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Nekokybiškai įrengtas Šventosios upės 
dešinysis takas jau griūva Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Užbaigtas 1 mln. 189 tūkst. 
eurų vertės Anykščių miesto 
apžvalgos aikštelės ir pėsčių-
jų bei dviračių tako Šventosios 
upės tako dešiniajame take pro-
jektas Anykščių rajono savival-
dybei tapo galvos skausmu.

Nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio pradėtą 
projektą lydi daugybė broko, 
todėl šios kadencijos valdantie-
ji ėmėsi priemonių, kad objek-
tas nesugriūtų anksčiau laiko.

Su rangovu ,,kariauja”

Anykščių rajono meras Dainius 
Žiogelis ,,Anykštai” pasakojo, kad 
šiuo metu savivaldybė ,,kovoja” su 
Anykščių miesto apžvalgos aikš-
telės ir pėsčiųjų bei dviračių tako 
Šventosios upės tako dešiniajame 
take projekto rangovu UAB ,,Jung-
tiniai projektai”.

Nuo policijos pasislėpė ... tvenkinyje Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Joninių, birželio 23- iosios, vakarą Vikonių (Svėdasų sen.) tvenkinyje murkdėsi vyras, o nuo kranto jį stebėjo policijos pareigūnai. 

Sprukdamas nuo policijos pareigūnų, Grikiapelių kaimo gyventojas šoko į tvenkinį.

Dešinysis Šventosios takas pakeitė miesto vaizdą ties įvažiavimu į Anykščius.

Pilietis. Anykščių rajono taryba 
ketvirtadienį, birželio 25-ąją, vienin-
gai nusprendė 2020-ųjų Anykščių 
rajono garbės piliečiu paskelbti Sei-
mo narį, pasaulio ir Europos krep-
šinio čempioną, dviejų olimpiadų 
prizininką Sergejų Jovaišą.

Gaisras. Ketvirtadienio, birželio 
25-osios, vakarą Anykščiuose, Vil-
niaus gatvėje, kilo gaisras. Atvykus 
ugniagesiams gelbėtojams, degė 
plastikinis šiukšlių konteineris ir 
tujos. Sudegė plastikinis konteine-
ris ir dvi tujos. Aprūko kelios pašto 
dėžutės.

Kirtimai. ,,Saugomoje teritorijo-
je, Šimonių girios biosferos poligo-
ne,  balandžio–birželio mėnesiais, 
kuomet paukščiai peri ir augina 
jauniklius, draudžiama kirsti mišką. 
Tačiau ribojimo dažnai nesilaikoma, 
nes baudos už taisyklių pažeidimą 
tesiekia vos keliasdešimt eurų. Prieš 
keletą dienų  biosferos poligono gy-
ventojai pastebėjo nelegaliai iškirstą 
mišką. Sklypo savininkai buvo nu-
bausti, tačiau jau po dienos kitoje 
pusėje keliuko atsirado dar viena 
nauja kirtavietė“, - praneša Šimonių 
girios iniciatyvinės grupės atstovai.

Upė. Šventosios upė Anykščiuose 
šiemet bus šienaujama. Vicemeras 
Dainius Žiogelis sakė, kad nušalin-
tojo Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio komandos nupirkta amfibija, 
,,ilsisi“ komunalininkų garaže, ta-
čiau D. Žiogelio teigimu, ,,Ar su šita, 
ar su kita, bet vis tiek turės būti upė 
šienaujama.“ Upę sutvarkyti planuo-
jama prieš miesto šventę. 

Remontas. Anykščiuose, koply-
čios - Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centro teritorijoje remontuojami suo-
liukai. Anykščių rajono savivaldybės 
administracija suoliukų remonto dar-
bų sutartį pasirašė su UAB Anykščių 
komunalinis ūkis. Suoliukų remonto 
darbai kainuos per 2 tūkst. Eur.

