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Pagaliau. Taip vienu žodžiu 
norėtųsi apibūdinti naująjį 
žinyną internete www.lietu-
viaisibire.lt, kuris šią vasarą 
pagaliau vienoje vietoje patei-
kė išsamų Lietuvos gyventojų 
tremčių ir kalinimo vaizdą So-
vietų Sąjungoje. 

Jame surašyti 190 tūkst. 233 
asmenų likimai. Tarp jų – 4 
tūkst. 958 represuotųjų Anykš-
čių rajono gyventojų. Tarp jų 
ir 548, kurių kelionė baigėsi 
ten, kur niekuomet nesitikėjo 
pasitikti mirtį.

Su rašytoju susirašinėjusios tremtinės G. Rukšėnaitės anūkė Eglė Matienė – Antano Vienuolio 
namų viešnia.                                                                                                             A. Verbicko nuotr.

ANTANINĖS. Nors ir su veido 
kaukėmis, bet Antanines ant Ra-
šytojų kalnelio švęsime! A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus kviečia tęs-
ti tradiciją ir šiemet birželio 14 d., 
sekmadienį, 18 val. susiburti prie 
Antano Baranausko klėtelės (A. 
Vienuolio g. 2), kur po Anykščių 
dangumi vyks atlikėjo Vido BA-
REIKIO akustinis koncertas. Ren-
ginys nemokamas, tačiau, laikantis 
karantininio viešųjų renginių re-
glamento, įėjimas bus ribojamas ir 
vyks tik pro centrinius Muziejaus 
vartus, tad vėluoti neverta.

SPEKTAKLIS. Birželio 15 die-
ną 17:30 val. kviečiame į spektaklį  
„LAIŠKAI Į NIEKUR” Marinos 
Cvetajevos, Rainerio Marijos Ril-
kės ir Boriso Pasternako laiškų ir 
poezijos motyvais. Vaidina Biru-
tė Mar, Vytautas Anužis, Aleksas 
Kazanavičius. Spektaklis vyks 
Angelų muziejuje (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai). Bilieto kaina 4 Eur.

Varžybos. Šiandien, birželio 
13 dieną, Anykščių kartodrome 
startuos šalies kartingo čempio-
natas - čia vyks ,,BMW Lietuvos 
kartingo čempionato“ 1-ojo etapo 
varžybos.

Avarija. Ketvirtadienį apie 13.20 
val. Andrioniškio seniūnijos Paan-
drioniškio kaime lengvasis auto-
mobilis rėžėsi į medį. Ugniagesiai 
pranešė, kad prispaustų žmonių 
automobilyje nebuvo, tačiau smū-
gis buvo tiks stiprus, kad medis už-
virto ant automobilio. Panaudojus 
grandininį pjūklą medis nukeltas 
nuo automobilio.

Medžiai. Anykščiuose, A. Vie-
nuolio gatvėje, šalia apžvalgos 
aikštelės, prie Anykščių rajono 
savivaldybės pastato J.Biliūno ga-
tvėje bei Šaltupio gatvėje komuna-
lininkai sodins medelius. Anykš-
čių rajono savivaldybė su UAB 
Anykščių komunalinis ūkis pasi-
rašė 3 tūkst. 182 Eur sutartį, pagal 
kurią komunalininkai medelius tu-
rės įsigyti ir pasodinti nurodytose 
vietose. Iš viso numatyta pasodinti 
22 medelius. Anykščių viešosiose 
vietose bus sodinami paprastieji 
bukai bei juodosios pušys. 

Anykščių rajono garbės piliečio rinkimus 
gaubia valdininkų paslaptys Robertas AleKSIejūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Šį mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė Anykščių rajono garbės piliečio vardą 
suteikti praeityje garsiam krepšininkui, buvusiam Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus patarėjui, Seimo nariui, konservatoriui 
Sergejui Jovaišai. 

Šiai komisijai pirmininkaujantis Anykščių rajono meras, konservatorius S. Obelevičius jokiu būdu nesutiko atskleisti, kas buvo 
antrasis kandidatas tapti Anykščių rajono garbės piliečiu. ,,Anykštos” žiniomis, antruoju pretendentu buvo metalo skulptorius, pro-
fesorius Romualdas Inčirauskas.

Anykščių rajono konservatorių „grietinėlė“: Anykščių garbės piliečio vardui nominuotas buvęs 
krepšininkas, buvęs Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus patarėjas, o dabar LR Seimo narys 
Sergejus Jovaiša ir mero S.Obelevičiaus patarėja Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė (dešinėje). Abu 
politikai šiuo metu reitinguojami bendrame TS - LKD partijos kandidatų į Seimą 2020 - ųjų metų 
sąraše. G. Griauzdaitė - Patumsienė įrašyta 183 - iąja, o S.Jovaiša - 200- asis.

Anykščių garbės piliečio žen-
kle pavaizduotas Anykščių 
herbas su šventuoju Jonu 
Nepomuku.

Dalis rajono 
gyventojų bet 
kada gali likti 
be vandens

Dviratininkas 
rėžėsi į lengvąjį 
automobilį

Gražiausia 
gyvenimo 
akimirka – 
pirmasis 
susitikimas su 
sūnumi 

pastabos paraštėse

Garbės pilietis - ne 
ikona, prieš kurią 
reikia priklaupti

juozas RATAUTAS
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spektras

temidės svarstyklės

S.Valiulienė Anykščių rajo-
ne vadovavo net dviem moky-
kloms – Juostininkų aštuon-
metei (1974 – 1985 metais), o 
vėliau ir Raguvėlės pagrindinei 
(1985 – 1994 metais). 

Iš viso mokykloms pedagogė 
vadovavo apie dvidešimt metų, 
mokė geografijos ir istorijos.

S.Valiulienė gimė Kupiškio ra-
jone, baigė Panevėžio pedagoginę 
mokyklą, o vėliau Vilniaus peda-
goginiame institute buvo įgijusi 
geografijos mokytojos išsilavini-
mą.

Mokytoja pasižymėjo visuome-
niškumu ir aktyvumu. 

Iki pat mirties, net persikėlusi 
gyveti į Panevėžį, buvusi moky-
toja S.Valiulienė domėjosi Anykš-

Netekome pedagogės Stasės 
Valiulienės (1932 – 2020)
Birželio 9- ąją Panevėžyje, 

sulaukusi 88- erių metų, mirė 
pedagogė Stasė Valiulienė.

čių rajono gyvenimu, visada turė-
jo tvirtas politines pažiūras, kurių 
nekaitaliodavo pagal situaciją.

Velionė penktadienį buvo pa-
laidota Juostininkų kaimo kapi-
naitėse. 

-ANYKŠTA

Mokytoja Stasė Valiulienė 
apie 1980 metus, kai vado-
vavo Juostininkų aštuon-
metei mokyklai. 

pro memoria

Vagystė. Birželio 9 dieną pa-
stebėta, kad dviejų savaičių laiko-
tarpiu Anykščiuose, Kęstučio g. 
garažų bendrijoje, iš garažo dingo 
8 automobilio ratai su padangomis, 
apie 15 pakuočių akmens vatos. Pa-

daryta apie 1500 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Grasinimas. Birželio 8 dieną, 
apie 22.25 val., Anykščiuose, 
Vilniaus g., neblaivus (nustaty-
tas 3,21 prom. girtumas) vyras 
(g. 1960 m.) grasino moteriai (g. 

1965 m.). Vyras sulaikytas ir už-
darytas į Utenos areštinę. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Mirtis. Biržėlio 8 dieną,  apie 
16.37 val., Traupio seniūnijoje  
mirė vyras (g. 1960 m.). Kūnas 
be išorinių smurto žymių. Pradė-

tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Netektis. Birželio 10 dieną,  
apie 07.25 val., Debeikių seniū-
nijoje rastas vyro (g. 1954 m.) 
kūnas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Dviratininkas rėžėsi į lengvąjį automobilį Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Birželio 11 dieną, ketvirtadie-
nį, Anykščiuose, Vilniaus gatvė-
je, avariją sukėlė dviratininkas.

Važiuodamas šaligaviu nuo seno-
sios gaisrinės pusės, dviratininkas 
rėžėsi į lengvąjį automobilį, kuris 
išvažinėjo į Vilniaus gatvę iš Algir-
do Šimkaus parduotuvės kiemo.

Per neįskaitinį eismo įvykį dvira-
tininkas užgriuvo ant automobilio 
priekinės dalies ir patyrė sužaloji-
mų. Lengvajam automobiliui su-
daužytas priekinis stiklas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė 
Aušra Staškevičienė ,,Anykštai“ 
sakė, kad avarija kilo dėl dvira-
tininko kaltės, nes jis laiku nesu-
stabdė dviračio. ,,Dviratininkui 
nebuvo galima važiuoti šaligatviu, 
jis, pagal Kelių eismo taisyklių rei-
kalavimus, privalėjo važiuoti kel-
kraščiu. Už taisyklių nesilaikymą 
dviratininkui surašytas administra-
cinio pažeidimo protokolas“, - sakė 
A.Staškevičienė.

Dviratininkas rėžėsi į Algirdo 
Šimkaus firmoje dirbančio darbuo-
tojo automobilį. A.Šimkus ,,Anykš-
tai“ sakė, kad tai jau nebe pirmas 
atvejis, kai šioje vietoje dviratinin-
kai susiduria su automobiliais.

Pasak įvykio liudininkų, nuo senosios gaisrinės pusės dviratininkas šaligaviu link miesto centro 
skriejo net nestabdydamas.

Savivaldybė ruošiasi išleisti kulinarinę knygą Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija visuomenei žada 
pristatyti kulinarinio paveldo knygą. Gegužės mėnesį dėl knygos 
leidybos paslaugos savivaldybė pasirašė sutartį su Vilniaus uni-
versitetu.

Knyga vadinsis ,,Senieji lietu-
viški receptai“. Leidinyje bus ap-
žvelgiama  Lietuvos istorinė vir-
tuvė, supažindinama su dešimčia 

,,gaspadinių“, pateikiami autentiš-
ki patiekalų receptai.

Knygą ,,Senieji lietuviški re-
ceptai“ numatyta išleisti tik 300 

egzempliorių tiražu. Ji bus nemo-
kamai išdalyta švietimo bei kultū-
ros įstaigoms, įvairioms ne pelno 
siekiančioms organizacijoms.

Knygą savivaldybė leis  už projek-
tines lėšas. Anykščių rajono savival-
dybė kartu su partneriais iš Lietuvos, 
Latvijos bei Baltarusijos dalyvauja 
projekte, kurio tikslas - išsaugoti ir 

skatinti tradicinių amatų ir kulinari-
nio paveldo įgūdžius. Šis projektas 
siekia beveik 800  tūkst. Eur, Anykš-
čių rajono savaivaldybei iš šios su-
mos skirti 82 tūkst.851 Eur.

Už kulinarinės knygos leidybos 
paslaugas Vilniaus universitetui 
Anykščių rajono savivaldybė su-
mokės 3 tūkst. 578 Eur.

Nustatytas trečiasis afrikinio 
kiaulių maro atvejis šiemet
Birželio 2 dieną Kurklių seniūnijos Ratašilio miške sumedžio-

tam šernui nustatytas afrikinis kiaulių maras. Užsikrėtusį šerną 
sumedžiojo medžiotojų klubo ,,Šilas“ medžiotojas.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Utenos depar-
tamento Anykščių skyrius infor-
mavo, kad iš 70-ties šiais metais 
sumedžiotų šernų, tai jau trečias 
teigiamas afrikinio kiaulių maro 
atvejis. Pirmieji du buvo nusta-
tyti Anykščių bei Svėdasų seniū-
nijose sausio mėnesį

Anykščių skyriaus vedėja - 
valstybinė inspektorė Audronė 
Zdanevičienė atkreipė dėmesį, 
kad daugiau nei pusė Anykščių 
rajono smulkiųjų kiaulių augin-
tojų yra įsikūrę Kurklių seniū-
nijoje, šioje seniūnijoje taip pat 
veikia vienas didelis kiaulių au-
ginimo kompleksas.

,,Liga yra visai šalia kiaulių. 
Afrikinio kiaulių maro plitimui 
didžiausią įtaką turi biologinio 
saugumo reikalavimų laikyma-
sis. Nuo šio viruso nėra nei gy-

dymo, nei vakcinos, o kiaules 
gali apsaugoti tik biosaugos rei-
kalavimų laikymasis. Pažeidus 
arba nepaisant šių reikalavimų, 
užkratas iš laukinės gamtos gali 
būti lengvai perneštas į kiau-
lių laikymo vietas“, - perspėjo 
A.Zdanevičienė.

Anykščių skyriaus ve-
dėja - valstybinė inspekto-
rė A.Zdanevičienė sakė, kad 
Anykščių rajone yra patikrinti 
visi kiaulių augintojai, apie grės-
mes nuolat su jais kalbamasi.

,,Žmonės įsivaizduoja, kad 
afrikinio kiaulių maro nebėra.
Trys atvejai nėra labai daug, bet 
užtenka ir vieno atvejo, kad vi-
rusas patektų į kiaulių augintojų 
tvartus ir sukeltų rimtų bėdų“, - 
kalbėjo A.Zdanevičienė.

-ANYKŠTA

Protestai. JAV prezidentas 
Donaldas Trumpas ketvirtadienį 
pabandė suteikti impulsą savo pri-
blėsusiai perrinkimo kampanijai 
aštria kalba, kurioje griežtai at-
metė protestuotojų kaltinimus po-
licijai rasizmu, tvirtindamas, kad 
reikėtų kaltinti tik „kelis niekšus“. 
Užuot pabandęs numalšinti lieps-
nojantį demonstrantų pyktį, pre-
zidentas tik pateikė miglotą pa-
siūlymą „paskatinti“ pareigūnus 
laikytis „galiojančių profesinių 
reikalavimų dėl jėgos naudoji-
mo“. „Visuomet atsiranda niekšų, 
kur beeitum, – sakė D. Trumpas, 
siekiantis paversti viešąją tvarką 
nauju savo perrinkimo kampani-
jos kertiniu akmeniu. – Policijos 
departamente jų nėra daug.“ „Tu-
rime drauge kovoti su fanatizmu 
ir išankstiniu nusistatymu, kur jie 
bepasireikštų, tačiau nepasieksi-
me pažangos ir neišsigydysime 
žaizdų neteisingai klijuodami 
dešimtims milijonų padorių ame-
rikiečių rasistų ar fanatikų etike-
tes“, – sakė D. Trumpas. 

Kuba. Atsiverti turistams pla-
nuojanti Kuba parengė virtinę 
priemonių, pagal kurias atvyks-
tantieji bus tikrinami dėl COVID-
19 ir bus ribojami jų kontaktai su 
vietos gyventojais. Vyriausybė pa-
reiškė, jog ateinančiomis savaitė-
mis laipsniškai atvers ekonomiką 
ir ypatingą dėmesį skirs svarbaus 
turizmo sektoriaus gaivinimui. 
Užsienio turistai – Kubos ekono-
mikos šerdis – galės lankytis tik 
pakrantės kurortuose, kad būtų 
apriboti jų kontaktai su vietos gy-
ventojais šalyje, kurioje, kaip tiki-
na prezidentas Miguelis Diazas-
Canelis, koronaviruso pandemija 
yra „suvaldyta“. Havana ir likusi 
šalies dalis iš pradžių bus atverta 
tik vietos turizmui. Pirmieji užsi-
krėtimo COVID-19 atvejai Kubo-
je buvo patvirtinti kovo mėnesį – 
tai buvo trys turistai iš Italijos.

Premjeras. Italijos premjeras 
Giuseppe Conte penktadienį buvo 
apklaustas prokurorų, kurie tiria, 
kodėl prasidėjus koronaviruso 
protrūkiui nebuvo paskelbtas ka-
rantinas dviejuose Lombardijos 
miestuose. Gydytojų ir viruso-
logų teigimu, dvi savaites delsus 
paskelbti karantiną Alcano Lom-
barde ir Nembre, virusas išplito 
Bergamo provincijoje. Vyriausioji 
prokurorė Maria Cristina Rota su 
padėjėjų komanda penktadienio 
rytą atvyko į premjero biurą Ro-
moje. Ji taip pat turėtų apklausti 
sveikatos ir vidaus reikalų minis-
trus. Pirmasis neįvežtinis korona-
virusinės infekcijos COVID-19 
atvejis Italijoje buvo užregistruo-
tas vasario 21 dieną Lombardijos 
Lodžio provincijoje. 

