „Lidl“. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia iš viso 44 
„Lidl“ parduotuvės. Per praėjusius 
finansinius metus bendrovė atidarė 
7 naujas parduotuves ir investavo 39 
mln. eurų. Pirmosios 15-ka „Lidl“ 
parduotuvių Lietuvoje atidarytos 
2016 metų birželio pradžioje. 

Sulaikė. Ketvirtadienį sulaikytas 
Jonavos policijos pareigūnas, įta-
riama, galėjo tarpininkauti, kad už 
kyšius atliekant techninę apžiūrą 
nebūtų fiksuojami kai kurie trūku-
mai. Kaip pranešė Kauno apskrities 
policija, įtariama, kad Jonavos rajo-
no policijos komisariato vyriausiasis 
patrulis, pasinaudodamas pažintimi 
su Kauno techninės apžiūros centro 
Jonavos filialo darbuotoju, tarpi-
ninkaudavo ir gaudavo iš vairuoto-
jų neteisėtą atlygį, kuriuo dalydavosi 
su techninės priežiūros darbuotoju, 
kad šis nevertintų, neužfiksuotų au-
tomobilio techninių trūkumų ir leistų 
transporto priemonei dalyvauti eis-
me. Policijos duomenimis, kyšių su-
mos siekdavo iki 50 eurų. Pareigūnas 
ketvirtadienį sulaikytas, atliekamas 
ikiteisminis tyrimas dėl kyšininka-
vimo, papirkimo, prekybos poveikiu 
ir piktnaudžiavimo tarnyba. Pasak 
Kauno apskrities policijos, šiuo metu 
sprendžiamas klausimas dėl pareigū-
no nušalinimo nuo tarnybos. Abiems 
įtariamiesiems skirtos kardomosios 
priemonės – rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti.

-Bns
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pirmadienis 2019 07 29

sekmadienis 2019 07 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Apie žvejį ir jo pačią 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė.
12:00 Mėlynoji planeta 2. 
Vienas vandenynas 
12:55 Gorongozos nacionali-
nis parkas. Rojaus atgimimas. 
Mūšio linijos 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7.
14:40 Klausimėlis.lt.
15:00 Kryžių kalno atlaidai. 
Šv. mišių tiesioginė translia-
cija.
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. Sąjūdis. 
22:00 Marija Terezė N-14. 
23:45 Negyvėliams netinka 
pledai N-14. 
01:10 Mėlynoji planeta 2. 
Vienas vandenynas (kart.).

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Monstrai prieš ateivius” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:40 “Ogis ir tarakonai” 
09:00 Tomas ir Džeris sve-
čiuose pas Ozo šalies burti-
ninką 
10:10 Šuo futbolininkas. 
Europos taurė 
11:55 Pelenės istorija. 
Gražiausios dainos N-7. 
13:45 Linksmuolė Momo 
15:30 Mano tėtis nuvarė ma-
šiną N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Transformeriai. 
Išnykimo amžius N-7. 
22:45 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2 N14. 
00:55 Penktadienis, 13-oji 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Gyvenimo knyga” N-7

13:15 “Titanikas” N-7
17:25 “Havajai 5.0” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Naktis muziejuje 2” N-7
21:35 “Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas” N-14
23:25 “Padaras”. Matthijs van 
Heijningen Jr. S
01:30 “Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis” N-7 (kart.)

06:30 Galiūnų čempionatas. 
Lietuvos rinktinė - Pasaulio 
rinktinė (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Geriausi šuns draugai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:15 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:20 “Kas žudikas?” N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:40 “Juodasis sąrašas” N-7. 
22:35 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI” N14. 
23:35 Penktas Dievo įsaky-
mas - nežudyk (k) N14. 
01:15 Bendrabutis (k) S. 

07:10 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7.
09:40 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai”
12:30 “Džinas Italijos pakran-
tėje” 
13:00 “Laukiam svečių su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. Balsas 
naktyje N14
23:05 Super 8 N14. 
01:20 Kelyje (k) N14. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Grupės „Mannazz“ 
koncertas (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
09:00 Misija: Vilnija. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Adalbertas Vaitiekus 
ir Kryžiaus žygiai. 

10:30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
11:00 Pirmosios ekspedicijos 
į Igarką 30-osioms metinėms. 
Sugrįžimas. 
11:45 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai. (kart.).
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Neribotos žmogaus 
galimybės 
13:00 Stop juosta.
13:30 Sporto galia. Vokietijos 
futbolo sėkmės paslaptys 
14:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Finalai. 
16:40 Mokslo sriuba. 
17:10 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
19:40 Dauntono abatija 4 N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:50 Gustav Mahler. 
Simfonija Nr. 3 d-moll.
23:30 Jos Didenybės tarnybo-
je N-14. (kart.).
01:50 Antikvariato paslaptys 
7. Žudymo menas N-7. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Candy Crush”. (kart.) 
N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Azija iš paukščio skry-
džio” (kart.)
12:00 “Candy Crush”. N-7

13:00 “Azija iš paukščio skry-
džio” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai”. 
N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
13.00 „Grobis“ 
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.05 „Grobis“ 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 15 
N-7.
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 3 N-7.
23:43 Kostiumuotieji 4 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.

09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Draugeliai N14. 
00:40 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Skaniai ir paprastai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Žmonijos biuras” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “Legendos” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:15 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:15 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:15 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Gaudynės N14. 
23:05 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus (k) N14. 
00:50 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Mylėk savo sodą”(k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvinai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 

14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Tarp jaunų ir karštų N14. 
23:05 “Amžina meilė” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
06:50 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
07:05 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Adalbertas Vaitiekus ir 
Kryžiaus žygiai. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:50 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 4 N-7. 
(kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-

sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.
19:00 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. 
19:15 Lecho Walęsos por-
tretas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Nesamasis laikas. 
Mistinė drama. N-14. 
22:55 Viskas arba nieko. 
Bondo istorija N-14. 
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:00 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Paktas” S
00:50 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu . 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. N-7.
09.00 „24/7.” 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai 
6. 
12.10 „Bruto ir Neto”N-7.
12.40 „Šviesoforas”N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - 
įstatymas“N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019m. „Formulės-1“ 
čempionato Vokietijos GP 
apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.40 Sportas.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Verslo genas”
18.55 „Miškinis“N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.55 Rubrika Verslo genas
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane”N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo genas”
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.



2019 m. liepos 27 d.

antradienis 2019 07 30

trečiadienis 2019 07 31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 
16 N-7.
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7. 
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” 

N-7.
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:25 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Greitojo reagavimo 
būrys. Ugnies audra N14. 
00:20 “Juodasis sąrašas” 
N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7

20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Teta Helena” N-7
00:25 “Kaulai” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:15 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:15 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:15 “Kobra 11” (k) N-7.
11:15 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Gatvių kovotojas N14. 
23:05 Gaudynės (k) N14. 
01:00 “F. T. Budrioji akis” 
N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-

kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
15:55 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Sakmė apie du 
kaimelius N-7. 
23:10 “Amžina meilė” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
06:50 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:55 Lesė 2  (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai. 
Matematikas Konstantinas 
Pileckas. 
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. (kart.).
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 
16:25 Šimtas. Trumpos isto-
rijos apie dvi Lietuvas.

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 Mano tėviškė. 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
19:15 Pokyčių karta. Rusijos 
prikėlimas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Damos. Kozirių dama 
N-14. 
23:10 Mes vagiame paslap-
tis. „Wikileaks“ istorija 
01:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Aplink pasaulį per 80 
dienų” N-7
23:25 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:30 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 7. Lavrinovičiai. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto”N-7.
21.30 „Pamiršk mane”N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7.
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina 
geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.