Remontas II. Už 15 tūkst.524 Eur 
bus remontuojamas Anykščių kultū-
ros centro Kavarsko  kultūros namų 
stogas. Tai darys UAB ,,Statybų ci-
klas“. Numatyta demontuoti seną 
stogo dangą ir ją pakeisti beasbesčio 
šiferio lapais. Darbus planuojama 
užbaigti iki vasaros pabaigos. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo 
skyriaus viršininkas Valdas 
Palionis, komentuodamas 
įvykį ,,Anykštai“, sakė, jog 
tvenkinyje ,,žvejotas“ vyras 
yra policijai gerai žinomas 
Grikiapelių kaimo (Svėdasų 
sen.) gy-
ventojas.

Žolė 
greitesnė už 
komunalininkus

Išleistas naujas 
žurnalo 
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Apie rytmečio 
kelionių Joną
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spektras

temidės svarstyklės

Grasino I. Birželio 23 dieną, 
apie 14 val., Kavarsko seniūni-
joje vyras (g. 1965 m.) grasino 
nužudyti vyriškį (g. 1959 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įtariamasis grasintojas sulaikytas 
ir uždarytas į Utenos aps. VPK 

areštinę.

Avarija. Birželio 25-ąją 11 val. 
45 min. Anykščiuose, J. Biliūno 
g., išvažiuodamas iš automobi-
lių stovėjimo aikštelės, vyras (g. 
1949 m.) (blaivus) vairuodamas 
automobilį VW Caddy nepralei-
do šaligatviu ėjusios moters (g. 
1960 m.) ir ją kliudė. Moteris 

pristatyta į gydymo įstaigą. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Grasino II. Birželio 25-ąją 06 
val. 9 min. Anykščių seniūnijoje 
neblaivus (nustatytas 1,52 prom. 
girtumas) vyras (g. 1962 m.) 
grasino neblaiviai (nustatytas 
0,98 prom. girtumas) moteriai 
(g. 1964 m.). Pradėtas ikiteismi-

nis tyrimas.

Smurtas. Birželio 26-ąją, apie 01 
val., Kurklių sen. neblaivus (nusta-
tytas 2,17 prom. girtumas) vyras (g. 
1976 m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 1,75 prom. girtumas) mo-
terį (g. 1973 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos apskr. VPK areš-
tinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Žolė greitesnė už komunalininkus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnai skundžiasi, jog nešienauti daugiabučių  namų kie-
mai, o UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapo-
ka sako, kad jo darbuotojai dirba net išsijuosę, tačiau ši vasara 
yra išskirtinė.

K.Šapoka aiškino, kad UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
vien Anykščių mieste šienauja 
apie 50 ha teritoriją ir dar pri-
žiūri bendrąsias erdves miesto 
ir seniūnijų kapinėse. Kasdien 
dirba 10 trimerių,  du traktoriai 
ir viena vejapjovė. Reprezenta-
cinės miesto erdvės šiemet, pa-
sak K.Šapokos, jau nušienautos 
4-5 kartus, o miegamieji rajonai 
dabar šienaujami antrą kartą. 
Visą prižiūrimą 50 ha Anykš-
čių teritoriją kiekvienais metais 
komunalininkai nušienauja bent 
keturis kartus, o šiemet, matyt, ir 

keturių kartų bus maža.
,,Prašau anykštėnų kantrybės. 

Žmonių ir technikos turime pa-
kankamai, visa teritorija bus nu-
šienauta. Darbai nevyksta taip 
greitai, kaip norėtųsi, juk mies-
to erdvės -  ne ūkininko laukas. 
Skardžiai, kitos kliūtys... O jeigu 
šiek tiek žolė perauga, jau negali 
nusiųsti ,,raiderio“, reikia šie-
nauti trimeriais ir darbų tempas 
gerokai krinta“, - ,,Anykštai“ 
kalbėjo UAB Anykščių komuna-
linis ūkis direktorius K.Šapoka.