Pramonė. Pramonės gamyba 
Lietuvoje balandį smuko kur kas 
mažiau nei vidutiniškai Euro-
pos Sąjungoje, skelbia Eurosta-
tas. Pramonės gamyba Lietuvoje 
per metus – balandį, palyginti su 
2019-ųjų balandžiu – mažėjo 11,3 
proc., rodo penktadienį paskelbti 
ES statistikos tarnybos duomenys. 
Latvijoje ji smuko 9,2 proc., Esti-
joje – 16,9 procento. Per mėnesį 
– balandį, palyginti su kovu – Lie-
tuvoje pramonė smuko 8,3 proc., 
Latvijoje – 7,4 proc., o Estijoje – 
8,3 procento. Visoje ES pramonė 
per metus mažėjo 27,2 proc., per 
mėnesį – 17,3 procento.

-BNS
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Dalis rajono gyventojų bet kada 
gali likti be vandens Robertas AleKSIejūNAS

robertas.a@anyksta.lt

UAB ,,Anykščių vandenys” skęsta problemų lavinoje. Bene 
kiekvieną dieną bendrovės specialistams tenka likviduoti avari-
jas susidėvėjuosiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose, vandens 
nuostoliai 2019 metais nuo išgauto vandens kiekio sudarė net 20 
proc. Nieko gero nežadama ir vandens vartotojams - dalis jų per-
spėjami, kad vieną dieną vandens tiekimas jiems gali tiesiog nu-
trūkti.

,,Daugelis geriamojo vandens 
gręžinių yra eksploatuojami dau-
giau kaip 20 metų, jų garantinis 
eksploatavimo laikas yra pasibai-
gęs ir neaišku, kada gali gręžiniai 
nustoti veikti”, - perpėjo laikinai 
UAB ,,Anykščių vandenys” direk-
toriaus pareigas einantis Egidijus 
Šileikis.

Tiesa, yra ir gerų žinių - UAB 
,,Anykščių vandenys” yra  numa-
čiusi iš savo lėšų išgręžti naujus 
geriamojo vandens gręžinius, kad 

nenutrūktų geriamojo vandens tie-
kimas gyventojams, tad yra vilčių, 
kad gyvybiškai svarbaus skyčio 
daliai rajono gyventojų nepritrūks.

Laikinasis UAB ,,Anykščių van-
denys” direktorius E.Šileikis taip 
pat atkreipė dėmesį, kad seni nuo-
tekų valymo įrenginiai neatitinka 
aplinkosauginių reikalavimų ir bū-
tina jų rekonstrukcija. Ypač prasta 
padėtis Raguvėlėje bei Viešintose.

Daugelis geriamojo vandens ir 
nuotekų tinklų kaimuose yra eks-

ploatuojami daugiau kaip 20 – 30 
metų.

,,Trasos susidėvėjusios ir dažnai 
trūkinėja. Bendrovėje yra įsteig-
tos dvi atstatomųjų avarinių darbų 
brigados, kurios laiku likviduoja 
gedimus”, - teigia laikinasis direk-
torius E.Šileikis.

Pernai vandentiekio tinkluose 
likviduota 167 avarijos, nuotekų 
tinkluose – 198 avarijos. Laikina-
sis UAB ,,Anykščių vandenys” di-
rektorius E.Šileikis tikina, kad dėl 
minėtų avarijų žala gamtai nebuvo 
padaryta.

UAB ,,Anykščių vandenys” 
susiduria ne tik su vidinėmis pro-
blemomis. Už suteiktas paslaugas 
didėja vartotojų skolos.

Vandens vartotojų įsiskolinimas 
2019 metais siekė 147 tūkst. Eur, 
šių metų sausį  – jau 154 tūkst.300 
Eur.

UAB ,,Anykščių vandenys” iki 
šiol dar nėra grąžinusi ilgalaikės 
paskolos, kuri 2002 metais buvo 
paimta Anykščių miesto nuotekų 
valymo įrenginių statybai. Bendro-
vė Turto bankui dar turi grąžinti 
daugiau nei 0,5 mln. Eur.

UAB ,,Anykščių vandenys” 
dirba pusė šimto darbuotojų. Ben-
drovės vadovaujančių darbuotojų 
metų atlyginimų vidurkis siekia 
2 tūkst. 495 Eur, darbuotojų  – 1 
tūkst. 153 Eur.

Laikinai UAB ,,Anykščių van-
denys” direktoriaus pareigas ei-
nantis E.Šileikis šiais metais žada 
toliau ieškoti sprendimų, kaip ma-
žinti geriamojo vandens ir nuotekų 
surinkimo savikainą bei mažinti 
vandens netekties nuostolius.

balsai internete (anyksta.lt):
Zenonas N.: „Užpereitą savaitgalį mes, šešiabučio gyventojai, turėjom malonumo pasiturlenti kanalizacijos šu-

liniuose. Susitvarkėm, bet didžiuliai priekaištai tiems kas turi prižiūrėt kanalizacijos sistemą. Užsikišęs (o jei tiksliau 
- tai užaugęs velėna) šulinys kur susirenka nuotekos iš kelių namų. Toks įspūdis, kad keli metai ten niekas nežiūrėjo, 
profilaktiškai nevalė... Nepamiršta tik sąskaitas išrašyt už nuotekas...”

Gyventojas: „Šitie skaičiai rodo, kad vandens ir nuotekų trasos prižiūrimos prastai. Tai vos ne kas antra diena 
metuose avarijų likvidavimas vykdomas. Tai kokie darbai vykdomi/nevykdomi pagal enamamąją - privalomąją eks-
ploataciją? Ar bedrovės stebėtojų taryba atkreipia dėmesį į tai? Ar valdytojai. savivaldybės Taryba supranta, kad tai 
neefektyvi veikla bendrovės aptarnavimo padalinyje.”

Senjorė: „vamzdynai Anykščiuose siekia 50 ir daugiau metų, tai kaip jie netrūks”.

Laikinai UAB ,,Anykščių vandenys” direktoriaus pareigas ei-
nantis Egidijus Šileikis teigia, kad išgauto vandens nuostoliai 
pernai per metus sudarė net 20 procentų.

Miela ir mylima Adele KišKiene,

O juk ne itin dosniai buvo padalyta
Dienoms – šviesos, naktims – ramybės.
Skausmingais praradimais lyta.
Per būtį vedė painūs vingiai, alsios brydės.
Bet šviečia pro metus dabar vien tai,
Kas buvo aukso verta.
Tų lobių daug: nei išmatuoti, nei pasverti,
Nes jie giliai širdy – lyg deimantai – suverti!

Didžiulis mūsų būrys – sūnus Leonas, dvi 
dukros Audronė ir Alvydė su šeimomis, šeši 
anūkai, proanūkis, sesuo Birutė ir du broliai 
Algis ir Kazys su šeimomis, dvi svočios Ona 
ir Silva - sveikiname TAVE  su šviesiu 
JUBILIEJUMI! 

Nuoširdžiausiai dėkojame už meilės dovaną ir jaukią bendrystę, gyvenimiškas pa-
mokas, šiltus priglaudimus, pagalbą ir paramą, kai to labai reikėjo. Linkime amžino 
optimizmo, mylimų ir mylinčių palaimingo artumo, dvasios ir kūno stiprybės, gražaus 
kopimo į naujus būties kalnelius! 

Visi vienu balsu sakome: ilgai ilgai švytėk visų mūsų džiaugsmui!

Kuriame 
vandens 
telkinyje 
atidarėte 
maudymosi 
sezoną?

Ridita TVERITNEVIENĖ:

- Maudymosi sezoną atidariau 
Šventojoje, prie namų, birželio 10 
dieną. O vanduo? Šlapias!

Ramunė LAPENYTĖ:

- Maudymosi sezoną atidariau 
Svėdasų Alaušo ežere.

Asta JUODELIENĖ:

- Aš maudymosi sezoną atidariau 
gegužės 31 dieną Šventosios upėje.

Deimantė ADOMONIENĖ:

-Mes maudymosi sezoną atidarė-
mė Juodbaloje. Mūsų rajono Juod-
bala yra vienas iš didžiausių smėlio 
karjerų Lietuvoje.

Akcija „Savivaldybės moterys, 
- į upę“

Donata SABALIAUSKAITĖ, 
Anykščių rajono mero patarėja, 
apie Šventosios šienavimą dal-
giais:

„Jeigu vėl būtų grįžtama prie 
upės šienavimo dalgiais, tai būtų 
kaip atrakcija. Žinoma, kad prie 
talkos prisidėčiau ir aš pati“.

Gražūs pavyzdžiai įkvepia?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Anykščių garbės piliečio vardo 
suteikimą Seimo nariui Sergejui 
Jovaišai:

„Prisimenu, Radviliškio rajono 
savivaldybė profesoriui Vytautui 
Juozapaičiui suteikė garbės piliečio 
vardą, o jis rinkimus „prakišo“.

Tikrai labai gėdinga 
nominacija...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja, apie tai, jog viešai neskel-
biami pretendentai gauti Anykš-
čių garbės piliečio vardą:

„Nuostatose yra įvesta nauja 
tvarka dėl asmens sutikimo ir, jei 
jis pasirašo sutikimą, jo duomenys 
gali būti viešinami. O be sutikimo 
nė vieno kandidato tikrai neturime 
teisės viešinti“.

Ir šiaip aukščiausias...

Arvydas KRIKŠČIŪNAS, 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius, apie Ser-
gėjaus Jovaišos kandidatūrą 
Anykščių garbės piliečio vardui 
gauti:

„Atsižvelgėme į tai, kad tai 
aukščiausius sportinius pasiekimus 
Anykščių rajone turintis sportinin-
kas“.

Pagalbai ribų nebus...

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas, Anykščių 
miesto Pušyno seniūnaitijos se-
niūnaitis, apie savo, kaip seniū-
naičio, darbo ypatumus:

„Tai, ką tyliai darau konkrečiais 
atvejais su pavieniais žmonėmis, 
kitiems ir turi išlikti nepastebima“.

Rinkimai artėja... Šienavimui 
ir žirklės tinka

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, apie 
Šventosios upės šienavimą:

„Nemanau, kad reikėtų sugrįžti 
prie upės šienavimo dalgiais. Čia 
jau daromas šou“.

Bet ir mažiau nebūtų...

Dangira NEFIENĖ, pedagogė, 
Anykščių rajono tarybos narė, 
apie Anykščių garbės piliečio 
rinkimus:

„O kas nuo to pasikeistų, jei pa-
vardės kandidatų būtų paviešintos, 
ar nuo to būtų daugiau garbės?“
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rievės

šiupinys

Birželio 13-oji, šeštadienis 
- šienapjūtės diena. Šią dieną 
nuo senovės kaimuose prasidė-
davo šienapjūtė. Kadangi, kaip 
daugelis mėgsta sakyti, Anykščiai 
irgi yra ,,kaimas”, aiškėja, dėl 
kokių priežasčių miesto viešosios 
erdvės vis dar skęsta žolynuose, 
kurie užaugę jau iki kelių, o juose 
knibžda pavojingos erkės. Ko-
munalininkai sako, kad nupjauti 
žolę mieste trūksta pinigų. Žmo-
nės stebisi: mieste ir rajone šitiek 
bedarbių - kiekvienam į rankas 
po dalgį ar, pagal sugebėjimus, 
rimtesnį įrankį, ir Anykščių mies-
tas ,,blizgėtų”…

Portalo anyksta.lt skaityto-
jams, rodos, Anykščių miesto 
,,veidas” rūpi labiau nei miesto 
šeimininkams - jie siūlo išeitį. 

jeigu jau komunalininkai su 
jiems skirtais darbais miesto ža-
liuosiuose plotuose nesusitvarko, 
gal pagelbės Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukausko 
muziejus? Sekmadienį muziejus 
rengia Antaninių šventę, kitaip 
sakant, šienpjovių šventę. Gal 
šventės dalyviams būtų galima 
pasiūlyti išbandyti savo jėgas 
žaliuosiuose Anykščiuose - būtų 
ir nauda, ir pramoga, arba, kaip 
dabar mėgstama sakyti, eduka-
cija.

Neapsisprendžiant, ką kuror-
tiniuose Anykščiuose svarbiau 
šienauti - dau-
giabučių kiemus 
ar Šventosios 
upę, vietos 
meno mėgėjai 
jau ieškosi nau-
jų erdvių, kur 
vešintys žolynai 
dar neužgožtų 
jų  šviesių, po 
karantino pail-
sėjusių veidų. Anava - Anykščių 
kultūros centras birželio 20 dieną 
koncertą surengs prie Šventosios 
upės, taip vadinamoje ,,Gaisri-
ninkų saloje”. Kultūros mylėtojai 
kviečiami į gamtos prieglobstį 
kartu su savimi atsinešti ir ar-
batos bei kavos... Nors dar prieš 
kelias dienas Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokai-
tė ,,Anykštai” pasakojo, kad kul-

tūros centro lankytojai pageidau-
ja kai ko stipresnio, šįkart jiems 
teks svaigintis vakaro žara...

Šalyje atšaukiant karantiną, į 
Anykščių miestą sugrįžta popu-
liarūs atlikėjai. Muziejininkai 
nusprendė nebebūti nuobodūs 
ir į Antaninių šventę Antano 
Baranausko ,,Anykščių šile-
lio” parepuoti pasikvietė Vidą 
Bareikį. Kas žino, gal net kartu 
Stonkuvienę atsiveš, ,,papara-
ciai” sulėks. Žvaigždes fotogra-
fuos, tikėkimės, nepjautų pievų 
nepastebės.

Vietoje šią vasarą atšaukto 
festivalio 
,,Devilstone” 
birželį Dainu-
vos slėnį savo 
skardžiu balsu 
sudrebins 
Radžis...
Prieš keletą 
metų Anykš-
čių rajono 
meras Sigutis 

Obelevičius kalbėjo, kad visokie 
,,radžiai” ir ,,bunkės” kultūri-
niuose Anykšiuose yra nepagei-
daujami. Bet kas to mero klauso, 
jei net imdami pinigus iš rajono 
biudžeto komunalininkai  žolę 
vos vieną kartą šį sezoną mieste 
sugebėjo nupjauti...

O štai Anykščių rajono 
kaimuose be perstojo burzgia 
žoliapjovės, triukšmą kelia 

trimeriai. Toks vaizdas, kad 
žmonės savo kiemus šį sezoną 
šienauja net  dažniau - per 
karantiną atpigo benzinas. 
Viešuosius darbus vėl pradėjo 
dirbti pašalpų gavėjai - kas 
rytą girdėti, kaip su kapone 
nuo šaligatvio plytelių gramdo 
žolynus.Tvarkosi kaimai...

O viename iš komunalinin-
kų garažų šį sezoną vis dar 
,,ilsisi” legendinė nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio komandos už 70 tūkst. 
nupirkta amfibija. Nei ji upę 
šienauti gali, nei miesto viešą-
sias erdves sutvarkyti. Dabar, 
kai pagalvoji, kiek žoliapjovių 
už 70 tūkst. eurų būtų išėję. 
Spindėtų tvarkingas miestas, iš 
tolo šviestų užrašas ant Švento-
sios upės krantinės ,,Čia gera 
gyventi”, kurio, jei dar išpuls  
kelios šiltos dienos su lietumi, 
galbūt tarp vešinčių žolynų ir 
nebematysime...

Beje, jei nešienautuose Anykš-
čių miesto viešosiose erdvėse 
jums įsisiurbs erkė, į vietos 
medikus geriau nesikreipkite. 
Žmonės pastebi, kad rajono gy-
dymo įstaigose greičiausiai tęsis 
amžinas karantinas ir pamatyti 
gyvą gydytoją gyventojai galės 
nebent prieš Seimo rinkimus. 

Tad į rankas - kas dalgį, o 
kas grėblį - ir visi marš gražinti 
,,lėtųjų” Anykščių!

Robertas AleKSIejūNAS

...O viename iš komuna-
lininkų garažų šį sezoną 
vis dar ,,ilsisi” legendinė 
nušalintojo Anykščių ra-
jono mero Kęstučio Tubio 
komandos už 70 tūkst. nu-
pirkta amfibija... 

Anykščių rajono garbės piliečio rinkimus 
gaubia valdininkų paslaptys

(Atkelta iš 1 psl.)

Apie nesvarstytą paraišką 
nemato reikalo kalbėti

,,Anykšta” Anykščių rajono 
mero, Anykščių rajono garbės pi-
liečio vardo suteikimo komisijos 
pirmininko Sigučio Obelevičiaus 
teiravosi, kas buvo antrasis preten-
dentas tapti Anykščių rajono gar-
bės piliečiu, tačiau atsakymo iš jo 
nesulaukė.