09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Aklavietė N14. 
00:15 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” 
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Alinanti misija” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “Legendos” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:25 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Pavojus iš kosmoso 
N14. 
22:55 Gatvių kovotojas (k) 
N14. 
00:50 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 

N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Plėšrieji paukščiai 
N-7. 
23:10 “Amžina meilė” N-7
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
07:10 Mano tėviškė. Maironis. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:50 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Šatrijos 
Ragana.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Lecho Walęsos portre-
tas (kart.).
15:25 ...formatas. Poetė Rasa 
Kutkaitė. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Šatrijos 
Ragana. (kart.).
19:15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu 
Freemanu 3. Ar amžinybė 
baigsis? 
20:00 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Klubas S
23:05 Interneto valytojai 
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7

20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Eragonas” N-7
23:05 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:15 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7.
12:00 Gyvenimas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.

12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Tamsos pakraštys 
N14. 
00:50 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Aukštis” N-14
23:45 “Kaulai” N-14
00:45 “Legendos” N-14

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7.  
08:05 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:05 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:05 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:05 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Atvira ugnis N14. 
22:50 Pavojus iš kosmoso 
(k) N14. 
00:45 “F. T. Budrioji akis” 
N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-

kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
15:55 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” 
N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” 
N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Juodi laikai 
N14. 
22:55 “Amžina meilė” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
06:50 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai. (kart.).
07:05 Stop juosta (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 
16:30 Laba diena, Lietuva 

(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. 
19:15 Magritte. Vyras su 
skrybėle 
20:05 Šimtas. Trumpos isto-
rijos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Praplėšta uždanga 
N-14. 
23:35 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Rytojaus žemė” N-7
23:35 “Aukščiausia pavara” 
N-7
01:00 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“N -7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Šeimininkė“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7.
12:00 (Ne)emigrantai (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
22:40 Hobitas: nelaukta kelio-
nė N-14. 
01:25 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.
11:55 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke”
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Bėgte visą naktį N14. 
23:20 Viskas ore! N14.
01:25 Baimės kaina N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” 
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. Ispanija – 
Lietuva.
21:30 “Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas” N-7
23:50 “Džesabelė” S
01:30 “Teta Helena” N-7 (kart.)

06:35 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:30 “Pragaro virtuvė” (k) N-7. 
08:25 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:25 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
20:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Snaiperis. Palikimas 
N14. 
23:35 Atvira ugnis (k) N14. 
01:25 “F. T. Budrioji akis” N-7

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7
13:10 “Ponas Bynas” (
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 

18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 Vera. “Kiro” klubas N14. 
22:55 Akivaizdus ir tikras pavo-
jus N14. 
01:35 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nik Bärtsch’s Ronin. 
Džiazo vakaras. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys.
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (kart.).
07:50 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Euromaxx. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Tadas 
Ivanauskas ir Adomas 
Hrebnickis.
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
14:30 Leonardas. Žmogus, 
išgelbėjęs mokslą (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Viktoras Rudžianskas. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).

18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Tadas 
Ivanauskas ir Adomas 
Hrebnickis. (kart.).
19:15 Australijos lietuviai – toli-
mi ir artimi. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Nepagrįstai apkaltintas. 
Hario Viorco byla N-14. 
22:30 Gera muzika gyvai. 
24:00 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Bado žaidynės” N-7
00:55 “Paktas” S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. Valdemaras 
Novickis. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto”N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 13-metis Rytis 
Sakas. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 13-metis Rytis 
Sakas. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Šeimininkė“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2019 08 03

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:25 Jaunieji detektyvai ir 
Juodojo karaliaus prakeiks-
mas 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Nilas. Didingoji upė. 
Riaumojantys vandenys 
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos. Milžinų 
karalystė 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Antikvariato paslaptys 
9. Atsisveikinimo žinutė N-7.
00:05 Hobitas: nelaukta ke-
lionė N-14 (kart.).

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:20 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Monstrai prieš atei-
vius” 
08:15 “Riterių princesė Nela” 

08:45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:15 “Ogis ir tarakonai” 
09:50 “Ponas Bynas” 
10:15 Pabėgimas iš Žemės 
planetos 
12:00 Paskutinis drakonų 
nugalėtojas N-7.
14:15 Šnipė Harieta 
16:20 Šeimos savaitgalis 
N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šunų viešbutis 
21:35 Zūlanderis 2 N14. 
23:40 Kosminė stotis 76 N14. 
01:35 Bėgte visą naktį (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Kačių motina” N-7
13:20 “Įpėdiniai” N-7
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Šuns tikslas” N-7
21:25 “Iksmenai. Pradžia. 
Ernis” N-14
23:40 “Pavojingas susitari-

mas” N-14
01:25 “Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas” N-7 (kart.)

06:05 “Kvailiai šėlsta” (k) 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato atrankinis etapas. 
2018 m. 
10:00 “Geriausi šuns drau-
gai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:40 “Ekstremalūs išban-
dymai” 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
16:55 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
17:50 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
18:20 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Tuk tuk N14. 
00:10 Išleistuvių naktis N14. 

06:45 “Akloji” (k) 
07:15 “Pragaro katytė” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:35 “Būrėja” (k) 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson receptai” 
12:15 “Akloji” 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7. 
21:00 “Likimo šešėlis” N-7. 
23:10 “Begėdis” S
01:20 Uodega vizgina šunį 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Meno ritmai. Laisvasis 
stilius. Džiazas Kinijoje 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Šokio ir gyvos vio-
lončelių muzikos spektaklis 
„Bolero – Extended“. 
13:00 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 „Viskas yra gerai“. 
„Leon Somov & Jazzu“.
14:00 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
15:20 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
15:50 Euromaxx. (kart.).
16:20 Klauskite daktaro 
17:10 Stilius 
18:05 Istorijos detektyvai. 
18:55 Daiktų istorijos. 
19:40 Dauntono abatija 4 

N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Deimantai amžiams 
N-7.
23:00 Linksmos Grigorijaus 
Kanovičiaus akys. 
00:25 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Candy Crush”. (kart.) 
N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
10:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
11:00 “Azija iš paukščio skry-
džio” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Azija iš paukščio 
skrydžio” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Miestas ar kaimas”. 
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Mančesteris prie jū-
ros” N-14
00:50 “Rytojaus žemė” N-7 
(kart.)

06.10 „Pasaulis iš 
viršaus“N-7.
06.35 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslininkai. 
Domas Kaunas“ . 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrųšešėlyje“ Vanda 
Mingailaitė-Tumėnienė. 
08.30 „TV Europa pristato. 
Vyrųšešėlyje“ G. E. Mohl - 
Basanavičienė. 
09.00 „Pasaulis iš 
viršaus“N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis 
su D.Žeimyte. Kunigas 
Rimantas Gudelis. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 1. G. Savickas. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 9. H. Mackevičius. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane” N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. Kriminalinės paslaptys 
su K. Krivicku. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 8. B.Tiškevič 
Pokalbiai. 
00.05 „Rasputinas“ N-7.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.
anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti 
mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24

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
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Rezonansas

Pradžioje buvo žmonių, su 
kuriais kalbėjausi, veidai. jie - 
lyg savi ir kartu nepakartojami, 
besikeičiantys, tarsi gyvenimu al-
suojantys gyvi paveikslai, kuriuos 
tapo ne dailininko teptukas, bet 
vidinės emocijos, įvairūs išgyve-
nimai. Ypač pašnekovo akyse gali 
pamatyti tuose išgyvenimuose 
gimusių slėpinių atodangas. 

Bendraujame vieni  su kitais 
įvairiausiomis temomis - ne vien 
apie orą, politiką, kainas ar kaip 
kiti gyvena. ir visose paminėtose 
pokalbių temose regimas kito 
žmogaus veidas. koks jis pasi-
daro nuostabus, kai žmogus tau 

Tas amžinas savos žemės ilgesys...

Ričardas BAnYs

pasakoja apie meilę, apie gražiai 
augančius vaikus, apie pasiek-
tas mažas ir dideles gyvenimo 
pergales. taigi, daugybė veidų ir 
jų paveikslų...