 Anykščių rajono savivaldybės 
administracija bando išreikalauti, 

jog savo teritorijas nusišienautų 
ir privačių sklypų savininkai. Už 
privačių teritorijų nepriežiūrą 
yra numatytos sankcijos, tačiau, 
pasak Anykščių savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo Algirdos Žal-
kausko, kol kas sankcijų taikyti 
gyventojams nereikėjo. ,,Žalia-
sis patrulis (Vaineta Adamonytė) 
važinėja po miestą, žiūri, kurie 
sklypai nešienaujami, ir rašo jų 
savininkams įspėjimus. Iki šiol 
visi, gavę įspėjimus, sukrunta 
- nusišienauja.“, - ,,Anykštai“ 
sakė A.Žalkauskas. 

V.Kudirkos gatvės gyventojai ,,Anykštos“ žurnalistą pakvietė užsukti į šios gatvės daugiabučių kiemus, o juose kai kur žolė nelyginant 
pievoje.                                        Autoriaus nuotr.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapo-
ka prašo gyventojų suprati-
mo - šią tropinę vasarą žolė 
auga tiesiog akyse.   

Mokesčiai. Seimas linkęs pritar-
ti, kad dideliems investuotojams 20 
metų būtų taikoma pelno mokesčio 
lengvata. Seimas penktadienį po 
svarstymo pritarė tokiai Pelno mo-
kesčio įstatymo pataisai: už balsavo 
77 Seimo nariai, prieš – vienas, o 
susilaikė 22. Galutinis sprendimas 
turėtų būti priimtas kitą savaitę. Jei 
Seimas priims pataisą, lengvata būtų 
taikoma nuo kitų metų. Lengvata 
būtų taikoma, jeigu įmonei suteikta 
valstybės pagalba neviršytų Europos 
Sąjungos leistinos sumos – iki 25 
proc. investicijų. Tai reiškia, kad ši 
suma būtų išdalinama 20-čiai metų. 
Lengvata galėtų naudotis duomenų 
apdorojimo, interneto serverių pas-
laugų (prieglobos) ir susijusios vei-
klos bei  gamybos įmonės – investi-
cijos į jas turėtų didžiausią pridėtinę 
vertę Lietuvos ekonomikai. 

Indija. Beveik visą Indijos ge-
ležinkelių tinklą valdanti bendrovė 
„Indian Railways“ nusprendė įšaldy-
ti visus keleivių srautus, šalyje spar-
čiai augant naujų koronavirusinės in-
fekcijos COVID-19 atvejų skaičiui, 
penktadienį pranešė leidinys „The 
Times of India“. Iki rugpjūčio 12 die-
nos galiosiantys suvaržymai bus tai-
komi greitiesiems ir priemiestiniams 
traukiniams, taip pat pašto siuntinius 
gabentiems sąstatams. Tačiau šalyje 
ir toliau kursuos specialūs traukiniai, 
skirti vežti namo imigrantus dar-
bininkus, netekusius darbo Indijos 
didmiesčiuose. Per pastarąją parą 
Indijoje buvo užregistruota daugiau 
nei 17 tūkst. naujų užsikrėtimo ko-
ronavirusu atvejų – tai yra rekordinis 
jų skaičius nuo pandemijos pradžios.  
Šalies Sveikatos apsaugos ministeri-
jos duomenimis, iš viso nustatyta 
apie 490 tūkst. užsikrėtimo atvejų, o 
15 tūkst. infekuotųjų mirė.

Nuteisė. Turkijos teismas penkta-
dienį skyrė įkalinimo iki gyvos gal-
vos bausmes 121 žmogui, nuteistam 
už dalyvavimą nesėkmingame 2016 
metų bandyme įvykdyti valstybės 
perversmą ir nuversti prezidentą 
Recepą Tayyipą Erdoganą, pranešė 
valstybinė žiniasklaida. Teismas An-
karoje 86 kaltinamuosius „už ban-
dymą pažeisti konstituciją“ nuteisė 
kalėti iki gyvos galvos „sunkinančio-
mis“ sąlygomis, sakoma Anatolijos 
naujienų agentūros pranešime. Įkali-
nimas „sunkinančiomis“ sąlygomis 
reiškia griežtesnes laikymo sąlygas. 
Likusiems 35 kaltinamiesiems už tą 
patį nusikaltimą taip pat skirtos įkali-
nimo iki gyvos galvos bausmės, nu-
rodė Anatolijos naujienų agentūra.