Kaip anksčiau sakė rajono me-
ras S.Obelevičius, antroji paraiška 
buvo pateikta netinkamai, neatsi-
klausus asmens, kuriam siūlomas 
garbės piliečio vardas, sutikimo, 
todėl ji Anykščių rajono garbės 
piliečio vardo suteikimo komisijos 
posėdyje net nebuvo svarstyta.

,,Kadangi paraiška net nebuvo 

svarstyta, mes taip esame apsi-
sprendę, kad apie tai nėra reikalo 
kalbėti. Su žmogumi niekas nebu-
vo derinta. Paskui jį pažeminsi-
me - lyg ir siūlytas, lyg ir kažkas 
iki galo nepadaryta”, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Pastebėjus, kad asmeniui, ku-
ris vien jau buvo pasiūlytas tapti 
Anykščių rajono garbės piliečiu, tai 
yra didžiulis įvertinimas, Anykščių 
rajono meras S.Obelevičius turėjo 
kitokią nuomonę.

,,Kokia čia garbė, jeigu net ne-
svarstė komisija. Menka garbė”, - 
juokėsi meras.

Komisija pasigedo ,,normalių” 
dokumentų

Štai, pavyzdžiui, visų kandidatų 
į Nacionalines kultūros, meno pre-

mijas pavardės visada yra viešina-
mos. Kodėl gi toks tabu paskelbti 
kandidatų tapti Anykščių rajono 
garbės piliečiais vardus?

,,Tas sąrašas būna pateikiamas 
su visais normaliais dokumentais. 
O dabar, kada kažką pasiūlo ir tas 
žmogus net apie tai nieko nežino... 
Praktiškai visi komisijos nariai 
vienbalsiai sutiko, kad negali įstai-
ga siūlyti žmogaus, neatsiklaususi 
žmogaus ir neparengusi tinkamai 
dokumentų.Todėl paraiška ir buvo 
atmesta”,- kalbėjo S.Obelevičius, 
pastebėdamas, kad posėdyje ne-
svarstytos kandidatūros paviešini-
mas esą net būtų neetiškas pasiūly-
tojo žmogaus atžvilgiu.

Meras interesų susikirtimo 
nemato

Anykščių rajono meras, Anykš-
čių rajono garbės piliečio vardo 
suteikimo komisijos pirmininkas 
S.Obelevičius yra konservatorių 
partijos narys, šiemet Anykščių 
rajono garbės piliečiu išrinktas 
S.Jovaiša yra taip pat šios partijos 
narys.

,,Nematau čia interesų suskir-
timo, nes komisijoje buvau vie-
nintelis partinis žmogus.Visi ko-
misijos nariai yra nepriklausomi 
žmonės”, - tuo, kad neprotegavo 
savo bendrapartiečio, įtikinėjo 
S.Obelevičius.

Anykščių rajono garbės piliečiu 
tapti S.Jovaiša pasiūlytas tuo metu, 
kai jau prasidėjo rudenį vyksiančių 
Seimo rinkimų politinė kampanija. 
S.Jovaiša yra konservatorių parti-
jos narys ir kandidatas į naujai ren-
kamą Seimą.

,,Manau, kad būtų žmogaus pa-
žeminimas, jei jam būtume Anykš-

Anykščių meras, Garbės pilie-
čio vardo suteikimo komisijos 
pirmininkas, konservatorius 
Sigutis Obelevičius nemato nie-
ko bloga, kad jo vadovaujama 
komisija Garbės piliečio vardą 
suteikė jo bendrapartiečiui.

čių rajono garbės piliečio vardo 
neskyrę.Tas priešrinkiminis laikas, 
aišku, visada būna toks, kad žmo-
nės jautriau reaguoja. Bet aš nema-
nau, kad tai turi įtakos rinkimams. 
Prisimenu, Radviliškio rajono 
savivaldybė profesoriui Vytautui 
Juozapaičiui suteikė garbės pilie-
čio vardą, o jis rinkimus ,,prakišo”. 
Čia tikrai nematau, kad tai turėtų 
kažkokią įtaką”,- įžvalgomis dali-
josi S.Obelevičius.

Komisijoje – dvasininkas ir 
Garbės piliečiai

Be S.Obelevičiaus, kuris yra 
Anykščių rajono garbės piliečio 
vardo suteikimo komisijos pir-
mininkas, komisijos nariais yra 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė, Anykščių dekanato 
dekanas Petras Baniulis, muzieji-
ninkas Tautvydas Kontrimavičius, 
UAB ,,Jaros prekyba” direktorius 
Rolandas Musteikis, Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkė, 
Anykščių rajono garbės pilietė 
Prima Petrylienė, režisierė Jolanta 
Pupkienė bei rašytojas, Anykščių 
rajono garbės pilietis Rimantas Va-
nagas.

Nesulaukė politikų prašymų 
keisti tvarką

Anykščių rajono garbės pilie-
čiai yra renkami pagal nuostatus, 
kuriuos parengė Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė aiški-
no, kad dėl Anykščių rajono 
garbės piliečio rinkimų iš po-
litikų pastabų ji negavusi.

Fotografija. Antradienį Rokiškio 
kultūros centre surengtas  trečiasis 
vaizdo ir teksto seansas ,,Foto (ne) 
rimas“, kuriame pristatytas  foto-
menininkas iš Anykščių Alfredas 
Motiejūnas. Alfredas Motiejūnas  
kaupia fotonuotraukų serijas „Gy-
venimas“, „Išeinantys“ ir „Tyla“. 

Festivalis. Kultūros festivalio 
,,Purpurinis vakaras“ organizato-
riai pranešė, kad rugpjūčio 20 - 22 
dienomis festivalis Anykščiuose 
įvyks. „Nors esame priversti sti-
priai susiveržti diržus, iš tradicinių 
11 festivalio renginių neišbrau-
kėme nė vieno. Reaguodami į 
Vyriausybės rekomendacijas, per-
žiūrėjome programą, pakeitėme 
uždarų erdvių lokacijas, kad fes-
tivalio žiūrovai ir dalyviai galėtų 
jaustis saugiai“, – sakė festivalio 
organizatorius Benas Jakštas.

Reorganizacija. Sujungus 
Anykščių muzikos ir Anykščių kū-
rybos ir dailės mokyklas į Anykščių 
meno mokyklą, naujoje įstaigoje 
Anykščių rajono taryba patvirti-
no  didžiausią leistiną pareigybių 
skaičių - jų bus 34-ios. Po moky-
klų reorganizavimo savo veiklą tę-
siančios Anykščių meno mokyklos 
Dailės skyriuje neliks direktoriaus, 
ūkvedžio, sekretoriaus, buhalterio 
ir elektriko pareigybių. Steigiama 
0,5 etato muziejininko pareigybės. 
Anykščių muzikos ir Anykščių kū-
rybos ir dailės mokyklos sujungtos 
taupant Anykščių rajono savival-
dybės biudžeto lėšas.

Atrakcija. Traupio pagrindinės 
mokyklos botanikos sodo eduka-
cinės erdvės pasipildė naujomis 
atrakcijomis. Sodo lankytojai ga-
lės išbandyti jėgas dendrologinių 
šaškių rungtyje ar pažaisti loginį 
kryžiukų-nuliukų žaidimą. Den-
drologinių šaškių lentą pagamino 
sodo įkūrėjas Sigutis Obelevičius.

Gaisras. Ketvirtadienį Troš-
kūnų seniūnijos Smėlynės kaime 
ugniagesiai gesino degantį medžio 
kamieną. Pranešimas apie degan-
tį medį gautas apie 12.20 val. Tą 
popietę Anykščių rajone plaikstėsi 
žaibai.

Nedarbas. Užimtumo tarnyba 
skelbia, kad Anykščių rajone nedar-
bas pasiekė rekordines aukštumas. 
Birželio pradžioje Anykščių rajone 
darbo neturėjo 1 tūkst.993 gyvento-
jai. Tai sudaro 14,8 proc. Anykščių 
rajono darbingo amžiaus gyvento-
jų. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, 
nedarbas rajone išaugo 0,7 proc.

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė konkursą 
Anykščių švietimo pagalbos tarny-
bos direktoriaus pareigoms užimti. 
Šiai įstaigai vadovavusi Jolanta 
Bakšienė pernai vasaros pabaigoje 
laimėjo konkursą užimti Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
direktoriaus pavaduotojo pareigas. 
Šiuo metu Anykščių švietimo pa-
galbos tarnybos direktoriaus funk-
cijas atlieka metodininkė Daiva 
Žiogienė.

Maitinimas. Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijai mokamo ir ne-
mokamo mokinių maitinimo pa-
slaugą teiks UAB ,,Orden“. Su šia 
Jonavos rajone registruota bendro-
ve gimnazija iki šių metų rugsėjo 
1-osios sudarė 20 tūkst.125 Eur su-
tartį. UAB ,,Orden“. Kaune valdo 
restoraną ,,Rojalis“.
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Gražiausia gyvenimo akimirka – 
pirmasis susitikimas su sūnumi 

„Anykštos“ laikraštyje pradedame naują rubriką „Portretas“, kurioje žinomiems anykštėnams 
užduosime pačius įvairiausius klausimus, padėsiančius juos dar geriau pažinti, o gal aiktelėti : „na, 
šito iš jo/jos tai nesitikėjau“. Dalis klausimų bus tokie pat visiems, o dalis priklausys nuo to, kokį 
herojų „pačiupsime“. 

Pateiksime ne tik pašnekovų atsakymus, bet ir pridėsime kelias jų nuotraukas. Tekstą iliustruo-
sime trimis nuotraukomis, dvi iš jų bus pastovios – viena oficiali, pašnekovo darbinėje, „rimtoje“ 
aplinkoje, kita – jauki, „naminė“. O trečiąja nuotrauka „žaisime“.

Pirmasis naujosios rubrikos herojus – 35-erių metų verslininkas verslininkas, Anykščių rajono 
tarybos narys Lukas PAKELTIS. Tekste sužinosite, kada pašnekovas skaičiuoja avis bei kada jis 
paskutinį kartą verkė. 

1. - Žmogus, kurį norėtumėt 
pakviesti vakarienės? 

- Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Barack Obama. Dau-
giausia kalbėtume apie krepšinį ir 
„Chicago Bulls“ šlovingus laikus.

 
2. - Ar norėtumėt būti įžymy-

be? Kokioje srityje? 

- Nebent sporto... Ko gero, fut-
bolo. Bent jau vaikystėje apie tai 
svajodavau.

3. - Prieš skambindamas telefo-
nu ar kada nors repetuojate, ką 
pasakysite? 

- Prieš svarbesnius skambučius 
dažnai apgalvoju, ką pasakysiu, bet 
nerepetuoju. 

4. - Ideali diena? 

- Vėlyvi pusryčiai, pasivažinė-
jimas dviračiu su sūnumi. Teniso 
mačas. Skani vakarienė su šeima ir 
geras filmas.

5. - Kokiomis aplinkybėmis 
dainuojate? 

- Šiuo metu dažnai dainuoju 
vaikiškas daineles sūnui... Įprastai 
uždainuoju džiugesio akimirką ar 
linksmo vakarėlio metu. 

6. - Jeigu Jums būtų skirta gy-
venti iki 90-ies metų ir reikėtų pa-
sirinkti - per paskutiniuosius gy-
venimo metus išsaugoti 60-mečio 
protą ar 30-mečio kūną? 

- Vienareikšmiškai - protą. Nors 
nežinau, koks jis bus, sulaukus to-
kio amžiaus. 

7. - Už ką gyvenime labiausiai 
esate dėkingas? 

- Už galimybę būti savimi, laisvę 
gyventi taip, kaip noriu, ir siekti to, 
ko noriu. 

8. - Ką keistumėt savo auklėji-
mo procese, jeigu būtų tokia ga-
limybė? 

- Prie įdiegtų vertybių ir taisyklių 
pridėčiau kur kas daugiau aiškini-
mo, kodėl vienas ar kitas susitari-
mas yra svarbus ir jo reikia laikytis. 
Tai ypač aktualu būtų grįžtant į pa-
auglystę. 

9. - Jeigu stebuklingas krišto-
linis rutulys galėtų pasakyti visą 
tiesą apie Jus, Jūsų gyvenimą, 
ateitį ar dar ką nors, ką norėtu-
mėt sužinoti? 

- Labiausiai norėčiau įsivaizduo-
ti, koks tolimesnis gyvenimas būtų 
su a.a. tėvais, sūnumi ir būsimais 
anūkais. 

10. - Didžiausias pasiekimas 
gyvenime? 

- Sūnaus gimimas. Visi kiti pasie-
kimai nublanksta.

11. - Ką Jūs labiausiai vertinate 
drauguose? 

- Nuoširdumą, tiesą, atvirumą, 

palaikymą ir humoro jausmą. 

12. - Koks Jūsų gražiausias pri-
siminimas? 

- Pirmas susitikimas su sūnumi. 

13. Pats baisiausias prisimini-
mas? 

- Kritimas nuo trijų aukštų namo 
dydžio kopėčių su rankoje dirban-
čia „družba“. 

14. - Kada ir dėl ko Jūs pasku-
tinį kartą verkėte? 

- Mamos laidotuvės. 

15. - Kokių juokelių nemėgsta-
te? 

- Seksistinių, žeminančių lytį, įsi-
tikinimus, pasaulėžiūrą.

16. - Jūsų namuose kilo gaisras. 
Išgelbėjus artimuosius ir gyvū-
nus, Jums dar yra viena galimybė 
įbėgti į gaisro apimtą namą ir nuo 
ugnies išgelbėti dar vieną daiktą. 
Kas tai galėtų būti? Kodėl? 

- Darbinį kompiuterį. Nes jame 
liktų viskas, kas nesudegė. 

17. - Užbaikite sakinį ,,Balsą 
pakeliu tada, kai“... 

- Uždainuoju, arba tuomet, kai 
pratrūkstu. 

18. - Charakterio savybė, ku-
rios norėtumėt atsisakyti?..

- Sunku atsakyti, bet, ko gero, iš-
sprūstantis atlaidumas. Kartais per-
nelyg lengvai atleidžiu žmonėms, 
kurie to nenusipelno. 

19. - Ar kada nors skaičiuojate 
avis? 

- Kai pabėga iš pusbrolio ūkio.

20. - Cepelinai ar jautienos tar-
taras? 

- Pradžioje tartaras, o po to - ce-
pelinai. 

21. - Gražiausia vieta Lietuvo-
je? 

- Kuršių nerija.

22. - Filmas, serialas, kurį galė-
tumėt žiūrėti ir 101-ąjį kartą? 

- Filmas „Neliečiamieji“. Serialas 
„Sostų karai“. 

23. - Ar tikite likimu? 

- Tikiu žmogaus pastangomis 
kurti likimą. 

- ANYKŠTA

Įmonės „ESSPO“ vadovas, politikas Lukas Pakeltis, kai tik to 
reikalauja užimamos pareigos, rengiasi kostiumu, o politiko vei-
klos užkulisiai išmokė drąsiai žvelgti į fotoobjektyvą. 

„Naminis“ Lukas Pakeltis... Sodininkystės paslapčių jis jau moko ir pusantrų metų sūnų.
Ši nuotrauka, pasak Luko Pakelčio, labiausiai asocijuojasi su 
žodžiu „iššūkis“.
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(Atkelta iš 4 psl.)

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

Anykščių rajono garbės piliečio rinkimus 
gaubia valdininkų paslaptys

Pasiteiravus, ar mato galimybių 
keisti Anykščių rajono garbės pi-
liečio vardo suteikimo nuostatus, 
kad visuomenė žinotų visų kandi-
datų tapti Anykščių rajono garbės 
piliečiais pavardes, A.Pajarskienė 
kalbėjo: ,,Kol nebus išreikštas 
koks nors politikų noras keis-
ti nuostatus, nematau reikalo tai 
daryti. Nesu gavusi jokio dėl to 
pasiūlymo, nuostatus 2019 metais 
patvirtino Anykščių rajono tary-
ba. Jie yra parengti atsižvelgiant 
į praėjusios kadencijos komisijos 
siūlymus ir pastebėjimus. Komi-
sija neišreiškė jokių pastebėjimų, 
kad nuostatus reikia keisti.”

Siūlymus gyventojai gali 
pareikšti raštu

O ar šiuo klausimu svarbi visuo-
menės nuomonė bei noras žinoti 
asmenis, kurie nusipelnė Anykš-
čių rajono garbės piliečio vardo ir 
pretenduoja jį gauti?