Dažnai, gyvendami toli nuo 
savo gimtinės krašto, apie savo 
išgyvenimus bei prisiminimus 
vieni kitiems pasakojame. koks 
tada nuostabiai gražus tampa pa-
sakojančio apie savo gimtinę kito 
žmogaus veidas! nepajauti, kaip 
susitapatini su kitu žmogumi: ne 
vien veido išraiška, bet ir prisimi-
nimais, ilgesiu, ir dvasine šiluma, 
nes mes kiekvienas turime ko 
ilgėtis ir apie ką galvoti. Mes visi 
priklausome žemei, ant kurios pir-
mą kartą atsistojo mūsų kūdikys-
tės kojos. Priklausome žemei, ant 
kurios prasidėjo mūsų gyvenimo 
kelias ir ant kurios krūtinės mes 
atsigulsime, užbaigę savo kelionę. 
Paskui tos žemės širdis mus pri-
glaus, kada užmigsime ramybės 
miegu. o po mūsų ateis kiti...jie 
irgi turės savo žemės ilgesį...

Šalia veido dar yra širdis. 
Ji irgi prabyla, kai ištariamas 
gimtosios žemės žodis. Mūsų 
širdis - tai erdvė, kurioje tarp 

daugelio vertybių yra saugomi du 
nuostabūs dalykai, liečiantys mus  
pačius ir gimtinės žemę: ilgesys ir 
ištikimybė. Mūsų širdyse gyve-
nantis ilgesys skatina ir stiprina 
pirmapradę ištikimybę, kurios 
dėka nenusigręžiame nuo gimtųjų 
vietų ir jų neišmainome į kitką. 
tikriausiai sunku būtų surasti 
žmogų, kuris galėtų išduoti savo 
gimtuosius namus ir sulaužyti 
jiems duotą ištikimybę. jei taip 
atsitiktų, tai koks gi turėtų būti 
tas žmogus nelaimingas ir kartu 
bevertis! tarsi kirgizijos rašytojo 
Čingizo Aitmatovo mankurtas 
-  žmogus be savasties ir dvasinės 
patirties.   

Daugelis iš mūsų guodžiamės, 
kad gimtųjų namų vietoje dabar 
auga miškas, žaliuoja pieva ar 
banguoja kviečių geltona jūra. 
Guodžiamės, kad vingiuojantys 
vaikystės ar jaunystės takeliai 
dabar matomi tik sapnuose, iš 
kurių pabudę pajuntame, kaip 
mums viso to, kas buvo kažkada, 
šiuo metu trūksta. Pasijuntame 
tarsi kažkieno apiplėšti ar nu-
skriausti. O gal viso to netekome, 
nes kažkada neįvertinome to, ką 

turėjome? Bandėme ieškoti rojaus 
už jūrų marių? kiek mūsų iki 
šiolei vis dar kažko ieško toli nuo 
savo namų, nuo gimtinės. o jos 
balsas nepaliauja kvietęs sugrįžti 
ir atsisėsti po vaikystės medžiu, 
po kurio šaknimis išliko paslėptos 
vaikystės pasakos ir jų paslaptys. 
Ar turime dar iki šiolei augantį tą 
vaikystės medį? jei nebeturime, 
tai skubėkime pasodinti kitą. Gal 
dar užaugs? 

kažkada ir aš atvažiavau į tą 
vietą, kurioje gyveno mano myli-
mi seneliai ir kurioje, beveik nuo 
pat gimimo,  bėgo mano vaikystės 
metai. trobos jau nebebuvo. išliko 
tik šulinys ir du plokšti akmenys 
laiptų vietoje. Aplinkui- krūmai ir 
miškas...

norėjosi kažką surasti ir 
pasiimti su savimi. Bent medžio 
šakelę ar akmenuką nuo žemės.  
Bevaikštinėdamas pastebėjau 
kažką boluojant. tai buvo trobos 
medinio lango rėmo fragmentas. 
Atsilaužiau gabaliuką to medžio, 
man svarbaus lyg relikvijos. Pas-
kui į nosinę įsipyliau saują žemių. 
Atrodo, kas tas medžio gabalėlis 
ar tos žemės? Bet gyvendamas 
svetimame ir man nesvetingame 
dideliame Mieste, tas dvi gimtinės 

krašto relikvijas jutau tarsi 
guodžiantį balsą, kurį girdėdavau 
tada, kai rankomis paliesdavau  
ant mano darbo stalo padėtą 
dėžutę su senelių trobos lango 
fragmentu ir saujele gimtinės 
žemės. Panašų jausmą, girdėjau 
pasakojant, išgyveno mūsų trem-
tiniai, į sibirą su savimi pasiėmę 
saują lietuvos žemės ir namuose 
keptos duonos gabalėlį...

tačiau kas mumyse bebūtų, 
koks jausmas belydėtų - gera  vėl 
sugrįžti namo. o jei namų jau 
nebėra, tai bent į savo krašto 
žmonių  glėbį, kuriame pasijauti 
prisimenamas, mylimas ir pasi-
ilgtas. Vasara - susitikimų metas. 
Vasara - kraštiečių suvažiavimo 
metų laikas. jis nuostabus dar ir 
tuo, kad skirtingų likimų ir gy-
venimo istorijų žmones suvienija 
bendras jausmas - savo gimtosios 
žemės ilgesys ir pirmapradė ištiki-
mybė savo namams. o gimtosios 
žemės fone atsiradę mūsų veidai 
ir širdys atsigauna ir atjaunėja. 
tada vėl tarsi kažkas užkuria 
mūsų namų židinį, nes jis yra tik 
vienas toks. ne veltui senovės 
airių išmintis mums primena, kad 
„nėra kito tokio židinio kaip namų 
židinys...“. 

Miesto šventė. Pirmoji diena
Vakar, penktadienį, prasidėjo Anykščių miesto šventė ir IX Pa-

saulio anykštėnų suvažiavimas. 
Pirmąją šventės dieną miesto centre buvo pinami floristiniai 

kilimai, o skulptorius Romualdas Inčirauskas Izidoriaus Girčio 
muziejui dovanojo savo rankomis sukurtą medalį - ,,Mano vai-
kystės fotografas”.

Anykščiuose prasidėjo tarptau-
tinis floristinių kilimų konkursas, 
rengiamas jau 13-ąjį kartą. Kon-
kurse dalyvauja 21 komanda. Iš 
Anykščių rajono floristinius kili-
mus pynė gausiausias komandų 
skaičius -  Anykščių socialinės 
globos namų, Raguvėlės mote-
rų klubo, Skiemonių seniūnijos 
Katlėrių bendruomenės, Debeikių 

moterų veiklos centro, Anykščių 
seniūnijos Naujųjų Elmininkų 
bendruomenės, Anykščių Trečio-
jo amžiaus universiteto, Anykš-
čių seniūnijos Burbiškio kaimo 
bendruomenės, Ažuožerių mote-
rų klubo, Debeikiečių bendrijos, 
Traupio seniūnijos Levaniškio 
bendruomenės ,,Abipus Nevėžio“, 
Ažuožerių moterų klubo Merginų 

grupės, Viešintų bendruomenės, 
Anykščių socialinės gerovės cen-
tro, Skiemonių kaimo bendruo-
menės bei Traupio bendruomenės 
komandos.

Į tarptautinį floristinių kilimų 
konkursą taip pat atvyko Panevė-
žio darbo rinkos centro, Rečionių 
bendruomenės, šachmatų klubo 
,,Juodasis rikis“ komandos.

Sulaukta ir svečių iš užsienio - 
floristinius kilimus pynė Baltaru-
sijos Minsko bei Latvijos Maduo-
nos miestų komandos.

Kaip ir kasmet, floristinių kilimų 
konkurso dalyviams atlyginamos 
dalyvavimo konkurse išlaidos.

Dosniausias kompensacijas už 

dalyvavimą konkurse gaus daly-
viai iš kitų valstybių - jiems bus 
sumokėta po 400 Eur. Konkurso 
dalyviams iš kitų Lietuvos savi-
valdybių kelionės išlaidoms atly-
ginti, augalų, priemonių kilimui 
pinti įsigijimui bus skirti 130 Eur. 
Anykščių rajono floristinių kilimų 
pynėjams bus skirtos 70 bei 100 
Eur išmokos. Nugalėtojų lauks 
organizatorių bei konkurso rėmėjų 
prizai bei padėkos.