Ekonomika. Baltarusijos pre-
zidentas Aleksandras Lukašenka 
pareiškė, kad šalies ekonomikai per-
tvarkyti iš esmės reikia 1 trln. JAV 
dolerių, bet tokių pinigų šalyje nėra 
ir niekas jų neduos. „Mes nesiėmė-
me permainų ir reformų tam, kad 
viską sunaikintume iki pamatų, o 
tada, neva, viską pastatytume. Gali-
ma buvo tai padaryti. Bet tam mums 
reikia ne šimtų milijardų dolerių, bet 
gal ir trilijono dolerių. Tokių pinigų 
nei mes, nei kita tokia šalis neturi“, 
– sakė A. Lukašenka. Prezidentą 
cituoja valstybinė naujienų agentū-
ra „Belta“. Kreipdamasis į Minsko 
srities valdininkus A. Lukašenka pa-
brėžė: „Ir neteikia tikėtis, kad kažkas 
užvers pinigais ar juos iš sraigtas-
parnio mėtys“. „Mes Baltarusijoje 
negriovėme to, kas buvo – išsau-
gojome sovietinių laikų potencialą 
ir padidinome jį nauju“, – pridūrė 
Baltarusijai nuo 1994-ųjų vidurio 
vadovaujantis A. Lukašenka.

Išleistas naujas žurnalo ,,Aukštaitiškas 
formatas“ numeris
Išleistas naujas žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ numeris. Žurnalo veidas - Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė. Administracijos vadovę žurnalui kalbino 
,,Anykštos“ leidinių vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė (,,Anykščių savivaldybėje lizdus 
suka angelai“). Pasirodo, L.Kuliešaitė yra buvęs modelis: ji reklamavo buitinę techniką, televiziją 
Gala ir net alų.

Muziejininkas Raimondas Guo-
bis tekste ,,Apie didžiausią kryžių, 
koplyčią, stebuklus ir Čaplinskų 
Algiuką“ rašo apie iš Svėdasų ki-
lusį degalinių ,,Alauša“ savininką 
Algimantą Čaplinską. Publikacijo-
je pasakojama, kaip A.Čaplinskas, 
pradėjęs nuo kopūstų ,,biznio“, 
pasiekė verslo aukštumas, bet nie-
kuomet neužmiršo savo gimtojo 
krašto ir jo žmonių.

Vidmantas Šmigelskas publi-
kacijoje ,,Radus nišą iš LATGA 
galima uždirbti“ skaičiuoja poetų, 
rašytojų, muzikantų ir dailininkų 
pinigus. Per LATGA solidžiausiai 
uždirba spektaklių scenarijų auto-
riai, kurie už vieną sėkmingo spek-
taklio parodymą gali gauti ir 2000 
eurų.

Žurnale yra ir tekstas apie 
Anykščių miesto Tilto gatvės pro-
jektą - ,,Įgyvendinamas didžiulis 
projektas, pakeisiantis Anykščių 

,,veidą“.
Žurnalistė   Daiva Goštautaitė 

kalbino kultūros atašė Kinijoje 
anykštėną Tomą Ivanauską (,,Kul-
tūros atašė Kinijoje į darbą keliauja 
skirtingų spalvų batais“). Menoty-
rininkas, fotografas T.Ivanauskas 
tyrinėjo anykštėno fotometraštinko 
Izidoriaus Girčio paveldą. Jis yra 
restorano ,,Basi Basi“ bendrasavi-
ninkio, daininkės Jazzu sutuokti-
nio Donato Ivanausko brolis. 