,,Atvirai sakant, šiuo atveju aš 
negaliu nieko komentuoti, nes vi-
suomenė turi įvairiausių nuomo-
nių. Raštu siūlymai neišreikšti, jei 
jie bus, bus ir svarstoma. Siūlymai 
bet kuriuo atveju turi būti rašomi 
ir nagrinėjami bendra tvarka”, - 
aiškino A.Pajarskienė.

Priminė ir apie asmens 
duomenų apsaugą

Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė taip pat priminė, 

kad galioja asmens duomenų ap-
sauga.

,,Asmens duomenų apsauga 
riboja daugelį dalykų. Nuostato-
se yra įvesta nauja tvarka dėl as-
mens sutikimo ir, jei jis pasirašo 
sutikimą, jo duomenys gali būti 
viešinami. O be sutikimo nė vieno 
kandidato tikrai neturime teisės 
viešinti”, - sakė A.Pajarskienė.

Politika nedomina

 Praeityje garsaus krepšinin-
ko, Seimo nario, konservatoriaus 
Sergejaus Jovaišos kandidatūrą 
Anykščių rajono garbės piliečio 
vardo suteikimo komisijai pateikė 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras.

,,Sergejų Jovaišą kandidatu gau-
ti Anykščių rajono garbės piliečio 
vardą teikėmė kaip sportininką 
,,numeris vienas”. Atsižvelgėme į 
tai, kad tai aukščiausius sportinius 
pasiekimus Anykščių rajone turin-
tis sportininkas”, - sakė Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektorius Arvydas Krikščiūnas.

Pasiteiravus, ar siūlyti S. Jo-
vaišos kanidatūrą tikrai buvo 
geriausias laikas, kai jau prasi-
dėjusi Seimo rinkimų kampanija, 
A.Krikščiūnas tikino, kad apie po-
litiką negalvojantis.

,,Aš galvoju tik apie sportą, po-
litika manęs visai nedomina. Į vis-
ką žiūriu iš sportinės pusės. Man 
labai liūdna - krepšinio treneris 
Povilas Kūgys rajone kūrė visą 
sporto pagrindą, bet jis jau miręs. 
Aš už tai, kad žmones būtina pa-
gerbti tuomet, kol jie dar yra gyvi, 

o ne po to kalbėti, kodėl nepager-
bėme Vytauto Galvono ar kažko 
kito”, - sakė buvęs Anykščių ra-
jono tarybos narys, į ją patekęs 
kaip nepriklausomas kandidatas, 
A.Krikščiūnas.

Šįsyk kas gali paneigti…

Paaiškėjus, kad šiemet Anykš-
čių rajono garbės piliečio vardas 
bus suteiktas Sergejui Jovaišai, 
šia tema nuomonę išreiškė ir vi-
suomenininkas Juozas Ratautas.

,,Nesu prieš Sergejų. Anaiptol, 
tai žmogus, praeity puošęs Lietu-
vą. Vis dėlto ne komisija, į kurią 
įeina politikai, turi rinkti Garbės 
pilietį, o anykštėnai. Nesunku, 
iškėlus 2-5 kandidatus, internetu, 
žinutėmis, el. paštu ar dar kitais 
būdais pravesti bent 2-3 tūkstančių 
Anykščių gyventojų apklausą. Šį-
syk kas gali paneigti, jog politikai 
nesusitaria: „ Mes imam Garbę, o 
jums paliekam Vandenis“. Arba - 
perfrazavus ir išvertus į paukščių 
kalbą - „Patraukėm gyvatę nuo 
kelio, kad būtų vietos gandriukui, 
dabar netrukdykit kregždei šauti 
į dangų“,- komentavo J.Ratautas 
(platesnį jo komentarą šia tema 
rasite šiame laikraščio numeryje, 
- red.pastaba).

Siūlo surengti internetinį 
balsavimą

J.Ratautui antrino ir anykštėnė 
Alvyda Verikienė, kurios įsitikini-
mu, renkant Anykščių rajono gar-
bės pilietį, į šį procesą aktyviau 
turėtų būti įtaukiama visuomenė.

,,Aš Sergejų Jovaišą labai ger-
biu, jis protingas, geras žmogus, 
yra praeitą kadenciją ir padėjęs, 
tačiau reikia, kad Anykščių rajo-
no garbės pilietį rinktų visi žmo-
nės. Galima pateikti viešai visus 
kandidatus ir surengti balsavimą, 
portale anyksta.lt tokie balsavimai 
vyksta”, - siūlė A.Verikienė.

Pašnekovė pastebėjo, kad, vi-
suomenei išreiškus nuomonę, 
tolesnius sprendimus jau galėtų 
priimti Anykščių rajono garbės 
piliečio vardo suteikimo komisija 
ir Anykščių rajono taryba.

Dėl viešumo ,,gali būti išpilta 
daug purvo”

Anykščių rajono tarybos narė, 
Kęstučio Tubio visuomeninio rin-
kimų komiteto atstovė Dangira 
Nefienė svarstė, kad neviešinti visų 
kandidatų gauti Anykščių rajono 
garbės piliečio vardą pavardžių 
nėra blogas sprendimas.

,,Mes esame labai pikti ir, jei 
žmogus yra pasiūlomas nesuderi-
nus su juo, po to jis randa tiek ant 
savęs išpilto purvo...O kas nuo to 
pasikeistų, jei pavardės kandida-
tų būtų paviešintos, ar nuo to būtų 
daugiau garbės?...Nežinau, kas nuo 
to pasikeistų”, - kalbėjo D.Nefienė.

D.Nefienė sakė, kad dėl Anykš-
čių rajono garbės piliečio vardo 
suteikimo nuostatų nemačiusi pro-
blemos, tačiau išgirdusi apie vi-
suomnenės norą daugiau žinoti ar 
galbūt net dalyvauti Anykščių ra-
jono garbės piliečio vardo suteiki-
mo procese, sakė, kad atsiversianti 
pernai patvirtintus nuostatus ir juos 
atidžiai paskaitysianti dar kartą.

Reikia daugiau demokratijos

Socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis ,,Anykštai” kalbėjo, 
kad visų pasiūlytųjų tapti Anykš-
čių rajono garbės piliečiais kandi-
datūras viešinti reikėtų.

,,Man atrodo, reikėtų daugiau 
demokratijos. Renkant Anykš-
čių rajono garbės pilietį nereikė-
tų skubėti, apie tai padiskutuoti 
spaudoje. Žinoma, prie Anykščių 
rajono garbės piliečio rinkimo 
galėtų prisidėti ir patys žmonės. 
Be to, reikėtų informaciją apie 
Anykščių rajono garbės piliečio 
rinkimus paviešinti kuo plačiau. 
Tada atsirastų daugiau kandida-
tų ir tas Anykščių rajono garbės 
piliečio vardas būtų daug svares-
nis”, - kalbėjo D.Krikštaponis, 
pasidžiaugęs, kad šiemet Anykš-
čių rajono garbės piliečio vardas 
bus suteiktas to nusipelniusiam 
anykštėnui.

Priminsime, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė rajono garbės 
piliečio vardus yra suteikusi pro-
fesoriui Antanui Tylai, žurnalistei 

Mildai Telksnytei, rašytojui Vy-
gandui Račkaičiui, laisvės gynė-
jai Primai Petrylienei, visuome-
nininkei Evgenijai Baltronienei, 
profesoriui Algirdui Avižieniui, 
kunigui Stanislovui Krumpliaus-
kui, inžinieriui Alvydui Bitinui, 
rašytojui Antanui Drilingai, peda-
gogui Vaciui Bražėnui, rašytojui 
Rimantui Vanagui, aktoriui Ferdi-
nandui Jakšiui.

Menininko sumanymo 
savivaldybė nesuprato

Anykščių rajono garbės piliečio 
vardui gauti pasiūlytas profesorius 
R.Inčirauskas - dailininkas, garsus 
medalininkas, skulptorius. Vie-
nas garsiausių jo kūrinių - Telšių 
Šv. Antano Paduviečio katedros 
centrinių durų skulptūrinė-relje-
finė plastika, skirta Žemaitijos 
krikšto 600-osioms metinėms. 
R.Inčirauskas dirba Vilniaus dai-
lės akademijos Telšių taikomosios 
dailės skyriaus, Telšių dailės fa-
kulteto dėstytoju.

Prieš dvejus metus profesorius 
R.Inčirauskas nustebino visuo-
menę įvairiose Anykščių miesto 
vietose pritvirtintais paties su-
kurtais ženklais. Šie originalūs 
mažosios architektūros elementai, 
kaip skulptoriaus dovana miestui, 
pakabinti savavališkai, negavus 
Anykščių rajono savivaldybės lei-
dimo. Tuo metu rajono vyriausio-
sios architektės pareigas laikinai 
ėjusi Vida Jakniūnienė nesuprato 
iš Anykščių kilusio profesoriaus 
R. Inčirausko išdykavimų bei 
ironijos ir neleido montuoti kelių 
centimetrų dydžio bronzinių ele-
mentų miesto viešosiose erdvėse.

Beje, ,,Anykštos“ žiniomis, 
profesoriaus R.Inčirausko kan-
didatūra gauti Anykščių rajono 
garbės piliečio vardą nesvarstyta 
tik dėl paraišką rengusio asmens 
neapdairumo, kadangi paraiškos 
formos keletą metų vis keitėsi, o 
komisijai tiesiog neatėjo į galvą, 
kad sutikimo galima pasiklausti 
paties profesoriaus, todėl šiemet 
Anykščių garbės pilietį rinko iš 
vieno kandidato. Kaip sovietiniais 
laikais.

Anykščių rajono tarybos narys Do-
natas Krikštaponis mano, kad ren-
kant Anykščių rajono garbės pilietį 
reikėtų neskubėti ir apie kandidatus 
plačiau padiskutuoti.

Anykščių kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorius Arvydas Krikščiūnas 
tikino, kad Sergejaus Jovaišos kan-
didatūrą gauti Garbės piliečio vardui 
teikė tik dėl jo sportinių pasiekimų.

Anykštėnė Alvyda Verikienė mano, 
kad renkant Anykščių rajono garbės 
pilietį galėtų būti surengtas visuome-
nės balsavimas internetu.

Anykščių rajono tarybos narė Dan-
gira Nefienė svarstė, kad renkant 
Anykščių rajono garbės pilietį, 49 
proc. balsų galėtų turėti visuomenė, 
o 51-komisija.
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pirmadienis 2020 06 15

sekmadienis 2020 06 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
25 s. Velnias su trimis aukso 
plaukais. 
10:00 Gedulo ir Vilties diena. 
Šv. Mišios iš Vilniaus arkika-
tedros bazilikos. 
11:15 Misija Sibiras’17: iš 
mokyklos suolo į ekspedici-
jos traukinį. 
11:55 Valstybės vėlia-
vos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje. 
12:20 Okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų aukų 
pagerbimo ceremonija Aukų 
gatvėje Vilniuje. 
13:20 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Super Džonis N-7.
23:00 Stebuklas N-7.
00:30 Misija Sibiras’17: iš 

mokyklos suolo į ekspedici-
jos traukinį. kart.).
01:10 Kino žvaigždžių alėja. 
Šakalo diena. N-7. (kart.).

06:55 Tomas ir Džeris (k).
07:25 Saugokis meškinų.
07:55 Ogis ir tarakonai.
08:15 Neramūs ir triukš-
mingi.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Nuotykių metas.
09:30 Bunikula.
09:55 Tomas ir Džeris 
Marse.
11:20 Denis - grėsmė visuo-
menei. Nuotykiai tęsiasi.
12:55 Artūras, svajonių mili-
jonierius N-7. 
15:10 Po vienu stogu N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Šnipas ne savo noru 
N-7. 
21:20 Tik nekvieskite farų! 
N14. 
23:30 Laukinės aistros 3. 
N14. 
01:10 Puertorikiečiai 
Paryžiuje (k) N14. 

06:30 Ančiukų istorijos  (kart.) 
N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 Ilgo plauko istorija.
08:00 Ančiukų istorijos N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žvaigždė prieš blogio 

jėgas N-7.
13:45 Mažasis vampyras N-7.
15:25 Suaugusiųjų priežiūra 
N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 PREMJERA ,,A-X-L“ 
N-7.
21:20 Pagrobtas gyvenimas 
N-14.
23:40 Pavojingas susitarimas 
N-14.

06:30 ,,Giants Live“ pasaulio 
galiūnų čempionatas. 
07:30 Juodasis sąrašas (k) 
N-7..
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas. 
10:00 Geriausi šuns draugai.
10:35 Afrika. Mirtinai pavo-
jingi.
11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
13:50 Reali mistika N-7. 
15:00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
17:15 Kas žudikas? N-7. 
18:30 Juodasis sąrašas N-7. 
19:30 Keista porelė 2. N-7. 
21:25 Narkotikų prekeiviai 
N14. 
22:30 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII. N14. 
23:30 Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės lopšys (k) 
N14. 
01:40 Kautynės mažajame 
Tokijuje (k) N14. 

06:10 Akloji (k).
07:40 Pasisvėrę ir laimingi.
08:40 Daktaras Ozas. N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
11:30 Populiariausi užkan-
džiai.
12:00 Kai norisi žalumos.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto intri-
gos N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 SNOBO KINAS. Antroji 
aš N14. 
23:05 Pasimatymo filmas 
N14. 
00:40 Naktinis reisas (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
Vytautas Mačernis. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis turtas. 
11:55 Nacionalinis turtas. 
Menininkas Mikalojus Povilas 
Vilutis.
12:20 Lietuvos kronika 1989. 
Igarka. (kart.).

12:30 Stirna. 
13:30 Šventadienio mintys. 
14:00 Mokslo sriuba. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Premjera. 2 Eilė: teatro 
žmonės. 
15:30 Premjera. Erdvės 
menas.
16:00 Muzikos talentų lyga 
2018. 
17:25 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Legendos. Operos 
solistė Irena Jasiūnaitė. 
19:45 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA Pasaulio 
čempionato rungtynės. 2018 
m. Aštuntfinalis. Urugvajus – 
Portugalija.
22:55 Teatralizuota misterija 
„Mistinis Čiurlionis“. 
00:25 Mulai. N-14. (kart.).

06:20 Candy Crush (kart.) 
N-7.
07:20 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
08:20 Pavojingiausi pasaulio 
vairuotojai..
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai N-7.
11:00 Žydrosios planetos 
stebuklai  (kart.) N-7.
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai N-7.
14:00 Išlikimas N-7.
15:00 Ledo kelias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.

18:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms 
N-7.
19:00 Amerikos talentai. 
Čempionai.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Supernova N-14.
23:50 Kietas riešutėlis 2. 
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 
12.00 Kelrodė žvaigždė N-7.
14.00 Dvaro rūmai N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios. 
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
19.30 Vyrų šešėlyje. Elza 
- žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 TV Europa pristato. 
Ledo vaikai . N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 
01.00 Kelrodė žvaigždė N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Sti l ius. (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istori jos. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Čikagos polici ja 
N-7. 
00:30 Stop juosta. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 

10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Varom! N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Eliziejus N14. 
00:40 Rivjera N-7. 

06:00 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai 
(kart.).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 SimpsonaiN-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Karo kiaulės N-14.
23:40 Skubi pagalba N-14.
00:40 X mutantai N-14.
01:35 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI.  Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Į teis intas farasN-7. 
11:35 Real i  mist ika (k). 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7.
18:30 CSI.  Majamis N-7. 
19:30 Paskut inis la ivas 
N-7. 
20:30 Prič iupom! 
21:00 Susišaudymas N14. 
22:45 Keista porelė 2 (k) 
N-7. 
00:35 Narkot ikų prekei-
viai  (k)  N14. 
01:30 Karo vi lkai . 
L ikvidator iai  VII  (k)  N14. 

07:00 Tėvas Motiejus 

N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menant i  N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįž imas į  salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįž imas į  salą 
N-7. 
21:00 Šeimos ryšiai  N-7. 
22:45 Garbės reikalas.
00:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Etnos. (kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai.  (kart . ) .
07:55 Smurfai  (kart . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is. 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vi ln iaus albumas. (kart . ) .
12:40 Čia – kinas. (kart . ) .
13:10 Kultūros diena. 
(kart . ) .
14:05 Muzikos talentų 
lyga 2018. (kart . ) .
15:30 Mano tėviš-
kė. Antanas Juška i r 
Kazimieras Būga. 
15:50 Premjera. Džiungl ių 

knyga.
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai.
16:15 Smurfai .
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abat i ja 
N-7. 
18:50 Daiktų istor i jos. 
19:35 Baigiamasis gam-
bitas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Arkl iavagio duktė. 
22:45 Klausimėl is.  (kart . ) .
23:00 Veranda. (kart . ) .
23:30 Euromaxx. (kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 CSI kr iminal istai  
(kart . )  N-7.
07:20 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:20 Pavoj ingiausi  pa-
saul io vairuotojai  (kart . ) .
09:00 Autopi lotas (kart . ) .
09:30 X mutantai  N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodel iai  N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
16:55 Univeras N-7.
17:55 Vir tuvė N-7.
19:00 Gelbėtojai  N-7.
20:00 Rytojus pr ik lauso 
mums N-7.
21:00 Ričardas 
Liūtaširdis.  Maištas N-14.