Šiemet tarptautinio floristinių 
kilimų konkurso dalyvius vertins 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, kuris yra Lietuvos 
dendrologų draugijos tarybos na-
rys, Traupio pagrindinės mokyklos 

botanikos mokytojas - ekspertas, 
dailininkas, prof. Arvydas Šalte-
nis, Vilniaus universiteto botani-
kos sodo mokslo programų aptar-
navimo ir koordinavimo  skyriaus 
vedėja habil. dr. Izolda Pašakins-
kienė, Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos mokytoja - metodinin-
kė Rita Juodelienė, UAB ,,Gėlių 
lanka“ floristė - meistrė Eugenija 
Sudeikienė bei gėlių organizaci-
jos ,,Spycimerskie Bože Cialo“ iš 
Lenkijos prezidentė Maria Pelka.

Penktadienį 9 valandą pradėję 
floristinių kilimų gamybą kon-
kurso dalyviai savo kūrybinį dar-
bą baigė tik vakarop. Geriausiųjų 
apdovanojimai vyks šiandien, šeš-
tadienį, 14 val. Anykščių miesto 
parko scenoje.

(Nukelta į 16 psl.)
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Vilijai Blinkevičiūtei – vėl atsakingos pareigos Europos Parlamente
Rimantas kAtkeViČiUs

Liepos pradžioje darbą pradėjusiame naujajame Europos 
Parlamente Lietuvos atstovei Vilijai Blinkevičiūtei vėl patikėtos 
atsakingos pareigos – ji išrinkta Užimtumo ir socialinių reika-
lų komiteto pirmąja vicepirmininke. Tai aukščiausios pareigos, 
šioje kadencijoje tekusios Lietuvoje išrinktiems europarlamen-
tarams. Dalį praėjusios kadencijos V. Blinkevičiūtė vadovavo 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui.

Pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pa-
žangiojo aljanso frakcijos nare Vilija BLINKEVIČIŪTE.

Vilija Blinkevičiūtė: „Neabejoju, kad užimtumas ir socialiniai 
reikalai bus šio Europos Parlamento prioritetas“.

Gerbiama Vilija, ir vėl – at-
sakingos pareigos ir nauji iššū-
kiai?

Iš tiesų, Užimtumo ir socia-
linių reikalų komiteto pirmo-
sios vicepirmininkės pareigos 
– aukštas darbo Europos Parla-
mente įvertinimas ir didelė atsa-
komybė.

šis komitetas, kuriame dirba 
55 tikrieji ir 52 pakaitiniai na-
riai, yra vienas svarbiausių iš 
dvidešimties komitetų. Jis atsa-
ko už Europos užimtumo strate-
giją,  Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimą, kovą su 
skurdu ir socialine atskirtimi, 
Europos socialinį fondą, darbuo-
tojų socialinės apsaugos ir darbo 
sąlygų gerinimą, socialinį dialo-
gą ir kitas kiekvienam žmogui 
svarbias sritis.

Pavyzdžiui, labai svarbu, kad 
visoje Europos Sąjungoje mi-
nimalios pajamos būtų tokios, 
kurios užtikrintų galimybę žmo-
nėms pakilti virš skurdo ribos. 
Tai bus viena iš mano darbo 

krypčių. Ir neabejoju, kad užim-
tumas ir socialiniai reikalai bus 
šio Europos Parlamento priori-
tetas.

Kokia ateitis laukia Vaikų ga-
rantijų iniciatyvos, prie kurios 
daug prisidėjote?

Tikiu, kad ją pavyks įgyven-
dinti. 2021-2027 m. ES biudžete 
Vaikų garantijų iniciatyvai  nu-
matyta skirti beveik 6 milijardus 
eurų. Taip pat būtina stiprinti 
Jaunimo garantijų iniciatyvą. 
Tokia aiški mano pozicija.

Iš viso dirbsiu 3 komitetuose: 
Užimtumo ir socialinių reikalų, 
Moterų teisių ir lyčių lygybės, 
Kultūros ir švietimo komitetuo-
se. Darbas šiuose komitetuose 

tiesiogiai susijęs su vaikų, jau-
nimo, šeimos reikalais. 

Praėjusią kadenciją iš 11 
Lietuvos atstovų Europos Par-
lamente buvote aktyviausia. 
Kaip tai Jums pavyksta?

Aš dirbu. Daug. Nuoširdžiai. 
Reiškiu savo nuomonę, siūlau 
sprendimus. Kitaip nemoku. 

Nuoširdžiai dėkoju Anykščių 
krašto žmonėms, kurie gegužės 
pabaigoje per Europos Par-
lamento rinkimus balsavo už 
mūsų, socialdemokratų, sąrašą 
ir mane. O tai, kad beveik 105 
tūkstančiai Lietuvos rinkėjų 
man atidavė savo pirmumo bal-
są, įpareigoja dirbti dar geriau.

Užsak. nr. 829 

(Atkelta iš 5 psl.)

Cerkvė buvo virtusi 
mechanikos fabriku

Nežinia, kiek dar liaudies ūkio 
pasiekimų būtume tą dieną įver-
tinę, bet aš užsikaprizijau, kad 

Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio 
pasiekimai ir kepti paršeliai

noriu į cerkvę. Noras kilo spon-
taniškai. Nuvedė mus  į Klecko 
,,zaksą“. O ten – visur veidro-
džiai ir tribūna ,,a‘la altorius“. 
Žodžiu...

Kol šią prabangą fotografavo 
gruzinai,  aš išėjau į gatvę ir pa-
mačiau cerkvę. Prie vartų buvo 

Klecke jaunavedžiai pasiža-
da amžinai mylėti po Baltar-
susijos herbu.

parašyta, kad tai XVII a. statinys. 
Ar gali sakyti, kad buvai mieste, 
jeigu nematei šventovės? Mano 
norą entuziestingai palaikė rusų 
delegacijos iš Kašyro atstovas, 
kuris sakėsi esąs baigęs dvasinę 
seminariją.

Mus lydintis baltarusis suma-
nymu neapsidžiaugė, tačiau ėmė 
skambinti popui. Klecke cerkvė 
buvo paversta kultūros rūmais. 
Nurinkti auksiniai ,,svogūnai“, 
iškeltos žvaigždės. Iš trijų pusių 
(ketvirtosios reikėjo privažiavi-
mui) cerkvė apstatyta dideliais 
pastatais, kad nesimatytų. Vėliau 
cerkvėje veikė mechanikos fabri-
kas. Tuo metu unitų  XVII a. sta-
tyta bažnyčia, perėjusi provosla-
vams, buvo padalyta į du aukštus, 
o prie vienos sienos pristatytas 
bendrabutis. 

Fabrikas cerkvėje veikė iki 
1992 –ųjų. ,,Per išpažintį verkia 
žmonės, prisimindami,  kad šio-
je vietoje nusidėjo” , - pasakojo 
valdžios turistų priimti iškviestas 
energingas ir rūstus šventikas. 
Jis sakė, kad cerkvę balatrusiai 
prisimena tik per laidotuves. O 
tuokaisi, vaikus registruoja kitoje 
pusėje gatvės. Per metus Klecko 
Kristaus Prisikėlimo cerkvėje su-
jungiamos vos šešios poros, o ir 
tos, pasak dvasiškojo tėvo, drau-
ge nugyvenę po dvidešimt metų. 
Pakrikštijama per metus vos 15 
naujagimių. 

Fermos ir laukai

Mūsų delegacijos vadovas, 
buvęs  vyriausiasis veterinarijos 
gydytojas, Dainius Žiogelis fer-
momis liko sužavėtas. Aš tai ne. 
Bet fermos ir ūkiai Baltarusijoje, 
matyt, iš tikųjų yra stiprūs, jeigu 
jų darbuotojai dieną du kartus 
maitinami šiltu maistu. 