Skaistės Vasiliauskaitės - Dan-
čenkovienės straipsnis ,,Simona 
Vaitkutė: ,,Esame pakibę ties be-
dugnės riba“ - paskojimas apie 
keliautoją, visuomenininkę Simo-
ną Vaitkutę. Moteris yra gyvenusi 
Indonezijoje, Australijoje, Mek-
sikoje. S.Vaitkutė skaičiuoja, kad 
užsienyje ji iš viso pragyveno 20 
metų. O vasaras su šeima kelis 
aukštojo mokslo diplomus turinti 
anykštėnė leidžia Šimonių girioje. 

Ji yra viena iš akcijos gelbėti Šimo-
nių girią nuo kirtimų organizatorių 
ir ,,Miško festivalio‘‘ rengėja.

,,Mitologas: ,,pagonybės niekuo-
met niekur pasaulyje nėra buvę“ - 
Austėjos Šmigelskaitės pokalbis 
su humanitarinių mokslų daktaru, 
mitologijos tyrinėtoju Dainiumi 
Razausku. Vilniaus universiteto 
dėstytojas yra ir Lietuvos baltų 
tikėjimo ,,Romuva“ Garbės vai-
dila. ,,Manau, kad krikščionybėje 
nuo pat susidūrimo su ja įsikūnijo 
neapykanta Lietuvai ir lietuvybei, 
lietuviškumui“,   - ,,Aukštaitiškam 
formatui“ senąjį baltų tikėjimą 
gynė dr. D.Razauskas. 

Dar viena R.Guobio publikaci-
ja  - ,,Apie Petrą, ,,Barono vilą“ ir 
Svėdasų dvaro vizijas“ -  pasakoji-
mas apie rekonstruojamą prie Svė-
dasų esantį Marikonio dvarą. 

Į 13 žurnalisto Roberto Alek-
siejūno klausimų šį kartą atsakė 

grupės ,,Siela“ lyderis Aurelijus 
Sirgedas. 

Žurnalas ,,Aukštaitiškas forma-
tas“ prenumeruojamas visoje Lie-
tuvoje, parduodamas visose Ute-
nos regiono prekybos vietose bei 
Vilniuje, Panevėžyje, Ukmergėje ir 
Kupiškyje.  Maloni naujiena – pra-
dedant šiuo  numeriu, ,,Aukštaitiš-
kas formatas“ bus parduodamas ir 
Radviliškio, Jonavos, Kėdainių, 
Panevėžio bei Ukmergės paštuose.  

-AnYkŠTA
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Paskutinis ekstremalus 
tarybos posėdis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba pra-
ėjusį ketvirtadienį, birželio 25-
ąją, vėl posėdžiavo nuotoliniu 
būdu. Posėdyje dalyvavo 20 iš 25 
Anykščių rajono tarybos narių. 
Greičiausiai artimiausi posėdžiai 
jau vyks įprastiniu būdu. 

Šiame posėdyje rajono tary-
ba per valandą spėjo priimti 38 
sprendimus, ginčų ir diskusijų 
praktiškai nebuvo. Žinia, gin-
čytis naudojant technologijas 
yra kebliau nei fiziškai susitikus, 
matyt, todėl ir posėdis buvęs 
trumpas. 

Dainius Žiogelis be batų, 
Mindaugas Sargūnas - be kelnių

Nuotoliniu būdu vykęs posėdis -  
tai ir papildoma proga politikams 
pasilinksminti. 

Ketvirtadienį gimimo dieną 
šventęs liberalas Mindaugas Sar-
gūnas per posėdį įsitaisė pintame 
krėsle. Tiesa, atostogomis pajūryje 
dvelkiantis įvaizdis buvęs apgau-
lingas: M.Sargūnas ,,Anykštai“ 
sakėsi posėdžiavęs iš savo namų 
Anykščiuose.  