23:05 Pabėgimo kamba-
rys S.
00:50 Supernova (kart . ) 
N-14.

05.29 Programa.
05.30 4 kampai. 
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 „24/7“. 
08.00 Mentų karai : 
Ki jevas. Net ikėk savo 
akimis N-7.
09.00 Dvigubas gyveni-
mas  N-7.
10.00 Pinigų karta. 
10.30 Pagal iau savait-
gal is. 
11.00 Real i  mist ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai : 
Ki jevas. Net ikėk savo 
akimis N-7.
16.00 Reporter is. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai .
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai .
18.30 „24/7“. 
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai .
20.30 Real i  mist ika.
21.30 Laikyki tės ten. 
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
00.30 Real i  mist ika.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:45 Dainuoju Lietuvą.
10:00 Minėjimas, skir-
tas Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido die-
noms atminti. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 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 ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija N-7. 
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Varom! (k) N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė  (k) 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Varom! N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Kruvini pinigai  N14..
00:15 Rivjera N-7. 
01:10 Eliziejus (k) N14.

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
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.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 

N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Baudžiamasis būrys 
N-14.
00:05 Skubi pagalba N-14.
01:05 X mutantai N-14.
01:55 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Keršto valanda N14. 
22:40 Susišaudymas (k) 
N14. 
00:20 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 

14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
18:15 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Rebeka 
Martinson. Apsirij imas 
N14. 
22:50 Garbės reikalas.
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Daiktų istor i jos. 
07:00 Čia – kinas. (kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai (kart . ) .
07:55 Smurfai  (kart . ) .
08:20 Džeronimas. 
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is. 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Kultūrų kryžke-
lė.  Vi ln iaus sąsiuvinis. 
(kart . ) .
12:40 Atspindžiai .  (kart . ) .
13:05 Kultūr ingai su 
Nomeda. (kart . ) .
14:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
14:50 Baigiamasis gam-
bitas. 1978 m. Pasaul io 
šachmatų čempionatas. 
15:45 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart . ) .

15:50 Premjera. Džiungl ių 
knyga. 
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai. 
16:15 Smurfai . 
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abat i ja 
N-7. 
18:50 Daiktų istor i jos. 
19:40 Sept intasis dešim-
tmet is.
20:25 Premjera. 
Pasakoj imai iš Japoni jos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Veisenzė. Berlyno 
mei lės istor i ja N-7. 
23:10 Žmonės, kur ie su-
kūrė Lietuvą. Aleksandras 
Stulginskis.  (kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Mokslo sr iuba. 
Mokslo žurnalas. Ved. 
Ignas Kančys. (kart . ) .

06:20 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
l io vairuotojai (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.

20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:05 Paskutinį kartą 
Vegase N-7.
23:10 Havajai 5.0  N-7.
01:10 Tironas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
09.00 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai. Odesa 
N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
Informacinė laida. 
23.30 „24/7“. 
00.30 Reali mistika.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer  N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji (Suits). N-7. 
23:45 Čikagos policija N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo polici ja 
N-7. 
11:00 Varom! (k) N-7. 

11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Varom! N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Smogiamoji jėga 
N14. 
00:25 Rivjera N-7. 
01:20 Kruvini pinigai (k) 
N14. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo l ikimo nepa-
bėgsi N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:00 PREMJERA 

,,Viešbutis“ N-7.
20:30 Prakeikti  I I .  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Patrul ių zona N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Patrul ių zonaN-14.
00:05 Skubi pagalba N-14.
01:05 X mutantai N-14.
01:55 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Juodasis lietus N14. 
23:30 Keršto valanda (k) 
N14. 
01:00 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 

15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Prancūziška 
žmogžudystė. Mirt is 
Orleane N14. 
22:55 Garbės reikalas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Gyvos dainos fes-
t ival is „Aš toks vienas“ 
(kart . ) .
06:55 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart . ) .
07:00 Tarp dal ių (ne)plo-
jama. (kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai (kart . ) .
07:55 Smurfai  (kart . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is. 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart . ) .
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart . ) .
12:55 Pris ikėl imo l iudyto-
ja i .  (kart . ) .
13:10 Stambiu planu. 
Rimvydas Laužikas. 
(kart . ) .
14:00 Daiktų istor i jos. 

(kart . ) .
14:50 Sept intasis dešim-
tmet is (kart . ) .
15:30 Muzikinis intarpas.
15:50 Premjera. Džiungl ių 
knyga.
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai.
16:15 Smurfai .
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abat i ja 
N-7. 
19:10 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. Kr istaus 
Pris ikėl imo bažnyčia. 
19:40 Svajonės apie 
Naująj į  pasaul į . 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Whitney: „Ar gal iu 
būt i  savimi?“ 
23:10 2 Ei lė:  teatro žmo-
nės. (kart . ) .
23:35 Erdvės menas 
(kart . ) .
00:05 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  

06:15 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:20 Pavoj ingiausi  pa-
saul io vairuotojai  (kart . . )
09:00 Vienam gale kablys 
(kart . ) .
09:30 X mutantai  N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodel iai  N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.

17:00 Univeras N-7.
17:55 Vir tuvė N-7.
19:00 Gelbėtojai  N-7.
20:00 Rytojus pr ik lauso 
mums N-7.
21:05  Megė N-14.
22:55 Havajai  5.0  N-7.
00:55 Tironas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai .  Odesa 
N-7.
09.00 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai . 
Odesa. N-7.
16.00 Reporter is. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai .
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai .
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika.
21.30 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai .
23.00 Alfa taškas. 
00.30 Real i  mist ika. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas  
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija N-7. 
00:30 Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
Aviakonstruktorius Antanas 
Gustaitis. Rež. Justinas 
Lingys.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Varom! (k) N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Varom! N-7. 2019 m. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Gran Torino N14. 
00:50 Rivjera N-7. 
01:45 Smogiamoji jėga (k) 
N14. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
08:25 Viešbutis (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 PREMJERA 
,,Viešbutis“ N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Už priešo linijos 2. 
N-14.
00:00 Skubi pagalba N-14.
01:00 X mutantai N-14.
01:50 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Sunku nužudyti N14. 
22:55 Juodasis lietus (k) 
N14. 
01:15 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 

10:10 Akloji.
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva 
N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą N-7. 
21:00 PREMJERA Į šiaurę 
per šiaurės vakarus. N14. 
22:55 Garbės reikalas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Gyvos dainos fes-
tivalis „Aš toks vienas“. 
(kart.).
07:00 Literatūros pėdse-
kys. Vytautas Mačernis. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga  
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. ( kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Svajonės apie 
Naująjį pasaulį. (kart.).

15:45 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga. 
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:50 Daiktų istorijos. 
19:40 Kino istorija.
20:25 Premjera. 
Pasakojimai iš Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. Vasara, 
1993-ieji N-7. 
23:05 Koncertas 
„Dainuoju su meile. Ona 
Kolobovaitė“. 
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
(kart.) N-7.
09:00 Naujokė N-7.
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.

18:00 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:05 Kaimiečiai Beverlyje 
N-7.
22:55 Havajai 5.0  N-7.
01:00 Tironas N-14.

 
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai. Odesa 
N-7.
09.00 Gluchariovas N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai. Odesa 
N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Reali mistika.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Džesika Flečer  
N-7. 
09:50 Miuncheno krimina-
l inė polici ja  N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loteri ja „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Juros periodo par-
kas 3. N-14.
23:50 Everestas N-14.
01:45 Šoka Lietuva 
(kart.).

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo polici ja 
N-7. 
11:00 Varom! (k) N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Pasaulių karas N14. 
23:20 Labas, mes Mileriai 
N14. 
01:30 Gran Torino (k) 
(Gran Torino). N14. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) 
N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo l ikimo nepa-
bėgsi N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Rio 2. N-7.

21:20 Bėgantis labir intu 
N-14.
23:45 Auklė nakčiai N-14.
01:20 Už priešo l ini jos 2. 
N-14 (kart.).

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Amerikietiškos im-
tynės.
21:30 Absoliutus blogis. 
Atpildas N14. 
23:20 Sunku nužudyti (k) 
N14. 
01:15 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 

16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 PREMJERA 
Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 4. N14. 
23:00 Sicili jos mafija N14. 
00:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Gyvos dainos fes-
tivalis „Aš toks vienas“. 
(kart.).
07:05 Mokslo sriuba. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas. 
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.).
12:40 2 Eilė: teatro žmo-
nės. (kart.).
13:05 Legendos. Operos 
solistė Irena Jasiūnaitė.. 
(kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Kino istorija (kart.).
15:30 Muzikinis intarpas.
15:50 Premjera. Džiunglių 

knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:50 Daiktų istorijos. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Išpuolis 
Berlyne N-14.
22:30 Grupės „Pelenai“ ju-
biliejinis koncertas „Ugnies 
paliesti“. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
(kart.) N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis N-7.
13:30 Gelbėtojai N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
16:55 Univeras N-7.
17:55 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mumsN-7.
21:00 Žinios. 

21:55 Sportas.Orai.
22:00 Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas N-7.
00:25 Megė N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai. Odesa 
N-7.
09.00 Gluchariovas N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai. Odesa 
N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 4 kampai. 
17.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N -7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyvenimas 
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Tarptautinis turnyras 
BUSHIDO KOK 2020. N-7.
23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
00.30 Reali mistika.



2020 m. birželio 13 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 06 20

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Euromaxx. (kart.).
06:35 Pasaulio puodai. 
(kart.).
07:30 Šoka Lietuva 
(kart.).
07:40 Slimų šeimynėlė. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Keisčiausi pasauly-
je.Neįprasti valgiai. 
12:50 Neįt ikėtinos gyvūnų 
draugystės 4.
13:35 Klausimėlis. 
13:50 Džesika Flečer N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
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 Vasaros festivaliai. 
22:30 Tik 40. N-14. 
00:40 Juros periodo par-
kas 3. N-14. (kart.).

06:55 Tomas ir Džeris (k). 
07:25 Saugokis meškinų.
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Neramūs ir tr iukš-
mingi..
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Nuotykių metas.

09:25 Bunikula.
09:50 Madagaskaras 2. 
11:30 Turtuolis Ričis.
13:25 Paskutinė mimzė.
15:15 Mes - viena koman-
da N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys N-7. 
22:15 Mano kaimynė - 
pornožvaigždė  N14. 
00:25 Terminatorius  N-7. 

06:05 Iš Los Andželo į 
Vegasą (kart.) N-7.
06:30 Ančiukų istorijos 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 Ilgo plauko istorija.
08:00 Ančiukų istorijos N-7.
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Tėvų darželis.
10:00 Būk sveikas!
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Įpėdiniai 2. N-7.
13:20 Geri metai N-7.
15:40 Havajai 5.0 N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Ilgai ir laimingai: 
Pelenės istorija N-7.
22:00 Žaklina N-14.
23:55 PREMJERA ,,Kruvini 
pinigai“ N-14.
02:00 Karo kiaulės N-14 

(kart.).

06:00 Varom!(k) N-7. 
06:30 Geriausi šuns drau-
gai (k).
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Juodasis sąrašas (k) 
N-7. 
08:25 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina.
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Afrika. Mirtinai pa-
vojingi.
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Išdavikas N14. 
23:30 Nakties sargyba  
N14. 
01:25 Absoliutus blogis. 
Atpildas (k) N14. 

06:10 Akloji (k). 
07:40 Pasisvėrę ir laimingi.
08:40 Daktaras Ozas. N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
11:30 Populiariausi užkan-
džiai.

12:00 Kai norisi žalumos.
13:00 Akloji (k).
14:45 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto intri-
gos N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Didmiesčio žvėrys 
N-7. 
22:55 Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidėjos beieš-
kant N14. 
00:50 Sicilijos mafija (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo!. (kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:40 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno laiptai ir 
keltuvai. 
09:30 Premjera. Etnos. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į sveikatą! 
13:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
14:00 Du balsai – viena 

širdis. 
16:05 Pasaulio puodai. 
17:00 Klauskite daktaro. 
17:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
18:00 Stambiu planu. 
Juozas Budraitis. 
18:55 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jurgis Šaulys. 
19:45 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Raitelis iš Aukštųjų 
lygumų N-14. 
22:45 Subtilu-Z. Albumo 
„Play Life“ pristatymo kon-
certas.
23:55 Solo virš Atlanto. 
00:25 Dabar pasaulyje. 
00:50 Everestas. N-14. 
(kart.).

06:25 Candy Crush (kart.) 
N-7.
07:25 Jukono auksas 
(kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
lio vairuotojai.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Žydrosios planetos 
stebuklai (kart.) N-7.
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Didieji senovės sta-
tiniai.
14:00 Išlikimas N-7.
15:00 Ledo kelias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.

18:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms.
19:00 Lietuvos talentai 
2019. N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu N-14.
00:30 Kaimiečiai Beverlyje 
N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Pone prezidente.
07.20 Vyrų šešėlyje. Felicija 
Bortkevičienė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Tarptautinis turnyras 
BUSHIDO KOK 2020. N-7.
09.30 4 kampai. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Grilio skanėstai. 
11.30 Grilio skanėstai. 
12.00 Kelrodė žvaigždė N-7.
14.00 Dvaro rūmai N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.Orai.
16.30 Pinigų karta . 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Vyrų šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė. 
20.00 Žinios.Orai.
20.30 Gluchariovas N-7.
22.30 Žinios.Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Grilio skanėstai. 
01.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.

redaktorei nežinantNNN
Miesto parke įrengtas daržas, 
o žmonėms daržoves reikia pirkti 
prekybos centruose

Anykščių miesto parke už 8 
tūkst. eurų įrengtas daržas vešės 
ir šį sezoną. Anykščių naujų vėjų 
bendruomenė skelbia, kad dar-
žas šią vasarą bus su nedidelėmis 
transformacijomis. Augalų šiam 
daržui padovanojo ir Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius. 
Kaip ir dera tikram gamtininkui 
bei miesto šeimininkui, dovano-
tus augalus miesto parke pasodino 
pats Anykščių rajono savivaldybės 
vadovas.

Prieš dvejus metus Anykščių 
naujų vėjų bendruomenės  suma-
nymas miesto parke įrengti daržą 
susilaukė pačių įvairiausių visuo-
menės reakcijų. Kai kurie žmonės 
buvo įsitikinę, kad miesto parkas 
daržui - ne vieta. Anykščių naujų 

vėjų bendruomenės pirmininkė, 
šiuo metu Anykščių rajono tarybos 
narė Irma Smalskienė tuomet mies-
telėnus ramino, kad daržas visiems 
bus naudingas. Moteris pasakojo, 
kad darže visuomenininkai galės 
piktžoles ravėti, o bulvių pasikasti 
ar agurkų pasiskinti visi Anykščių 
miesto žmonės galės dykai.

Prabėgo jau dveji metai, kai 
Anykščių miesto parke žaliuoja 
daržas, tačiau nei jame pomidorai 
raudonuoja, nei pupelių sriubai pa-
siskinti galima. 

Pinigų daržo įrengimui miesto 
parke skyrė ,,Maxima“, tačiau ar 
tik nebus ji pati uždraudusi tame 
darže normalias daržoves auginti? 
Juk po to  prekybos centras nuos-
tolius patirtų!

Anykščių miesto parke įrengtą daržą prižiūri net Anykščių rajo-
no savivaldybės valdžia.

Anykščių naujų vėjų bendruomenės nuotr.
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(Nukelta į 12 psl.)

IŠ ARTI

(Atkelta iš 1 psl.)

Antano Vienuolio senatvės 
rūpestis 

Kiekvieno represijas išgyvenu-
sio žmogaus kelias – ištisa isto-
rija, verta atskiros knygos jai pa-
pasakoti, kad niekuomet nebūtų 
pamiršta. Dalį tokių istorijų A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinis muziejus 
sudėjo į vieną knygą, pavadinęs 
ją „Per Tamstos laišką į mane pa-
dvelkė tikras pavasaris“.