Mes lankėmės apie 6 tūkstan-
čių hektarų dydžio ūkyje, kuria-
me yra apie 7 tūkstančius raguo-
čių. Anykščių vicemeras šiuos 
skaičius susiejo su Anykščiais. 

Visame mūsų rajone yra  tik apie 
10 - 12 tūkstančių raguočių, arba 
tiek, kiek Klecko rajono dviejuo-
se kolūkiuose. Iš vienos karvės 
baltarusiai melžia 7 tūkstančius 
litrų per metus. Tai geri rodikliai.  
Fermose, kurias apžiūrėjome, 
karvės ir teliukai gulėjo ant šiau-
dų, buvo tvarkinga.

O iš fermų mus nuvežė toli į 
laukus pažiūrėti, kaip kulia balta-
rusiški kombainai.  Laukas buvo 
didelis. Iš vienos pusės aukš-
ti bulvienojai, iš kitos – javai. 
Mamai bulvienojai būtų patikę. 
Kombainai ir traktoriai dirbo toli 
lauke, už kokio kilometro. Pasiū-
liau vyrams paėjėti arčiau, kad 
galėtų  geriau įvertinti baltarusių 
technikos pranašumus. Norinčių 
neatsirado. Pasižiūrėjome nuo ke-
lio. Po ekskursijos ūkio vadovai 
padovanojo po lininę staltiesę.

Klecko cerkvės popas atrakinti šventovės po vykdomojo komiteto 
drabuotojo skambučio atvyko per 15 minučių.

XVIIa. Klecko Kristaus Prisikėlimo cerkvė, kurią kadaise 
pastatė unitai, tarybų valdžios buvo užstatyta iš 3 pusių. Iš 
vienos - priglaustas bendrabučio trisienis cerkvėje veikusio 
fabriko darbininkams.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija perka butus/gyvenamuosius namus bendruomeniniams vaikų globos namams, vadovaudamasi Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pir-
kimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 
42 372, (8 381) 51 573, faks. (8 381) 58 088, el. paštas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas (-ai) /namas (-ai) su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė informa-
cija pateikiama Būstų pirkimo sąlygų apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. 15 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės svetainėje  www.anyksciai.lt,  Aktualių naujienų skiltyje (paskelbta 2019-07-22). 
Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. nr. 828

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/gyvenamųjų namų 
pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono tarybos posėdy-
je Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis, pakrypus kalboms apie  
būtinybę taupyti rajono biudžeto 
lėšas, atskleidė, kad praėjusios ka-
dencijos valdančiųjų noras Niūro-
nių hipodromui nupirkti modernią 
laistymo įrangą virto protu nesuvo-
kiamu nesusipratimu.

,,Sutaupymas 20 tūkst. eurų 
įvyksta per penkias minutes, kai 
atveža bačką laistyti hipodromui 
dešimties metų senumo ir bando 
sakyti, kad taip buvo sutarta, mes, 
užuot atvežę naują, atvežame nau-
dotą. Tai labai greitai susirinko ir 
išsivežė. Sutarties nutraukimas 
vyksta ir šitos bačkos, kuri, protu 
nesuvokiama, buvo perkama ir dar 
tris mėnesius ją buvo vėluojama 
atvežti. Ir dar seną, su 2010 metų 
lipdukais...Bandoma įkišti. Čia an-
tra amfibija būtų buvusi, tik šiek 
tiek pigesnė“, - kalbėjo D.Žiogelis. 
Į D.Žiogelio emocingą repliką ne-

,,Bačka“ - dar vienas įtartinas Kęstučio 
Tubio komandos pirkinys Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį, liepos 25 dieną, Anykščių rajono savivaldybės 
posėdžių salėje vyko 5-asis Anykščių rajono tarybos posėdis, ku-
riame iš 25 rajono tarybos narių dalyvavo 21. Posėdyje svarstyta 
30 sprendimo projektų. Daugiausia diskusijų anykštėnų išrink-
tiesiems kilo dėl to, kiek užsienio kalbų turėtų mokėti Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pavaduotojas. 
Posėdyje kalbėta apie sudėtingą savivaldybės finansinę situaciją 
bei dar vieną abejotinos vertės praėjusios kadencijos valdančiųjų 
pirkinį - ,,bačką“.

truko sureaguoti Anykščių rajono 
tarybos narys Ramūnas Blazarė-
nas, praėjusią kadenciją užėmęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo kėdę ir buvęs Viešųjų 
pirkimų komisijos pirmininku. 
,,Toks vaizdas susidaro, kad kaž-
kas čia buvo suderinę kažkokį 
bačkos atvežimą? Tai jeigu jūs tu-
rite informacijos, tai paviešinkite 
visą, nes dabar vėl viskas krinta 
ant Viešųjų pirkimų komisijos. 
Pasakykite iki galo, o ne užuomi-
nom“, - piktinosi R.Blazarėnas, 
pats kažkodėl įtarimų sukėlusio 
pirkinio įsigijimo aplinkybių pla-
čiau pakomentuoti nepanoręs. 
Viešųjų pirkimų dokumentuo-
se pavasarį  buvo skelbiama, kad  
Anykščių savivaldybės adminis-
tracija už 19 999 Eur įsigijo grunto 
lyginimo ir priežiūros įrenginį su 
integruotu drėkinimu, kuris turėjo 
būti skirtas Niūronių hipodromui. 
Vokietijoje pagamintas įrenginys 

buvo  perkamas iš UAB „Sentios“. 
Perkamas įrenginys turėjo būti  su  
2000 litrų laistymo talpa  bei va-
žiuokle ir lyginimo įrenginiui spe-
cialiai pritaikyta integruota laisty-
mo sistema  su kelių lygių vandens 
įpurškimu į gruntą tolygiai per visą 
plotį išdėstytais purkštukais.

Ketvirtadienio posėdyje Anykš-
čių rajono taryba nepatikėjo inves-
tuotojais, kurie Anykščių rajone 
žadėjo pastatyti 32 kambarių vieš-
butį su SPA centru. Dar 2016 me-
tais Anykščių rajono savivaldybės 
administracija su UAB ,,Joreta“ 
sudarė valstybinės žemės nuomos 
sutartį. Praėjus trejiems metams, 
UAB ,,Joreta“ šiemet pavasarį 
informavo savivaldybę, kad ruo-
šiama jungtinės veiklos sutartis su 
UAB ,,Kauno būstai“. Savivaldy-
bės administracija tokiai sutarčiai 
pritarė, tačiau priminė, kad artėja 
tam tikrų sąlygų įvykdymo termi-
nas. UAB ,,Joreta“ dar kartą krei-
pėsi į savivaldybės administraciją, 
prašydama valstybinės žemės nuo-
mos mokestį pratęsti dar trejiems 
metams. Į Anykščių rajono tarybos 
posėdį atvykęs bendrovės atstovas 
įtikinėjo, kad viešbučio statyboms 
esą nespėta pasiruošti fiziškai, ta-
čiau Tarybos narių neįtikino net ir 
tokia sprendimo projekte įrašyta ei-
lutė, kad .,,nesutikus pakeisti vals-
tybinės žemės nuomos sutarties 
sąlygų, būtų prarasta investicija į 
kuriamą ilgalaikio (stacionaraus) 
poilsio pastatų infrastruktūrą (ne 
mažesnė nei 150 000 Eur), nebūtų 
sukurta naujų darbo vietų.“ Tiesa, 
alternatyviame sprendimo projek-
te buvo įrašytas perspėjimas, kad 
,,sutikus, kad būtų pasirašytas susi-
tarimas prie sutarties, gali būti pa-
žeistos kitų viešajame aukcione dėl 
šio valstybinio žemės sklypo daly-
vavusių kandidatų, dėl valstybinės 
žemės sklypo nuomos, teisės.“

,,Matome jūsų grandiozinius 
planus tik tada, kai svyla padai“, 
- UAB ,,Joreta“ atstovo kalbomis 
nepatikėjo Anykščių rajono tary-
bos narys, liberalas Lukas Pakeltis, 
pastebėjęs, kad bendrovė sukruto 
rūpintis valstybinės žemės nuomos 
reikalais tik paskutinėmis minutė-
mis.