Prieš posėdį smaginosi ir vice-
meras, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis. Jis į eterį pasigyrė, kad 
tuoj nusiausiąs batus ir tai būsiąs 
pirmasis posėdis, kuriame jis sėdįs 
basas.  Prieš tai jis pakėlė stiklinę, 
palinkėjo ,,į sveikatą“, tačiau pa-
tikslino, kad geria vandenį, bet tik 
dėl to, jog  karšta.

Socialdemokratas Egidijus Ši-
laika juokavo, kad mokytojai du 
mėnesius prabuvo namie, paskui 
atėjo susirinkti gėlių ir vėl dviem 
mėnesiams išėjo atostogų. Mo-
kytoja, K.Tubio komiteto atstovė 
Dangira Nefienė džiaugėsi, kad 
pirmą kartą iš mokinių gavo dova-
nų žemuogių.

,,Kęstuti, įsijunk garsą ir pasiva-
dink Kęstučiu Jacunsku, nes rodo 
kažkokią nesąmonę“, - kolegai 
socialdemokratui patarė E.Šilaika. 
Jis su gydytoja Rita Juodiškiene 
aiškinosi, kaip užregistruoti vieną 
artimą žmogų pas šią gydytoją. Pa-
sibaigus posėdžiui ir visiems išjun-
gus kompiuterius, R.Juodiškienė 
E.Šilaikai padiktavo savo telefono 
numerį.  

Atmetė statybininkų prašymą

Anykščių rajono taryba vieningai 
atmetė UAB ,,Anykščių energetinė 
statyba prašymą“ atleisti bendrovę 
nuo nekilnojamojo turto ir valsty-
binės žemės nuomos mokesčių už 
2019 metus. Nekilnojamojo turto 
mokesčio bendrovei suskaičiuota 
5526 eurai, žemės nuomos mokes-
čio - 2 735 eurai. 

UAB ,,Anykščių energetinė 
statyba“ prašymą motyvavo dėl 
koronaviruso patirtais nuostoliais, 
tačiau Anykščių savivaldybės 
administracijos Finansų ir apskai-
tos skyriaus vedėjos pavaduotoja 
Danuta Gruzinskienė sakė, kad 
dokumentų, įrodančių, kokius  sta-
tybininkai dėl koronaviruso patyrė 
nuostolius, jie nepateikė.

Socialdemokratas, rajono tary-
bos narys Donatas Krikštaponis 

tvirtino, kad nedera daryti išimčių.  
,,Jeigu atleisti - tai visus“,  - požiū-
rį išsakė politikas.   

Žymūs žmonės pigiai 
kainuoja

Taryba patvirtino naujųs UAB 
Anykščių komunalinis ūkis paslau-
gų įkainius. Didžioji dalis šių įkai-
nių reglamentuoja UAB Anykščių 
komunalinis ūkis santykius su 
bendrovės savininku - Anykščių 
rajono savivaldybe. Kitaip tariant, 
smulkiai išdėstyta, kiek ir už ko-
kias paslaugas savivaldybė turės 
sumokėti komunalininkams.

Pagal naujus UAB Anykščių 
komunalinis ūkis įkainius, ,,žymių 
žmonių (neprižiūrėtų) kapaviečių 
priežiūra, kultūros paveldo objek-
tų kapinėse priežiūra“ kainuos vos 
5 eurus. O štai už viešojo miesto 
tualeto priežiūrą Anykščių rajono 
savivaldybės administracija ko-
munalininkams  per mėnesį turės 
pervesti po 1264 eurus.

Pakeitus UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis paslaugų įkainius, sa-
vivaldybė komunalininkams per 
metus turės skirti apie 70 tūkst. 
eurų daugiau nei iki šiol.

Rajono taryba savo sprendimu 
padidino ir  prekybinius mokesčius 
Anykščių turgaus prekiautojams. 
Paskutinį kartą įkainiai turgaus 

prekiautojams didinti prieš de-
vynerius metus. Dėl pabrangintų 
prekybos vietų turguje komunali-
ninkai planuoja gauti apie 25 tūkst. 
eurų papildomų pajamų. 