Tai – eilutės iš anykštėno po-
eto Kazio Inčiūros laiško kitam 
anykštėnui kūrėjui Antanui Žu-
kauskui-Vienuoliui. Politinio 
kalinio laiško, rašyto tremtinių ir 
kalinių užtarėjui. Panašių laiškų 
šiame rinkinyje – per pusantro 
šimto, daugiau kaip trys dešimtys 
adresantų, XX a. viduryje rašiu-
sių A. Vienuoliui – ir artimai pa-
žįstamam, ir tik iš nuogirdų žino-
tam kaip geros širdies žmogui.

Ir tai – tik išlikusi laiškų dalis, 
nes suskaičiuota, jog A. Vienuo-
lis vienaip ar kitaip padėjo dau-
giau kaip penkiasdešimčiai re-
presuotųjų. Parengus ir išleidus 
šią knygą, tapo aišku, kad XX a. 
viduryje Lietuvoje nebuvo kito 
tokio įtakingo asmens, kuris būtų 
taip viešai ir aktyviai gynęs trem-
tinius ir politinius kalinius. 

Du kilogramus sverianti knyga 
sutalpino visų adresantų skausmo 
ir džiaugsmo ašaras, kuriomis jie 
dalijosi su septyniasdešimtmečiu 
anykštėnu A. Vienuoliu.  

Tarp mokslo ir asmeninių 
išgyvenimų 

Keletą metų šią šaltinių publi-
kaciją rengė dviese – Vilniaus 
universiteto bibliotekos Rankraš-

čių skyriaus vadovė dr. Inga Lie-
paitė ir anykštėnas, Muziejaus 
direktorius, istoriko išsilavinimą 
turintis Antanas Verbickas. 

Jiems pirmiausia teko surinkti 
po šalies institucijas išbarsty-
tus tremtinių ir politinių kalinių 
laiškus A. Vienuoliui, valandų 
valandas juos skaityti, kol akis 
įprasdavo prie vis kitokio braižo 
ir tekstas tapdavo suprantamas. 
Paskui – išsiaiškinti viską apie 
tų laiškų rašytojus, kad suprastų, 
ką jie mini savo laiškuose, ko-
kios aplinkybės juos paskatino 
kreiptis į A. Vienuolį, tuo metu 
svarbesnį ne kaip rašytoją, o kaip 
Lietuvos SSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatą.

Biografijų ir komentarų paruo-
šimas, kad laiškai būtų supran-
tami jų skaitytojams ir tiksliai 
liudytų autentiškas istorijas, at-
ėmė daugiausia knygos rengėjų 
laiko. Reikėjo laiko ir adresantų 
palikuonių, išsibarsčiusių po visą 
Lietuvą, paieškoms. Užtat dabar 
aišku: knyga sutelkė į vieną sti-
prų kumštį iki tol vienas kito ne-
pažinusius, nieko apie kitus neži-
nojusius represuotųjų palikuonis. 
Bendras likimas ir globojusi A. 
Vienuolio ranka supynė visų jų 
istorijas.

Į ruošiamą knygą abu sudaryto-
jai žvelgė skirtingais rakursais. I. 
Liepaitė, tarp savo artimųjų netu-
rėjusi išgyvenusiųjų sovietines re-
presijas, prisipažino prie šios kny-
gos dirbusi kaip „mokslažmogis“, 
kuriam buvusi įdomi pati tema. 
Bet tremtinių vaikas A. Verbickas 
į kiekvieną dokumentinę užuo-
miną žvelgė per emocinį santykį, 
bandydamas pajausti, ką išgyveno 
žmonės, kreipęsi į A. Vienuolį, 
kaip į paskutinį vilties šaltinį.

Gali būti, kad ir pats A. Vienuo-
lis į kiekvieną jam adresuotą laiš-

Du kilogramai skausmo ir džiaugsmo 
ašarų

ką žvelgė dvejopai: kaip pareigin-
gas deputatas ir kaip tėvas, kurio 
sūnus 1941–1945 m. irgi buvo ka-
lintas sovietiniuose lageriuose...

Papasakoti knygos „Per Tams-
tos laišką į mane padvelkė tikras 
pavasaris“ turinį neįmanoma. 
Tačiau verta pro šios knygos lan-
gus bent pažvelgti į keletą isto-
rijų, kurios stebina paprastumu ir 
žmogiškumu. 

„Kieno istoriją pirmiausia ver-
ta papasakoti „Anykštos“ skai-
tytojams?“ – paklausiau knygos 
sudarytojos Ingos Liepaitės. „Pa-
rašyk apie Povilą Rudoką... Ypač 
apie tai, kokį laišką gavo Vienuo-
lio žmona...“ – patarė mokslinin-
kė. 

„Jis kiekvienam ištiesdavo 
pagalbos ranką...“

Niūronių ūkininkų Rudokų šei-
ma į Sibirą išvežta 1948-ųjų ge-
gužę. Iškeliavo ir nebegrįžo tėvas 
Jonas, miręs tą patį rudenį, jo se-
nutė pamotė, jo žmona ir 20-metis 
sūnus Povilas. Dar vienas sūnus, 
partizanas Jonas Rudokas tuo 
metu jau buvo nuteistas ir kalėjo.

Rudokai nebuvo pažįstami su 
kraštiečiu A. Vienuoliu, tačiau 
žinia apie tai, jog rašytojo pata-
rimai, kaip prašyti išteisinimo, 
kaip greičiau grįžti į Lietuvą, 
būna veiksmingi, pasiekė ir juos. 
Vilniaus universiteto bibliotekoje 
saugomas 1955 m. kovo 6 d. Kras-
nojarsko krašte rašytas Povilo Ru-
doko laiškas A. Vienuoliui – kaip 
galima suprasti, jau nebe pirmas:

„...Aš iš tamstos laišką gavau 
1955. III. 2, už kurį jums nuošir-
džiai dėkoju. Ir už tamstos pata-
rimus, ir už norą padėti sugrįžti 
į mano mylimą gimtąją šalį. Su 
sugrįžtančiu pavasariu, tikiu, gal 
ir tamstai sugrįš sveikata, ir jūs 
dar toliau pagyvensite ir padir-
bėsite Tarybų Lietuvos ir žmonių 
gerovei, kurie ieško tiesos ir lais-
vės ir nesitaiksto su likimu, jeigu 
numato nėra teisingas. Dabar aš 
gerai suprantu, kas yra laisvė ir 
kas yra laisvės netekus. Aš viską 
įvykdysiu, kas buvo rašyta tams-
tos laiške (...) 

Labai aš tamsta atsiprašau už 
jum nereikalingo rūpesčio sutei-
kimą. Bet išsilaisvinimą matau 
tik jumyse...“

Nepavyko rasti dokumentų, 
kurie paliudytų, ko ėmėsi pats A. 
Vienuolis, sulaukęs Rudokų pra-
šymo padėti sugrįžti į Lietuvą. 
Tačiau tų pačių 1955-ųjų rudenį 
iš tremties buvo paleista seniau-
sioji šeimoje 87-erių Juozapota 
Rudokienė, grįžusi į gimtinę ir 
čia dar penkerius metus pagyve-
nusi, sulaukusi po trejų metų su-
grįžusių ir kitų šeimos narių.

Dar vienas P. Rudoko prašy-
mas padėti greičiau grįžti į gim-
tinę Anykščius pasiekė 1957-ųjų 

rugpjūčiui baigiantis, kai sody-
bos sodelyje jau buvo supiltas A. 
Vienuolio kapas. Rašytojo žmona 
Leokadija Žukauskienė prašymą 
su savo prierašu tuoj pat persiuntė 
Lietuvos SSR Ministrų Tarybai, 
savo mirusio vyro ir savo vardu 
prašydama jį patenkinti. Regis, 
apie tai ji nedelsdama pranešė ir 
adresantui į Sibirą.

Tuomet Povilas Rudokas para-
šė dar vieną laišką iš Sibiro, 1957 
m. rugsėjį adresuodamas jį jau A. 
Vienuolio našlei L. Žukauskie-
nei. Šis laiškas išliko Anykščiuo-
se, Muziejaus fonduose:

Septyniasdešimtmetis Antanas Vienuolis, tuo metu aktyviai susi-
rašinėjęs su tremtiniais ir politiniais kaliniais, rūpinęsis jų liki-
mais.                                                                             VŽM nuotr. Sibiro tremtinė S. Adomėnaitė su dukrele Audra. Ši nuotrauka 

buvo viename iš laiškų krikštatėviui A. Vienuoliui. 
VŽM nuotrauka. 

Anykščių muziejuje sukauptos tremties vietų nuotraukos tapo naujosios knygos iliustracijomis. Kas 
žino – gar iš šių Kedrovyj Logo barakų buvo rašyti laiškai A. Vienuoliui?                       VŽM nuotr. 
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pastabos paraštėse

(Atkelta iš 11 psl.)

„Labai dėkoju tamstai už laišką 
ir tamstos gerus darbus, kuriuos 
dėl manęs padarėte. Mane ir ben-
drai visus lietuvius labai nuliūdino 
mirtis įžymaus lietuvių liaudies 
rašytojo Antano Žukausko - Vie-
nuolio, tamstos vyro. Lietuvių tau-
ta su jo asmeniu neteko įžymaus 
rašytojo, kuris dar būtų lietuvių li-
teratūrą praturtinęs naujais raštais. 
Aš jį tik vieną kartą mačiau ir jis 
mane matė per vieną mitingą, bet 
gerai žinau, kad manęs nepažino. 
Bet tas nesvarbu, jis kiekvienam 
ištiesdavo pagalbos ranką arba 
padėdavo savo patarimais, kurie 
prie jo kreipdavos. Jis kiekvieno 
paprasto žmogaus išklausydavo ir 
padėdavo, tai pavyzdys tikro liau-
dies sūnaus rašytojo. Jis mirė, bet 
jo vardas lietuvių tautoje bei jo pa-
darytieji darbai yra nemirtini.

Dabar iš visos širdies padėkosiu 
tamstai, kad mane atsiminėt savo 
liūdesio valandoje ir atsiuntėt laiš-
ką, kuo galėjot, padėjot. Ir aš tikiu, 
kad pagerbdami mylimo liaudies 
rašytojo ir tamstos, jo žmonos, 
vardą, paleis mane į tėvynę. Mano 
motina senutė net apsiverkė suži-
nojus, kad yra tokių žmonių, kurie 

ir savo sunkioje valandoje atsime-
na ir kitą vargstantį. Nes ir ji nori 
sugrįžti į savo tėvynę ir numirti ne 
tolimoje šalyje, bet savo tėvų že-
mėje. Tai ir sudiev, pasilikite svei-
ka. Tamstą gerbiantis P. Rudokas“. 

Į gimtinę grįžęs P. Rudokas su-
kūrė šeimą, užaugino dukterį ir 
sūnų, dirbo miškų ūkyje ir mirė jau 
prasidėjus „perestroikai“, bet Lie-
tuvos Atgimimo dar nesulaukęs, 
palaidotas Andrioniškio kapinėse.

„Gyvenimas privertė 
prašytis pagalbos“

A. Vienuolio ir Adomėnų šei-
mos santykiai Anykščiuose ne 
visuomet buvo šviesiais siūlais 
audžiami. Nesantaika, įsiplieskusi 
bendraturčiams dalijantis teisę į 
vaistinę Anykščiuose, išliko kaip 
šešėlis bene visam gyvenimui, 
tačiau tai nesutrukdė A. Vienuo-
liui visokeriopai remti sovietines 
represijas patyrusius Adomėnus 
– pirmiausia jiems padedant pini-
gais.

Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institute bei Vilniaus universi-
teto bibliotekoje saugomi keli bu-
vusio Anykščių vaistininko Juozo 
Adomėno dukters Stanislavos 
Adomėnaitės-Bacevičienės laiš-
kai iš Sibiro, rašyti krikštatėviui 
A. Vienuoliui. 29-erių ji buvo iš-
tremta kaip vieno iš pasipriešini-
mo kovos organizatorių, nuteisto 
myriop, žmona.

1949 m. liepos 10 d. iš Chabai-
dako, Krasnojarsko krašto gyven-
vietės, ji rašė:

„Brangūs Krikšto Tėveli, šian-
dien nuo Jūsų, brangus Krikšto 
Tėveli, gavau 150 rub., už ku-
riuos tariu širdingas ačiū, aš savo 
džiaugsmo Jums neparašysiu. 
Žinoma, tuoj tuos pinigus atida-
viau už pieną, tik nusipirkau 1 kg 
duonos, tai buvo mano Velykos, 
neprisimenu, kada aš tą duoną 
valgiau.

O čia dabar volioji rąstus į upę 

Du kilogramai skausmo ir 
džiaugsmo ašarų

Knyga, kurios viršeliuose – 
pilkoji tremtinių kasdienybė.

Nesu prieš Sergejų - tai iškili 
asmenybė, prieš pusę šimtmečio 
pasiekimais sporte puošusi ir 
garsinusi lietuvą. Tai žmogus, 
kuris antrą kadenciją atstovauja 
rinkėjams aukščiausioje šalies 
institucijoje ir ruošiasi toliau 
dirbti Tėvynės labui. Gal kiek 

liūdnoka, kad jovaiša atstovauja 
vienai politinei jėgai ir, būda-
mas garbingu žmogumi, vienus 
anykštėnus mylės labiau, kitus 
mažiau... Keliu aukštai ranką 
už gana logišką savivaldybės 
komisijos sprendimą. Vis dėlto 
drįstu suabejoti, jog ne komisija, 
į kurią įeina politikai, valsty-
bės tarnautojai ar politikams 
pavaldūs asmenys turi rinkti 
Rajono garbės pilietį, o anykštė-
nai. Komisijos pareiga pateikti 
anykštėnų teismui nepriekaiš-
tingos reputacijos, aukštais 
pasiekimais moksle, kultūroje, 
visuomeniniame gyvenime ar 
kitose srityse pasižymėjusį 
asmenį, kurio, beje, nuopelnai 
Anykščiams ir jo žmonėms būtų 
žymūs ir matomi. Koks žmogus 
įgis garbę vadintis garbingu 
anykštėnu, turi spręsti patys 
anykštėnai. Tai ne skonio reika-
las, kai vienam patinka obuoliai, 
o kitam- sodininko žmona. Ne-
sunku iškėlus 2-5 kandidatus, in-

ternetu, žinutėmis, elektroniniu 
paštu ar kitomis priemonėmis 
apklausti bent 2-3 tūkstančius 
rajono gyventojų. Meras sako, 
kad antras kandidatas, kuris iki 
šiol laikomas paslapty, nebuvo 
parengtas svarstymui. Mistika. 
Ir kas čia slapto? Kandidatai 
Nacionalinei premijai gauti yra 
plačiai paviešinami, pristatomi 
jų pasiekimai 
ir autobiografi-
jos, o piliečiai, 
kuriuos žadame 
gerbti ir mylėti, 
laikomi paslap-
ty... Pagrįstai 
kyla abejonės 
dėl tokių žings-
nių skaidrumo. 
Ir, patikėkit, gimsta sąmokslo 
teorijos. Kas gali paneigti, jog 
mūsų politikai nesusitarė: „Mes 
imam Garbę, o jums paliekam 
Vandenį“. Arba perfrazavus 
ir išvertus į paukščių kalbą: 
„Patraukėm gyvatę nuo kelio, 

kad būtų vietos gandriukui, 
dabar netrukdykit kregždei kilti 
į dangų“.  

Antra, aš pasigendu teisių 
ir pareigų reglamento. Garbės 
pilietis nėra ikona, prieš kurią 
turim nusilenkti ar priklaupti. 
jis turi būti šalia mūsų, daly-
vauti mūsų gyvenime bei spren-
dimų priėmime. Nepakanka šį 

iškilų žmogų 
pamatyti šven-
tinėje eisenoje 
ar skaitant eiles 
susirinkusiai 
miniai. jis turi 
būti plačiai ma-
tomas, žinomas, 
jo nuopelnai 
ryškūs, jis turi 

gyventi mūsų rūpesčiais. Tad 
rajono garbės piliečio teisės ir 
pareigos turi būti apibrėžtos 
Nuostatais. Beje, šalia mūsų 
gyvena be reikalo ir nepelnytai 
pamirštas buvęs rajono vado-
vas Albertas Budavičius, kurio 

dėka ir pastangomis šiandien 
didžiuojamės šiuolaikiniais, 
kultūriniais, turistiniais ir pato-
giai sukurtais gyventi Anykš-
čiais. Pagal atliktus iškilius ir 
reikšmingus darbus jis - neno-
minuotas Garbės pilietis.