Anykščių rajono taryba pritarė 
tam, kad Anykščių turizmo ir vers-

lo informacijos centre būtų stei-
giama direktoriaus pavaduotojo 
pareigybė. Tarybos nariai ilgokai 
ginčijosi, koks turėtų būti direkto-
riaus išsilavinimas bei kiek jis turė-
tų mokėti užsienio kalbų. Nupręs-
ta, kad dalyvausiantiems konkurse 
į Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos direktoriaus pavaduotojo 
kėdę, pakaks neapibrėžto aukštojo 
universitetinio išsilavinimo. O štai 
dėl užsienio kalbų mokėjimo užvi-
rė rimtos diskusijos.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis siūlė, kad preten-
dentas į direktoriaus pavaduotojo 
pareigas privalėtų mokėti bent dvi 
užsienio kalbas, iš kurių viena būtų 
oficiali  Europos Sąjungos užsienio 
kalba.

,,Kitokiu atveju Anykščiai eis 
žemyn tiek turizmo, tiek verslo sri-
tyje“, - buvo įsitikinęs K.Tubis.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojui D.Žiogelis aiškino, kad į rei-
kalavimus pretendentams įtraukus 
užsienio kalbų mokėjimą, šiems 
teks pirkti tai patvirtinančius pa-
žymėjimus.

,,Tuos pažymėjimus reikia nu-
sipirkti, išlaikius egzaminus. Į 
reikalavimus turime įrašyti, kokiu 
lygiu jis moka užsienio kalbą, ta-
čiau tokiu atveju apribosime ga-
limybę kandidatuoti tiems, kurie 
moka kalbų, bet neturi pažymėji-
mų“, - svarstė D.Žiogelis.

Anykščių rajono tarybos narys 
L.Pakeltis rado progą paironizuo-
ti apie kolegos K.Tubio užsienio 
kalbų žinias.

,,Pasižiūri į Vyriausiosios rin-
kimų komisijos deklaracijas ir 
matai, kad žmogus moka prancū-
zų, anglų ir vokiečių kalbas. Tai 
atsakykite sąžiningai, ar ta kalba 
galėtumėte pabūti gidu ar susiš-
nekėti su verslo atstovais? Kas tas 
pažymėjimas? Angliškai verslo 
kalba aš susikalbu, tačiau turizmo 
kalba nesusikalbėsiu“, - pastebėjo 
L.Pakeltis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas Donatas 
Krikšatponis akcentavo, kad labai 
svarbu turizmo srityje dirbančiam 
specialistui mokėti ir rusų kalbą.

,,Pažiūrėkite į statistiką Lietu-
vos. Pagrindiniai atvykstantieji į 
Druskininkus, Birštoną, Palangą 

yra rusakalbiai žmonės. Net ir 
pas mane, kai atvažiuoja latviai, 
kadangi aš nemoku latviškai, aš 
kalbu rusiškai. Kodėl blogybė yra 
mokėti rusų kalbą? Kiekviena kal-
ba yra žmogaus turtas ir mes juo 
turime teisę naudotis. Turbūt ir tu-
rizmo atstovai paliudys, kad dau-
giausia į Lietuvą atvažiuoja rusa-
kalbių“, - sakė D.Krikštaponis.

Beje, po visų diskusijų apie 
reikalavimus norintiems užimti 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos direktoriaus pavaduotojo 
kėdę, Anykščių rajono tarybos 
narys K.Tubis tyliai replikavo: 
,,Aišku, kas laimės...“

Posėdžio pabaigoje į tribūną 
kilo Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė. Ji informavo, kad rajo-
no Tarybos nariams buvo pateik-
ta Anykščių rajono savivaldybės 
Centralizuoto vidaus audito sky-
riaus surinkta medžiaga apie 2019 
metų  rajono biudžetą, pajamų 
planavimą, biudžeto asignavimus, 
atskiras priemones ir vykdomus 
projektus, kalbėjo apie sudėtingą 
rajono biudžeto būklę. Plačiau 
apie tai - kituose straipniuose.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis (viduryje) 
sakė, kad Niūronių hipodromo priežiūrai skirtos įrangos pirki-
mas vos nevirto panašia istorija, kokia nutiko su garsiąja van-
dens telkinių šienavimui skirta amfibija.

užjaučia

Staiga mirus Vaidai Žvi-
ronienei, nuoširdžiai už-
jaučiame šeimą, artimuo-
sius ir liūdime kartu.

ŽŪB ,,AUGA Nausodė” 
kolektyvas
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įvairūs

siūlo darbą

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, 
(8-689) 97341.

Dovanoja

Kačiukus.
Tel. (8-622) 81444.

Langus su mediniais rėmais.
Tel. (8-677) 49975.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Kokybiškai atlieka įvairius sta-
tybos ir remonto darbus.

Tel. (8-609) 28519.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinko skar-
dos. Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. 

Panevėžys, Kerbedžio g. 21. 
Tel.: (8-606) 11964, 
(8-687) 97797.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Senjorams nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Įvairūs remonto darbai, stogų 
dengimas, skardinimo darbai, 
namų dažymas. Ilgametė patir-
tis. Padeda įsigyti kokybiškas 
medžiagas. Darbus atlieka grei-
tai ir kokybiškai.

Tel. (8-685) 68182.

MB Vytauto paminklai

gamina pamin-
klus, antkapius, 
tvoreles, kala 
raides, tvarko 
kapavietes. 
Atlieka indivi-
dualius užsaky-
mus.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, 
geni šakas, tvarko 

aplinką, mišką, 
pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Nestandartinių  įrenginių projektavimo įmonei 
UAB „Techninis projektas“ reikalingi: 

ŠALTKALVIAI-SURINKĖJAI
Darbo pobūdis: įrengimų surinkimo, priežiūros ir  remonto darbai.
Reikalavimai: brėžinių skaitymas.
Privalumai: atsakingumas, pareigingumas, darbo patirtis.

ELEKTROTECHNIKAI
Darbo pobūdis: elektros įrenginių montavimo, priežiūros 
ir remonto darbai.
Reikalavimai: elektrotechninis išsilavinimas (ar studijuojantis).
Privalumai: atsakingumas, pareigingumas, darbo patirtis.

Kontaktinis telefonas: 8- 699- 64470
CV siųsti: info@tprojektas.lt 

Adresas: Paliūniškio g. 1, Panevėžys

Umega Group AB įmonė 
Utenoje pastoviam darbui ieš-
ko: Suvirintojų, dažytojų, šalt-
kalvių, šratuotojų. 862086981 

Info@umegaagro.com

Kviečiame mokytis Umega 
Group, AB Mokymo centre 
(Metalo g. 5) 8 686 22376

Nubėgo metai, nuskubėjo darbų ir lūkesčių laukais
Ir jubiliejus suspindėjo gimtadienio žiedais.
Tegul širdis liepsnoja,
Nespaudžia metai Tau pečių,
Tegul likimas dovanoja
Dar daug gražių, šviesių dienų.
Sveikatos, gražių gyvenimo metų, 
saulės spindulių tebūna kupina tėkmė 
tolimesnių dienų.

Garbingo 80-ojo gimtadienio proga 

Joną ŽEMAITĮ, gyvenantį Janušavos 
kaime, sveikina        žmona ir vaikai su šeimomis.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Nauja vasaros kaina durpių bri-
ketams iš Šepetos.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Natūralaus drėgnumo skaldytas 
beržines malkas ir kokybiškus uo-
sinius briketus įvairiais kiekiais.

Tel. (8-656) 98749.

Malkas kaladėmis: uosis, ąžuo-
las, beržas, alksnis. Veža po 9 
metrus.

Tel. (8-608) 51317.