,,Brangsta“ globotiniai

Nustatytos naujos Socialinės glo-
bos namų globos kainos. Mėnesio 
sunkaus ligonio globos kaina nuo 
šiol bus 810 eurų, o senolio ar ligo-
nio su lengvesne negalia priežiūra 
per mėnesį kainuos 720 eurų.

Kitu sprendimu tvirtintame koor-
dinuotai teikiamų rajono  švietimo 
pagalbos, socialinių ir sveikatos 
priežiūros paslaugų plėtros plane 
pateikta statistika, kurioje dėsto-
ma, kad Anykščių rajone gyvena 
7016 pensininkų, 2291 asmuo, tu-
rintis negalią. Anykščių rajone yra 
303 vaikai, patiriantys socialinę ri-
ziką, 140 socialinės rizikos šeimų, 
132 vaikai, turintys negalią. 

Kavarske skalbs... rankomis

Patvirtinti Kavarsko pagrindinės 
mokyklos -  daugiafunkcio centro 
teikiamų paslaugų įkainiai. Moky-
kla teiks viešas prausimosi, skal-
bimo ir treniruoklių salės nuomos 
paslaugas. 

Liberalas, Anykščių rajono tarybos narys Mindaugas Sargūnas 
atrodė taip, tarsi posėdžiautų iš Havajų ar bent jau iš Nidos, ta-
čiau politikas nuvylė - prabangus pintas krėslas stovi jo namuo-
se, Anykščiuose.  

(Nukelta į 4 psl.)

Kaip 
gelbejatės 
nuo 
karščių?

Dalis VAIGINAS, laikinasis 
Anykščių rajono ligoninės di-
rektorius: 

,,Nesiginu nuo karščio ir ne-
kovoju su juo. Man karštis - ma-
lonumas. Nesu karščio atžvilgiu 
agresyviai nusiteikęs, man jo 
per daug nebūna. Gaila tik, kad  
karščio atsargų negalima su-
kaupti. Maudausi upėje ir rytą, 
ir vakare. Bet tai ne gelbėjimasis 
nuo karščio, o tik dar vienas ma-
lonumas.“

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Viešintų seniūnas, buvęs ,,Vil-
kmergės“ alaus gamyklos di-
rektorius: 

,,Geriu vandenį. Stengiuosi 
mažiau būti saulėje. Kabinete 
turiu ventiliatorių.  Ne paslap-
tis, kad dirbant seniūnu nebūtina 
visą dieną vaikščioti laukais. Ar 
alaus išgeriu? Išgeriu. Saikingai. 
Vakarais po darbo arba savaitga-
liais.“ 

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių socialinės gerovės 
centro vadovas: 

,,Gyvenu prie upės, bent tris 
kartus maudausi. Žodžiu, mirks-
tu upėje. Kitokio gelbėjimosi 
būdo net ir nežinau.“     

Ir su dvarininkais tas pats 
būdavo...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie statybi-
ninkus: 

,,Pavyzdžiui, Okuličiūtės dvare-
lio rangovo jau nebėra - jis sugebė-
jo pabaigoje statybų bankrutuoti.“ 

Mišką kerta, parką sodins...

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie vieną iš Šventoios upės 
dešiniojo kranto tako projekto 
elementų: 

,,Sieną išbetonavo dėl to, kad 
joje padarytų praėjimą...“ 

Gal jau išleiskit jį į gyvenimą?

Valdas PALIONIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato Re-
agavimo skyriaus viršininkas, 
apie nuo policijos bėgusį Grikia-
pelių kaimo gyventoją: 

,,Sakyčiau, jis lyg ir mūsų augin-
tinis.“ 

O kam rytais lengva?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie Jonines: 

,,Man apskritai yra paradoksas, 
kad Joninių šventė Lietuvoje yra 
paskelbta nedarbo diena. Ši šventė 
yra daugiau vakaro šventė, kurios 
metu ieškoma paparčio žiedo.“

Na jo, buvo ir prieš 
R. Karbauskį pagonių...