Dar viena pastaba, kurią 
turi pasakyti 2 likę patarėjai 
- meras neturi dalyvauti jokių 
komisijų, kurios sudarytos jo 
veiklos apimtyje, darbe. Komi-
sijos funkcija - padėti vadovui 
priimti vienokį ar kitokį spren-
dimą. Komisija pataria - meras 
priima sprendimą suteikti Gar-
bės piliečio vardą. Man keistai 
atrodo, kai meras vaikšto į 
priėmimo į pareigas konkursus. 
Kyla natūralus klausimas - gal 
bijo skaidrios baigties? Siūlau 
dvi išeitis: leisti komisijai iš 
pretendentų į pareigas sąrašo 
pačiai išsirinkti patį tinkamiau-
sią kandidatą arba padiktuoti 
jai savo žmogaus vardą, pavar-
dę ir asmens kodą.

juozas RATAUTAS

„Patraukėm gyvatę 
nuo kelio, kad būtų vie-
tos gandriukui, dabar 
netrukdykit kregždei kil-
ti į dangų“

kokio 1 metro diametro, rankos 
subraižytos, kruvinos, sakuotos, 
saulė degina, beveik kasdiena gal-
vą skauda. Ryte kai atsikeli, visi 
sąnariai kaip surakinti, rankos 
sutinusios, bet paskui kai padir-
bi, vėl atsileidžia. Nueiti į darbą 
5 km. Sunku labai. Su širdim kie-
kvieną kartą vis blogiau. Brangus 
Krikšto Tėveli, būna kartais tokis 
momentas, kad norisi kartu su rąs-
tais šokti į Manos upę, bet sulaiko 
dukrytė Audrutė. Vardas gal ne 
koks, bet kadangi Sibire gimė ir 
toj dienoj buvo nepaprastai didelė 
audra, tai ir daviau vardą Audra. 
Gimė 1948. X. 14 d. 

Brangus Krikšto Tėveli, aš esu 
nepaprastai Jums dėkinga už pini-
gus, nedrįstu labai, bet dar papra-
šysiu, padėkit kiek galėdami, esu 
labai blogoj padėtyje. Atleiskite 
man, brangus Krikšto Tėveli, bet 
gyvenimas privertė prašytis pa-
galbos.

Dabar, brangus Krikšto Tėveli, 
paprašysiu Jus, jeigu perdaug ne-

sudarys Jums sunkumų, gal pri-
siųstumėt knygų paskaityti. Die-
ve, kaip aš pasiilgau knygų, jau 
antri metai, kai nemačiau knygų, 
jei yra „Viešnia iš Šiaurės“. Vienu 
žodžiu, Brangus Krikšto Tėveli, 
Jūs man labai padėjot, jau skolos 
mažiau turiu, bet dar paprašysiu 
neatsakykite, tik Jūs man galite 
padėti.

Bučiuojame Jums Jūsų rankas 
abi su Audrute ir linkime Jums, 
brangus Krikšto Tėveli, nuo Aukš-
čiausiojo sveikatos, aš kas vakarą 
pasimeldžiu už Jus“.

Kitame laiške, rašytame po tre-
jų metų, S. Adomėnaitė, išsamiai 
papasakoju apie savo kasdienybę, 
pridūrė kitokį prašymą:

„Brangus Krikšto Tėveli, aš pas 
Jus labai su dideliu prašymu, pri-
siųskite man savo nuotrauką bū-
tinai, tiek Jūs man gero padarėte, 
mano toks prašymas, neatsakyki-
te, brangus Krikšto Tėveli. Pinigų 
nesiųskite, nes ir Jums tikriausiai 
sunku, ačiū, dar karta ačiū, aš kai 

paskaičiavau, jau apie 2 tūkst. pri-
siuntėt, tik nuotrauką...“

S. Adomėnaitė, tremtyje sukūru-
si šeimą, į Lietuvą grįžo tik 1960 
m. Audrą ir dar tris vaikus auginu-
si moteris gyveno Žemaičių Kal-
varijoje, kur ir mirė 1974 m. Jos 
duktė Audra Šlimaitė, Sibire gė-
rusi pieną, pirktą už A. Vienuolio 
nusiųstus pinigus, dabar senatvę 
leidžia Žemaičių Kalvarijoje. 

* * *
Šiemet paskutinį gegužės penk-

tadienį iš Druskininkų į Anykščius 
atvykusi gydytoja Eglė Matienė 
jautėsi tarsi atlikusi istorinę mi-
siją. Jos močiutė Genė Rukšėnai-
tė, būdama 23-ejų metų, 1952 m. 
laiške A. Vienuoliui iš Sibiro rašė, 
kad visą laiką svajojusi nuvažiuoti 
į Anykščius, pamatyti patį rašyto-
ją, bet taip ir nenuvažiavusi.

Beveik po 70 metų tai padariusi 
tremtinės anūkė Muziejuje rado 
savo močiutės jaunystės nuotrau-
ką, dedikuotą „Brangiajam Rašy-
tojui“.

Garbės pilietis - ne ikona, prieš kurią reikia priklaupti
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Sodų bendrijų gyventojai svajoja apie 
asfaltuotus kelius

Anykščių miesto Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis Tautvydas Kontrimavičius šias visuomenines 
pareigas eina jau antrą kadenciją. Pašnekovas prisipažino, kad stengiasi būti kuo mažiau matomu 
seniūnaičiu, tačiau bet kada yra pasiruošęs atlikti jam gyventojų pavestas funkcijas. Ir gyventojų 
problemas T.Kontrimavičius sprendžia ne su rašikliu rankose -  esant reikalui ir vinį kala, ir besi-
mėtančias šiukšles renka...

Seniūnaitį T.Kontrimavičių kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

- Kaip per karantiną gyvuoja 
Pušyno seniūnaitija?

- Kaip ir visas Anykščių kraš-
tas, kaip ir visa Lietuva: žmonės 
mažiau bendrauja susitikdami akis 
į akį, daugiau rūpinasi susikaupu-
siais asmeniniais, šeimos, namų 
reikalais, kuriems nebūdavo laiko 
iki karantino. Net gali būti, kad ne 
vienam kaip tik dabar kyla ūpas 
susitvarkyti tai, kas iki šiol erzin-
davo akį ar atrodė kaip neišspren-
džiama problema. Kalbant filoso-
fiškai - stabtelėjimas savo kelionei 
apmąstyti būna naudingas.

- Kokias spręstinas problemas 
šiuo metu matote Pušyno seniū-
naitijoje?

- Matydamas pirmiausia viso 
Anykščių miesto kontekstą, ne 
kartą esu ir tyliai, ir garsiau pasi-
džiaugęs, kad Pušyno seniūnaiti-
jos teritorija yra bene geriausiai 
sutvarkyta ir pritaikyta šiandieni-
niam gyvenimui. Keletas infras-
truktūrinių projektų ilgam sutvarkė 
pagrindines gatves, nėra apleistų, 
griūvančių ar kitaip pavojų gyven-
tojams keliančių pastatų. 

Tačiau seniūnaitija turi savitumą 
- daug jos žmonių gyvena kolekty-
vinio sodo teritorijoje, tarsi ir turi 
gatves, bet jos panašesnės į kaimo 
keliukus. Kaip transformuosis ši 
nauja gyvenamoji erdvė, lems ne 
tik valstybės mastu priimti spren-
dimai, bet ir pačių žmonių norai. 
Tarkim, būtų labai gražu visas ko-
lektyvinių sodų gatveles asfaltuoti, 
tačiau ne kartą bandžiau atkalbėti 
žmones nuo tokių kategoriškų ini-
ciatyvų - vėliau užgrius neišven-
giami skundai dėl intensyvaus ir 
nesaugaus eismo... Bet kuriuo atve-
ju - sodų teritorijoje yra Anykščių 
miesto gatvės, kuriose gyvena 
žmonės, tad tų gatvių elementari 
priežiūra turėtų būti miesto rūpes-
tis, o ne pačių pavienių gyventojų 

reikalas.
Pušyno seniūnaitijoje, kaip, 

deja, ir visuose Anykščiuose, metų 
metus išlieka opi problema - naujų 
želdinių priežiūra ir ugdymas. Nu-
pjauti ar apgenėti senus medžius 
jau yra kam, o štai tinkamai pri-
žiūrėti - genėti, formuoti, reikalui 
esant ir gydyti - naujai sodinamus 
želdinius niekas nesiima. Kaskart 
apmaudu dėl Šaltupio gatvės pušų, 
kurios sodinamos, po pusmečio 
nudžiūsta, vėl sodinamos - ir vėl 
stovi nurudavusios. Tiek Pušyne, 
tiek ir visur kitur mieste likimo 
valiai paliktos jaunosios liepaitės - 
vienos auga kaip krūmai, kitos pa-
smerktos nulūžti, nes niekas laiku 
nesuformavo jų lajos. 

Esu gana kategoriškas: augalai 
turi papildyti ir papuošti gyvena-
mąją erdvę. Jei tokios misijos dėl 
mūsų abejingumo jie neatlieka, jei 
jų vaizdas dažniau erzina, - gal ge-
riau tų želdinių išvis nereikia?..

- Kokius seniūnaitijos reikalus 
jau sprendėte, antrą kartą tapęs 
Pušyno seniūnaitijos seniūnai-
čiu?

Niekada negaliu prognozuoti, 
kiek ir kokių reikalų kils, ar mano 
įsikišimas į vieną ar kitą situaciją 
bus jos sprendimas. Visą seniū-
naitiją apimančios problemos, dėl 
kurios reikėtų ko nors imtis ir tuoj 
pat daryti, paskutiniu metu nebu-
vo. Tai, ką tyliai darau konkrečiais 
atvejais su pavieniais žmonėmis, 
kitiems ir turi išlikti nepastebima.

Antai paskambino pagyvenusi 
moteris ir pasiguodė: jos amžiną 
atilsį vyro darytas suoliukas prie 
daugiabučio namo laiptinės supu-
vo ir sulūžo, grįžusi namo nebetu-
rinti kur prisėsti. Žinau, kad toje 
laiptinėje - ne vieni pensininkai, 
yra stiprių ir nagingų kaimynų, bet 
sukalti naują suoliuką neatsiranda 
kam. Manydamas, kad savivaldy-
bės pinigais nupirktas naujas suo-

liukas būtų nemotyvuota dovana, 
radau namuose tvirtą lentą ir pats 
pritaisiau senojo suoliuko vietoje, 
palikdamas galimybę, jei kam iš 
vietinių kils ūpas, prisitaisyti dar ir 
atlošą. Bet, kiek pastebėjau, suoliu-
kas vis dar be atlošo naudojamas.

Kitąkart kaimynai susirūpino, 
kad viena moteris gyvena nesau-
giai – dėl apsileidimo kelia pavojų 
ir sau, ir kaimynams. Nei aš, nei 
kiti aplinkui nesame tie, kurie tu-
rėtų teisę mokyti suaugusį žmogų 
kitaip gyventi. Tačiau aš žinau, su 
kuo pasidalyti nuogąstavimais, ko-
kias procedūras inicijuoti, kad so-
cialinės grėsmės židinys išblėstų. 

- Kokiomis priemonėmis palai-
kote ryšį su Pušyno seniūnaitijos 
gyventojais, kaip juos informuo-
jate apie svarbiausias seniūnaiti-
jos aktualijas?

- Nesu jaunas spirginys, ant 
keptuvės čirškantis, kuris nuolat 
visiems į akis lįstų ir savo idėjas 
kaišiotų, įkyrų entuziazmą rody-
damas. Esu viešas ir matomas: kas 
tik besugalvoja mane susirasti - jo-
kių problemų, skambina tuo pačiu 
telefonu, kuriuo naudojuosi jau 23 
metus, rašo elektroniniu paštu, ku-
rio irgi bene du dešimtmečius ne-
keičiu. Niekada neskaičiuoju, kiek 
ir kur mano asmeniniai kontaktai 
yra paskelbti, neišgyvenu, kad juos 
bet kada ir bet kas, jei tik naudojasi 
internetu, gali susirasti. 

Savo ruožtu, turiu sukaupęs arti 
šimto Pušyno seniūnaitijos gyven-
tojų elektroninio pašto kontaktų, 
kad galėčiau paskleisti žinią, kai to 
reikia. Nepiktnaudžiauju – ne dau-
giau kaip 2-3 kartus per metus jais 
pasinaudoju. Jei kas nori pakliūti į 
tą ratą – mane susiranda, praneša, 
bet jei nepageidauja tokio ryšio – 
nesiveržiu į privačią erdvę. 

Apskritai seniūnaitija nėra kaž-
koks izoliuotas teritorinis vienetas, 
kad kažkurios Anykščių aktualijos 
būtų svarbios tik jai vienai.

- Kaip manote, jei nebūtų se-

niūnaičio pareigybės, ką praras-
tų Pušyno seniūnaitijos gyvento-
jai?

- Nebandysiu gražbyliauti - nie-
ko neprarastų. Kaip nebuvo seniū-
naitijų ir seniūnaičių mieste kelis 
dešimtmečius, taip būtų ir toliau. 
Tačiau jei Ramybėje ir Jurzdike - 
pas kaimynus - seniūnaičiai būtų, o 
Pušynas savo seniūnaičio neturėtų, 
man, kaip eiliniam Pušyno gyven-
tojui, būtų tiesiog apmaudu - kuo 
mes blogesni už kitus?.. 

Apskritai seniūnaitis man pana-
šus į kokio nors įrenginio saugiklį: 
kol viskas gerai, jo ir nepastebi, 
atrodo, kad niekam jo ir nereikia, 
bet jei tik kažkas ima gesti – tada 
ir apie saugiklį prisimenam... Iš-
kils problema, atsiras konfliktinė 
situacija - iškart parūps ir seniūnai-
čio ieškoti... Jokių sprendimų tas 
seniūnaitis pats nepriims, jokios 
„valdžios“ jis neturi, bet kaskart 
surasti racionalią išeitį – privalėtų.

- Kokie šios kadencijos Anykš-
čių rajono valdžios darbai jums 
atrodo reikšmingiausi?

- Seniūnaitijoje -  nieko nauja, 
na, nebent įskaičiuotume šiukšlių 
konteinerių sistemos paleidimą, 
kaip sėkmingai pabaigtą darbą.

Kalbant apskritai, kaip didžiau-
sią privalumą vertinu palankią 
atmosferą Anykščiuose dirbti ir 
savo profesionalumą drąsiai de-
monstruoti įvairių sričių specia-
listams. Manau, kad tai jaučiama: 
pasitikėjimas komanda, deleguota 
atsakomybė dėl sprendimų keičia 
ir požiūrį į Anykščių atmosferą, 
pajudina seniau įstrigusius suma-
nymus, idėjas, investicijas... 

Visuomet džiaugiuosi tuo, kas 
prasideda ir vyksta, o ne tuo, kas 
sustabdoma, nutraukiama, atideda-
ma. Gal dar neatėjau į brandų pro-
tą, nes vis dar manau: geriau kažką 
daryti ir suklysti nei nepadaryti 
klaidos nieko nedarant...

- Kaip manote, kokiais gražiais 
kitų savivaldybių pavyzdžiais 

galėtų pasekti ir Anykščiai?

- Manau, kad Anykščiai per tris 
paskutinius dešimtmečius tiek pa-
vyzdžių sau pritaikė, kad kartais 
jų net per daug. Žinau, kiek gerų 
pavyzdžių iš Anykščių pasiimama, 
net ir ten, kur mes patys nepaste-
bim, neįvertinam, nepakankamai 
pasidžiaugiam. Pavyzdžiui, gali-
mybėmis įdomiai keliauti dvira-
čiais po Anykščius ir apylinkes 
mes su civilizuotais didmiesčiais 
jau galim lygiuotis.

Tiesa, aš kartais pavydžiu Tel-
šiams, turintiems šitiek aukšto 
meninio lygio mažosios architek-
tūros ir memorialinių ženklų vie-
šosiose erdvėse.

Ir, žinoma, seniai pavydžiu 
daugumai Lietuvos savivaldy-
bių centrų, miestų, turinčių savo 
seniūnijas. Jie juk turi seniūnus, 
šalia kitų darbų dar ir telkiančius 
miestų bendruomenes ir jų idėjo-
mis gyvenančius. 

- Kokie Jūsų, kaip Pušyno se-
niūnaičio, artimiausi planai?

- Akcija „Darom“. Būtų gaila, 
jei karantinas šiemet ją išvis su-
žlugdytų. Ir visai nesvarbu, jei 
apsitvarkyti miškelių šalia savo 
namų eilinį kartą išeis tik kelio-
lika Pušyno gyventojų. Svarbiau 
kiekvienam asmeniškai patirti 
savo gyvenamosios erdvės šei-
mininkų jausmą, suprasti, kad 
už kiemo tvoros ar namo pašalės 
tęsiasi ne kažkieno kito, o mūsų 
pačių aplinka.