Malkas kaladėmis, pristatymo 
kiekis 7 erdm. taip pat 3 m ilgio 
rąsteliais, pristatymo kiekis 30-60 
erdm.

Tel. (8-656) 01913.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Daniški dėvėti rūbai. Rudeninis 
miksas, 45 Eur/10 kg.

Tel. (8-686) 24181.

2019 m. derliaus sausą šieną, 
šienainį ritiniais, ne mažiau 38 vnt. 
Atveža. 

Tel. (8-698) 78024.

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Neturintiems patirties – su-
darome mokymosi sąlygas. 
Taip pat bendradarbiaujame 

pasirašydami trišales sutartis 
su darbo užimtumo tarnyba, 

dėl finansavimo reikiamai 
kompetencijai įgyti. 

Tel. (8-686) 23411.

Reikalingi vairuotojai su 
C kategorija ir operatorius - 
ekskovatorininkas dirbti su 
savivarčiais automobiliais ir 

ekskovatoriniu krautuvu JCB 
(račioku) karjere ir prie kelių 
remonto. Reikalinga patirtis. 

Tel. (8-630) 18530.

Konditerei/konditeriui kepyklėlė-
je “Anykščių dvaras”. Neturinčius 
patirties apmoko. 

Tel. (8-698) 83638.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas.

Tel. (8-609) 97785.

Statybų organizacijai reikalinga 
sąmatininkė. Atlyginimas 1500 
Eur. 

Tel. (8-681) 11675.

Vairuotojui, dirbti su vilkiku su 
tentine puspriekabe po Pabaltijį. 
Įmonė šalia Panevėžio. 

Tel. (8-611) 53755.  

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com

Reikalingas žmogus dirbti ir 
gyventi sodyboje prie Anykščių. 
Atlygis sutartinis.

Tel. (8-639) 23035.

Lietuviškam vaidybiniam nuotykių filmui 
vaikams „Lobis“ ieškome vaikų broliuko ir 

sesės vaidmenims: 
berniuko 9-10 metų ir mergaitės 7-8 metų amžiaus.
Filmavimas vyks Anykščių apylinkėse.
Jeigu esi drąsus ir nori ieškoti lobio, registruokis į 
atranką 
tel.: (8-614) 05049, (8-614) 05046 
arba elektroniniu paštu 
albertas.vidziunas@gmail.com
Filmą kuria VšĮ „Studija 2“

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pristato visas medžia-
gas. Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas.

Tel.( 8-692) 75903.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Šiltina oro tarpus, stogus, 
rąstinius ir karkasinius namus 
Ekovata. Sertifikuotos medžia-
gos. 

Tel. (8-699) 18885. 

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

Šulinio, kanalizacijos žiedų ka-
simas, pardavimas, atvežimas.

Tel.: (8-639) 23035, (8-651) 55925.

Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Kita

Jauna vilniečių šeima nori išsi-
nuomoti ilgam laikui 2-3 kamba-
rių butą Anykščių mieste. Laukia 
pasiūlymų. 

Tel. (8-607) 91699.

Skiemonių seniūnijoje

Genovaitė PRASPALIAUSKIENė gimusi 1935 m., mirė 07 25

pro memoria

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuo-
sius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

tel. (8-686) 33036.

Informacija apie mirusį žmogų laikraštyje ,,Anykšta“ skelbiama nemokamai. Mirusiųjų 
artimuosius, kurie nori jog informacija būtų paskelbta, kviečiame kreiptis elektroniniu 
paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu (8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
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Tel.:(8-650) 73427, 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKą.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, buvu-
siems velionio bendradarbiams, giedotojams, Svėdasų klebonui, 
Svėdasų bendruomenei, “Anykščių vandenys” kolektyvui, Anykščių 
KC, VMI darbuotojams ir visiems padėjusiems į paskutinę kelionę 
palydėti mūsų brangiausią žmogų - vyrą, tėvelį, senelį Marijoną 
RAŠČIŲ. 

Liūdi žmona ir vaikai su šeimomis.

Pirksiu įmonę
registruotą kaimo 

vietoveje. 

Tel. (8-698) 46745.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugu-
sią medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617.

Vieno arba dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte Anykščių mieste.

Tel. (8-612) 44242, 
(8-682) 56554.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, motociklus, sun-
kvežimius, traktorius. Gali būti ne-
važiuojantys.

Tel. (8-680) 49007.

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų 
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, 
juvelyriką, laužą), gintarą (karo-
lius, gabalus, dirbinius), antikvarą, 
laikrodžius.

Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LIEPOS 28 d. (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

6 ha dirbamos žemes plotą 
Traupio sen. Naujadalio k. (54 na-
šumo balai).

Tel. (8-698) 35044.

15 ha žemės sklypą Gečionių k. 
ir 3 kambarių butą Ažuožeriuose. 

Tel. (8-684) 02025.

Namą Anykščių mieste ir admi-
nistracines patalpas Biliūno g. 

Tel. (8-609) 43046.

Pusė 2 a. mūrinio namo gra-
žioje vietoje šalia Lipšio ežero 
- Anykščių r., Aušros k. Po namu 
rūsys, naujas stogas, plastikiniai 
langai, 39 a. Galima pirkti tik 1 ar 
2 aukštus. 28000 Eur. 

Tel. (8-643) 23889.

2 kambarių butą Ažuožerių k. su 
patogumais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-606) 22406.

2 kambarių butą N. Elmininkuose 
ir sodybą Kurklių k. 

Tel. (8-602) 84794.

2 kambarių butą Troškūnų m., 
Anykščių r., Butas tvarkingas, 
pigus šildymas, pakeisti langai. 
Kaina 4200 Eur.

Tel. (8-671) 75211.

Šilelio bendrijoje, Liepų g. sodo 
sklypą su nameliu (visi patogu-
mai). Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-652) 83375.

Automobiliai, ž. ū. technika

Automobilį Skoda Octavia iš 
Vokietijos. 1,9 dyzelis, 2008 m., 
techniškai tvarkingas, geros bū-
klės.

Tel. (8-687) 76233.

Audi A6, 2006 m., 171 kW, 3l dy-
zelis, sedanas, mechaninė. Kaina 
3750 Eur. Traktoriuką - žoliapjo-
vę su surinkimu. MTD. Kaina 850 
Eur. 

Tel. (8-650) 11596.

Traktorių T-40 su priekabomis. 
Tel. (8-682) 65204.

Kuras

Pasirūpinkite dabar! Medžio pju-
venų briketai.Pristato. 

Tel. (8-679) 83487.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.
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Liepos 27 d. - Liepos 29 d. - 
delčia.

Ada, Inocentas, Nazarijus, 
Vytaras, Augmina, Nazaras, Vytas.

Natalija, Panteleonas, Žintautas, 
Svalia, Sergijus.

šiandien

liepos 28 d.

liepos 29 d.
Beatričė, Faustinas, Feliksas, 
Morta, Simplicijus, Mantvydas, 
Mantvydė, Laimis.

vardadieniai Piešė kęstutis PABijUtAs,
rašė Antonas FeljetonAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Ateina aštuoniasdešimtmetis 
diedukas į paštą pensijos pasiim-
ti. O ten sėdi toks jaunuolis. Gal-
voja: ,,Senas tas diedas, po poros 
savaičių gal numirs” ir tada sako 
diedukui:

- Tu ateik, tėvai, po mėnesio pa-
siimti.

- Tai kad negaliu. Pinigų reikia - 
su tėvu į senelio vestuves einam.

- Kaip tai? - nustemba jaunuolis. 
- Tai kiek tėvui metų?

- Šimtas septyneri.
- O seneliui?!?
- šimtas trisdešimt dveji.
- Pala, tėvai, tai ar ne per vėlai 

vesti?
- Ai, jis nevestų, bet tėvai ver-

čia...

***

Kalbasi du narkomanai. Vienas 
klausia:

- Serioža, kaip manai, kokia 
transporto priemonė pati greičiau-
sia?

- Aišku ,,trūlikas”!
- Kodėl?
- Pažiūrėk, kaip lekia pririštas! 

O jeigu dar atrištum...

***

Petriukas, įlipęs į kaimyno obelį, 
skina obuolius. Išbėga piktas kai-
mynas ir pradeda rėkti:

- Ko tu vagi mano obuolius! No-
riu tučtuojau pasikalbėti su tavo 
tėvu!

Petriukas užverčia galvą aukštyn 
ir šaukia:

- Tėti, lipk žemyn, kaimynas 
nori su tavimi pasikalbėti...

Miesto šventėj bus gražu -
Bėgu nusravėt daržų. 
Gaila, upė nešienauta,
nes amfibija supjauta.

Bet ne tubio čia kaltė,
o per didelė srovė. 
senas jaunas gerai žino -
Miestas prieš šventes dabinas. 
 
Paskutinių pastangų 
Reikia, kad čia būt gražu. 
Atvažiuos juk net ona,
jeigu bus graži diena. 

nusipirkusios flečkutę,
Mudvi zvibsim kaip bitutės.
spaciruosime po miestą,
kilimų gėlių pritiestą.

Prie Puntuko, prie Untano
kaip visuomet - žmonių tvanas. 
net kleboną kanauninką
Vaikščiojant minioj sutinkam.

Amiliutė ruošiasi Anykščių miesto šventei

Miesto šventė. Pirmoji diena

(Atkelta iš 11 psl.)

Į šventę įsiliejo ir ,,Maxima“

12 valandą anykštėnai būriavosi ir 
prie ,,Maximos“, ir pačioje ,,Maxi-
moje“. Prie parduotuvės UAB „Ma-
xima LT“  generalinė direktorė Kris-
tina Meidė ir Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius pjaustė tortus ir 
jais vaišino anykštėnus. Nemokamo 
torto užteko šimtams žmonių. 

Tuo pat metu prie ,,Maxima” kasų 
rikiavosi šimtai anykštėnų. Penkta-
dienį 12 valandą startavo ,,Maxima“ 
akcija,  kurioje po 1 eurą parduoda-
mas aliejus „Natura“, kilogramas an-
ties, 4 vienetai nealkoholinio alaus, 
pakas medžio anglių bei arbūzai. Jau 
pačioje akcijos pradžioje kiek toliau 
nuo kasų eilėse stovėję žmonės jau 
savo krepšiuose ančių neturėjo. Ak-
cinių prekių kiekis ribotas, tačiau 
vienam žmogui buvo leidžiama įsi-
gyti net 10 kg antienos po 1 eurą. 
Taigi į parduotuvę atėję keli šeimos 

nariai išsinešė dešimtis kilogramų 
mėsos. 

,,Maxima“ akcija tęsis ir šešta-
dienį bei sekmadienį. Akcinių pre-
kių lentynas žadama nuolat papil-
dyti, taigi parduotuvėje pigios antys 
kartkartėmis dar pasirodys.

Prieš šios akcijos pradžią Anykš-
čių kultūros centro foje susitiko 
dviejų Lietuvos verslo banginių 
lyderiai - UAB „Maxima LT“  ge-
neralinė direktorė K.Meidė ir  AB 
,,MV GROUP Production“, val-
dančios Anykščių vyną, vadovas 
Algirdas Čiburys. Kultūros centre 
,,Maxima“ vadovė paskelbė, jog 
pradedamas ,,Ačiū“ turas per Lietu-
vą, ir padėkojo verslo partneriams 
anykštėnams. Tiesa, tų partnerių 
nelabai gausus būrys - ūkininkas 
Audrius Juška ir ,,Anykščių vynas“. 
Vyndariams skirtos padėkos atsiim-
ti ir atvyko AB ,,MV GROUP Pro-
duction“ vadovas A.Čiburys. 

,,Ačiū“ turas - tai skirtingų Lie-
tuvos vietų ,,Maximose“ rengiamos 

įspūdingų nuolaidų, tokių kaip šį 
savaitgalį Anykščiuose, dienos. 
Akcija skirta ,,Maximos“ 26-ajam 
gimtadieniui. K.Meidė aiškindama, 
kodėl turą pradeda nuo Anykščių, 
sakė, jog mūsų miestas, kaip ir gra-
žiausias lietuviškas žodis ,,ačiū“,  
prasideda ta pačia raide, o be to, 
Anykščiai - vienas gražiausių Lie-
tuvos miestų.        

Atsakomąją kalbą sakyda-
mas Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius juokavo, kad ,,Maxi-
ma“ akcija skirta ir Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos įkūrimo 26 - ajam 
gimtadieniui. ,,O mes stengiamės 
dėl prekybininkų, specialiai ,,Ma-
ximos“ gimtadieniui miesto šventę 
surengėme“, - rimtu veidu dėstė 
meras.

Po oficialiosios dalies prie ,,Ma-
xima LT“ vadovės Kristinos Mei-
dės priėjo anykštėnė Kotryna Mei-
dė. Dvi tokias pat retas pavardes 
turinčios moterys ieškojo giminys-
tės ryšių. 

Anykščių neįsivaizduoja be Izi-
doriaus Girčio

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje veikiančiam 
Anykščių krašto metraštininko Izi-
doriaus Girčio muziejui skulptorius 
Romualdas Inčirauskas padovanojo 
ypatingą dovaną -  savo rankomis 
sukurtą medalį ,,Mano vaikystės 
fotografas“.

Skulptorius R.Inčirauskas pa-
sakojo, kad idėja sukurti medalį 
gimė labai paprastai - jis sakė sun-
kiai įsivaizduojantis Anykščius be 
I.Girčio. Menininkas dalijasi pri-
siminimais apie garsųjį fotografą, 

Pluša Anykščių Trečiojo amžiaus universiteto moterys.

kurie jį lydėjo nuo pat vaikystės. 
R.Inčirauskas prisiminė, kaip, dar 
būdami vaikai, kažkur išgirdę, kad 
I.Girčys esą fotografuoja ,,tuščiu 
aparatu“, be juostelės, jį erzindavo, 
dėl to jis kartą nuo I.Girčio yra ga-
vęs į ,,kuprą“.

,,Gal neturi nė vienas miestas 
tokio fotografo, kad visas miestas 
taip kompaktiškai visas užfiksuo-
tas. Nėra fotografijų albumo pas 
anykštėną, kuriame nebūtų I.Girčio 
darytos nuotraukos“, - medalio per-
davimo muziejui ceremonijoje kal-
bėjo R.Inčirauskas.

Medalis ,,Mano vaikystės foto-
grafas“ pagamintas fotokeramikos 
būdu, jame vaizduojamas koliažas, 
kuris, anot R.Inčirausko, primena 
fotoaparatą. Medalis sukurtas per 
kelias savaites.

Beje, menininkas prasitarė, kad 
Anykščių viešosiose vietose reikė-
tų ženklų, kurie primintų I.Girčį, ir 
sakė pasiruošęs juos sukurti.

Skulptoriui R.Inčirauskui dėko-
jo Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

,,Šitame medalyje galima ras-
ti filosofijos, kuria pasižymėjo 
I.Girčys, ir Anykščius, ir gerbia-
mo profesoriaus širdį“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Tarsi sutapimas, tačiau po pus-
valandžio bibliotekos terasoje pra-
sidėjo dar vienas su fotografijos 
menu susijęs renginys -  cianotipi-
jos dirbtuvės. Cianotipija - vienas iš 
pirmųjų fotografinio vaizdo gavimo 
būdų. Jo metu gaunamas įvairaus 
tamsumo mėlynas atspaudas (susi-
darantis pigmentas, dar vadinamas 
Berlyno mėliu). Fotogramos (švie-
sūs objektų siluetai tamsiame fone) 
gaunamos ant akvarelinio įjautrinto 
šviesai popieriaus, dėliojant piešinį 
iš gyvų ar džiovintų augalų, smul-
kių daiktų, medžiagų.

,,Maximą” užplūdo šimtai anykštėnų.            ,,Maxima” nuotr.Skulptoriui Romualdui Inčirauskui dėkojo Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius.