- Ko norėtumėte palinkėti Pu-
šyno seniūnaitijos gyventojams 
per laikraščio „Anykšta“ pus-
lapius?

- Pirmiausia - matyti vieniems 
kitus. Pažinti, suprasti, bent aki-
mis prasilenkiant pasisveikinti. 
Tai svarbiausia patogaus gyve-
nimo bendroje erdvėje taisyklė 
– išbandyta, pasiteisinusi, nieko 
naujo išrasti neverta.

Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis Tautvydas Kontrimavičius pri-
sipažino pavydintis miestams, kurie turi savo seniūnijas.

Editos MeŠKONIeNėS nuotr.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą 
Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“  direktoriaus pareigoms eiti 

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 10 d. 
Atranka vyks – 2020 m. lapkričio 10 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės 
(J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
Visa informacija skelbiama interneto svetainėje www.anyksciai.lt

Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių r. 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 10 d. 
Atranka vyks – 2020 m. lapkričio 4 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės 
(J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
Visa informacija skelbiama interneto svetainėje  www.anyksciai.lt
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įvairūs

siūlo darbąMOZAIKA

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Atlieka stogų dengimo ir skardi-

nimo, atvežimo paslaugas. 
UAB "2Vymonta" Kerbedžio g. 

21, PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

Reikalingas 
ekskavatorininkas.

Tel. (8-698) 46745.

Gamybos darbininkas

Kurkliai 2, Anykščiai - 
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Ieškome darbuotojų laikinam 

darbui karantino laikotarpiu su 
galimybe likti neterminuotai. 
Operatoriaus darbas prie medie-
nos apdirbimo staklių bei pro-
dukcijos pakavimo linijos pagal 
slenkantį darbo grafiką (3 darbo 
dienos, 3 laisvadieniai).

Reikalavimai
Atsakomybė;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Lankstumas;
Patirtis - privalumas.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be 

viršvalandžių;
Laisvas visas valstybines 

šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskai-

čius mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Šaltkalvis - mechanikas

Kurkliai 2, Anykščiai - 
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Įrenginių priežiūra, gedimų 

šalinimas, planinis aptarnavimas, 
kiti gamybos darbai. Darbo lai-
kas: pagal slenkantį darbo grafi-
ką (3 darbo dienos po 11 darbo 
valandų ir 3 laisvos).

Reikalavimai
Virinimo įgūdžiai;
Plataus profilio techninis nuo-

vokumas;
B kategorijos vairuotojo pažy-

mėjimas;
Techninis išsilavinimas - pri-

valumas;
Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be viršva-

landžių;
Laisvas visas šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Reikalingas 
autošaltkalvis. 

Galima derinti su 
kitu darbu. 

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

Aknystos socialinės globos na-
mai ieško bendrosios praktikos 
slaugytojo (-os).

Tel. (8-682) 49453.

Reikalingi darbuotojai braškėms 
ravėti, vėliau- skinti (Valečkų kaime).

Tel. (8-603) 66950.

Reikalingas vienišas žmogus pri-
žiūrėti keletą karvių. Apgyvendina 
2 kambarių bute (su galimybe įsi-
gyti šį butą).

Tel. (8-678) 00255.

UAB „JONROKA“  organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė 2020 m. birželio 17 d. 16 val. 

Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.

Stogų, pamatų, sienų
ŠILTINIMAS

poliuretano putomis.
Tel. (8-605) 51901.

SMULKINU
ŽOLĘ.

Tel. (8-674) 98799.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

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.

Stogų dengimas, statybos ir ap-
dailos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 

Tel. (8-687) 73069.

Dengia plokščius stogus ruloni-
ne prilydomąją danga, sudaro są-
matas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.  

Įvairūs statybos, remonto dar-
bai. Namų fasadų dažymas, stogų 
dažymas, dengimas, remontas ir 
t.t. Padeda pristatyti medžiagas, 
darbus atlieka visame rajone ir 
toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Pildo automobilių kondi-
cionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Atveža kompostinės, gruntinės 
žemės, įvairaus žvyro po 2,5 to-
nos. Skaldytos malkos, supjausty-
tos atraižos.

Tel. (8-621) 30354.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Greitai ir kokybiškai ilgastrėliais 
ekskavatoriais kasa, valo tvenki-
nius. Buldozeriais išlygina žemes. 
Savivarčių paslaugos.

Tel. (8-683) 72277.

Šlifuoja naujas ir senas medines 
grindis. Deda laminatą, parketlen-
tes, lentų grindis. Įstato duris, lan-
gus. Klijuoja plyteles.

Tel. (8-676) 69399.

Pigiai ir kokybiškai smulkina 
pievas. Už atliktus darbus išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-687) 59061.

Jei norite ką nors 
padovanoti, toks 

skelbimas 
„Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, 
Anykščiai

Pagalbinis statybų 
darbuotojas

Kurkliai 2, Anykščiai - 
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Ieškome darbuotojų statyboms 

gamyklos teritorijoje. Darbo lai-
kas nuo pirmadienio iki penkta-
dienio (07:00 - 16:00).

Reikalavimai
Atsakomybė;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Patirtis statybų srityje.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be viršva-

landžių;
Laisvas visas valstybines 

šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskai-

čius mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

ETT: vilkai turi būti saugomi net 
miestuose

Vilkai yra saugomi pagal Europos 
Sąjungos laukinės gamtos buveinių 
apsaugos taisykles, net jei šių gyvūnų 
atklysta į miestą ar kaimą, ketvirta-
dienį nusprendė Europos Teisingumo 
Teismas.

Vilkai kadaise buvo labai reti Euro-
poje, bet jų populiacija pradėjo augti 
saugomose teritorijose, o kartais tai 
sukelia bėdų žmonėms.

2016 metais Rumunijos gyvūnų 
apsaugos savanoriai ir veterinaras 
sugavo ir bandė perkelti vieną vilką, 
kuris atklydo į nuosavybę už dviejų 
saugomų teritorijų ribų.

Tačiau jų pastangos išvežti gyvūną 
į gamtos draustinį žlugo ir gyvūnas 
pabėgo į netoliese esantį mišką, todėl 
jų asociacijai buvo iškelta baudžia-
moji byla.

Rumunijos teismas perdavė bylą 
ETT teisėjams nuspręsti, ar tas vilkas 
buvo saugomas pagal ES Buveinių 
direktyvą – net ir už specialių terito-
rijų ribų.

Ketvirtadienį teismas nusprendė, 
kad kadangi tokių rūšių kaip vilkas 
„natūralaus paplitimo arealas“ yra 
daug didesnis už draustinio dydį, šis 
gyvūnas turėtų būti laikomas saugo-
mu.

„Teismas nusprendė, kad pareiga 
griežtai saugoti saugomas gyvūnų 
rūšis taikoma visam tos rūšies „natū-
ralaus paplitimo arealui“, nepaisant, 
ar jie yra natūralioje savo buveinėje, 
saugomose teritorijose, ar šalia žmo-
nių gyvenviečių“, – sakoma nutarty-
je.

Taigi, vilkai ir kitos saugomos rū-
šys gali būti sugaunami ir perkeliami 

tik tuo atveju, jei kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos pa-
skelbia išimtį ES direktyvai.

D. Trumpas pagyrė popiežiaus 
Pranciškaus priešininką

JAV prezidentas Donaldas Trum-
pas trečiadienį pagyrė laišką, gautą 
iš popiežiaus Pranciškaus nesutaiko-
mo oponento, teigiančio, kad pasaulį 
apėmę protestai prieš rasinę diskrimi-
naciją ir koronaviruso pandemija yra 
politinis sąmokslas.

„Man didelė garbė gauti neįtikėtiną 
arkivyskupo Vigano laišką. Tikiuosi, 
kad visi – ir tikintieji, ir netikintieji 
– jį perskaitys!“ – vėlai ketvirtadienį 
socialiniame tinkle „Twitter“ parašė 
D. Trumpas, pridėjęs nuorodą į laiš-
ką, paskelbtą ultrakonservatyviojoje 
katalikų svetainėje „LifeSite“.

Į pensiją išėjęs Italijos arkivys-
kupas Carlo Maria Vigano, buvęs 
Vatikano pasiuntinys Vašingtone, 
išgarsėjęs 2018 metais, kai paragino 
pontifiką atsistatydinti, laiške teigia, 
kad pasaulyje „formuojasi dvi prie-
šiškos pusės... – šviesos vaikai ir tam-
sos vaikai“.

Jo teigimu, juodaodžio George’o 
Floydo nužudymo Jungtinėse Vals-
tijose išprovokuoti protestai yra „pa-
rankūs tiems, kas per artėjančius pre-
zidento rinkimus norėtų, kad laimėtų 
asmuo, įgyvendinsiantis valstybės 
valstybėje tikslus“.

C. M. Vigano tvirtino, kad „jau 
vykdomi tyrimai“ taip pat „atskleis, 
kokia tikroji atsakomybė tenka tiems, 
kas valdė COVID krizę ne tik sveika-
tos apsaugos srityje, bet ir politikoje, 
ekonomikoje bei žiniasklaidoje“.

-BNS



SKELBIMAI 2020 m. birželio 13 d.

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, 
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 409

Vyr. redaktorė

parduoda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

KAVARSKO 
PAUKŠTYNAS

parduoda vienadienius ir pa-
augintus viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus su žeme, išsi-
kirtimui visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Perka namus, butus, sodybas, 
miškus. Sėkmingai padeda par-
duoti, nemokamai konsultuoja, 
apmoka notaro išlaidas. Siūlyti 
įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Skubiai ir greitai - sodybą ar 
namą. Moka grynaisiais. Įdomus 
kiekvienas pasiūlymas. 

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. Utilizuoja auto-
mobilius.

Tel. (8-609) 31414.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Birželio 18 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 
50414). Kaina nuo 5 Eur.

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 10.55, 
Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.25, N. 
Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 11.45, 
Čekonyse 11.50, Kalveliuose 11.55, Debeikiuose 
12.00, Aknystose 12.10, Varkujuose 12.15, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.30, Daujočiuose 
12.40, Auleliuose 12.45, Mačionyse 14.15, 
Gečionyse 14.25, Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 
14.35, Katlėriuose 14.45, Pašiliuose 14.50, 
Skiemonyse 15.00, Staškuniškyje 15.25, 
Kurkliuose 15.35, Šlavėnuose 15.45, 
Ažuožeriuose 16.00, Pagiriuose 16.05, 
Dabužiuose 16.10, Kavarske 16.20, Janušavoje 
16.30, Pienionyse 16.35, Repšėnuose 
16.40, Traupyje 16.50, Laukagaliuose 16.55, 
Troškūnuose 17.05, Latavėnuose 17.15, 
Levaniškyje 17.30.

Nekilnojamasis turtas

8 arų žemės sklypą sodininkų 
bendrijoje "Šilelis" (antras sklypas 
nuo asfaltuotos gatvės ir miesto 
komunikacijų). Kaina sutartinė.

Tel.: (8-683) 72179, 
(8-687) 78774.

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

Dviejų aukštų mūrinį namą su 
nuosavu žemės sklypu Spartako 
g. Namas įrengtas, sutvarkyta 
aplinka.

Tel. (8-655) 50501.

Anykščių r., Viešintų mstl. cen-
tre - pastatą (buvusi vaistinė). 
Medinis namas, šulinys, ūkinis. 
Galima pirkti išsimokėtinai. 

5 800 Eur. 
Tel. (8-683) 91121.      

Pusė 2 a. mūrinio namo gra-
žioje vietoje šalia Lipšio ežero - 
Anykščių r., Aušros k. Naujas sto-
gas, rūsys, plastikiniai langai, 39 a 
Galima pirkti tik 1 ar 2 aukštus. 

28 000 Eur. 
Tel. (8-643) 23889.      

Medinį namą su 38 a sklypu 
Debeikių miestelyje, Anykščių r. 
Yra ūkiniai pastatai, klėtis.

Tel. (8-688) 38635.

Trijų kambarių butą Kęstučio 
g. Gyvendami čia - jausite ramy-
bę, gerdami rytinę kavą klausysi-
tės paukščių čiulbėjimo. 

Tel. (8-655) 50501.

Dviejų kambarių butą Janydžų 
g. Labai gražioje, ramioje, vietoje 
kuri leis mėgautis patogiu gyveni-
mu. 

Tel. (8-655) 50501.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

"Konrado" įmonė superka ver-
šelius. Moka 6-21 proc. Sveria el. 
svarstyklėmis. 

Tel. (8-645) 35247.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Beveik nenaudotą traktorinę 
puspriekabę CYNKOMET-117 su 
paaukštinimu, 3,5 t, oriniai stab-
džiai. Kaina 4500 Eur.

Tel. (8-618) 11991.

AUDI 80 B4, 1994 m. (geros 
būklės, el. langai, kablys, TA iki 
2021-05-20, žalios spalvos, yra 
atsarginiai ratlankiai su padango-
mis). Guminę valtį su ekolotu.

Tel. (8-647) 48401.
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anekdotas

oras

+13

+22

mėnulis
Birželio 13 d. - 15 d. - delčia.

Rufinas, Valerijus, Labvardas, 
Almina, Bazilijus, Digna.

Antanas, Kunotas, Skalvė, 
Akvilina.

šiandien

birželio 14 d.

birželio 15 d.
Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, 
Krescencija.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIjUTAS,

rašė Antonas FeljeTONAS

Egzaminas. Studentas ištraukia 
bilietą ir iškart padeda atgal.

Profesorius:
– Kodėl padėjai atgal bilietą?
– Tai buvo 13 bilietas. O aš esu be 

galo prietaringas.
– Prietarai? Visa tai didžiausios 

nesąmonės!
Profesorius atverčia bilietus, su-

randa 13 – ąjį ir gražina studentui.
Studentas susitvardo ir atsako de-

šimtukui!
Koridoriuje jį apsuka draugai – 

kiti studentai. Klausia:
– Tu ką, viską iškalei atmintinai?
– Ne, tik 13 bilietą.

***
- Kuo skiriasi medžiotojas nuo 

maniako?
- Medžiotojas nori nušauti 2 zui-

kius vienu šūviu, maniakas - 1 zuikį 
dviem šūviais.

***
Panelė grįžo iš vairavimo egza-

mino.
- Na, kaip išlaikei? - klausia tė-

vai.
- Nežinau, egzaminuotojas dar 

ligoninėje.

***
Turtinga ponia kažkodėl ėmė ne-

kęsti savo kambarinės. Kartą neiš-
laikė ir ėmė ant jos rėkti:

- Viskas, tu dabar atleista!
- Ponia, bet mane į darbą priė-

mė jūsų vyras, o ne jūs. O be to, jis 
sakė, kad aš esu puiki virėja.

- Tylėk ir nešdinkis, čia aš ko-
manduoju!

- O be to, ir lovoje aš geresnė, nei 
jūs...

- Ką??? Tai tau irgi sakė mano 
vyras???

- Ne, tai sakė jūsų vairuotojas...

***
Vyras pasakoja bendradarbiams:
- Iš pradžių labai nustebau, kai 

kreipiausi į gydytoją dėl vidurių už-
kietėjimo, o jis man išrašė kažkokių 
narkotinių žolelių. Bet netrukus į 
mano namus atėjo drakonas ir aš iš 
karto prikroviau į kelnes.

Amiliutė apmąsto planą, kaip tapti 
Anykščių garbės piliete

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba 

(8-686) 33036.
Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 

skambinkite tel. (8-700) 55400.

A n t  a k i ų  k a u k ė s  n e u ž d ė s !

Būkite su „Anykšta“ 
ir antrąjį 2020 - ųjų 

metų pusmetį!

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„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 47,00

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

lapinas gudrasis mūs
Šiuos rinkimuos nepražus. 
Anykščių garbė šita
Smogė Seržui kaip plyta. 

Piktinas Anykščių miestas,
Upėm ir kalnais apriestas - 
Negerai prieš rinkimus
Laurais vainikuot savus.
 
Žalgirietis, čempionas, 
Bet dabar - tai pensijonas!
Skirtumas, kad jis – Seime,
Na, o aš - kuičiuos darže. 

Bet anuomet, Dievas mato,
Planą viršijau be blato. 
Penkmetį per du metus
Varėm su Kaziu perpus. 
 
Kitais metais pasiruošiu,
Pensininkus agituosiu. 
Biografiją surašom 
Ir palaimint merą prašom.

Te skambės per visą šalį
Taip plačiai, kaip tiktai gali:
Anykščių garbės pilietė -
Amiliutė, anykštietė!