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie baltų kultūrą: 

,,Baltiškoji kultūra - ne naujovė, 
tai tik R.Karbauskio ir jo koman-
dos išryškinimas.“

Buvo ant bedugnės krašto, 
dabar žengė žingsnį į priekį...

Elvyra BAUŠIENĖ, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
administratorė, apie Anykščių 
turgaus prekybininkus: 

,,Prekybininkai - kaip prekybi-
ninkai. Jie visada bėdoja, kad pras-
ti pirkimai, nieko neparduoda.“  

Geriausia daržovė - lašiniai

Lina PAGALIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės Viusomenės 
sveikatos biuro direktorė, apie 
anykštėnų mitybą: 

,,Kaip pagrindines klaidas 
anykštėnų mityboje galėčiau iš-
skirti mažą vaisių ir daržovių var-
tojimą.“
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Robertas AleksiejūnAs

Anykščiai tampa brangiu 
kurortu. jau greitai piniginę teks 
pratušinti net už savo žioplumą. 
iki šiol tokio mokesčio mūsų 
mieste nebuvo.

kornaviruso pandemija ir dėl 
jos paskelbtas karantinas paža-
dino Anykščių rajono biudžeti-
nių įstaigų vadovų kūrybiškumą. 
Atšaukti koncertai ir spektakliai, 
neparduoti bilietai į renginius, 
mažėjančios pajamos paskatino 
pasukti galvas, kokiu būdu gali-
ma užsidirbti vieną kitą papildo-
mą eurą. ir šioje vietoje tiesiog 
,,sublizgėjo“ Anykščių kultūros 
centras!

nuo birželio pradžios Anykš-
čių kultūros centro foje veikian-
čioje kavinėje prekiaujama ne 
tik kava, bet ir alkoholiniais 
gėrimais, tad kodėl gi nepa-

sinaudojus žioplais kultūros 
centro lankytojais?

kelios taurelės vyno, vienas 
kitas butelaitis alaus ir net 
didžiausias Anykščių kultūros 
centro meno mėgėjų kolektyvų 
gerbėjas nori nenori šiek tiek 
pameta galvą. Bet gali pames-
ti ir dar kai ką! Ogi rūbinės 
numerėlį...

Taigi, įžvalgioji Anykščių 
kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė kreipėsi į Anykš-
čių rajono tarybą su prašymu 
įvesti naują mokestį už pamestą 
rūbinės numerėlį. Už išsiblaš-
kymą kultūros centro lankytojai 
bus baudžiami negailestingai - 
privalės į įstaigos kasą sumokėti 
5 eurus!

keista, tačiau iki šiol tokio 
mokesčio kultūros centras netu-
rėjo. Turint galvoje, kad  kape-
los ,,Grieža“ 
gerbėjų 
ratą sudaro 
daugiausia 
garbaus am-
žiaus anykštė-
nai, o vyresni 
žmonės, kaip 
žinia, visada 
daugiau išsiblaškę, vis kažkur 
kažką ne vietoje pasideda, ne-
randa, Anykščių kultūros centras 
už pamestus rūbinės numerėlius 
galėjo uždirbti nemažus pinigus. 
Tiesa, traukinys jau nuvažiavęs. 
kadangi didžioji dalis anykštėnų 
puošiasi drabužiais iš ,,pieve-

lės“, kai kuriais atvejais striukę 
rūbinėje bus pigiau palikti nei 
traukti iš piniginės 5 eurus...

nelengva, oi, kaip nelen-
gva visiems po karantino. net 
prekybiniai nameliai Anykščiuo-
se, A.Baranauko aikštėje, ėmė 
dygti. Šventoje vietoje, kur stovi 
paminklas kovojusiems už lietu-
vos laisvę, kur žmonės mojuoda-
mi Trispalvėmis lietuvos himną 
gieda ir savivaldybės vadovų 
kalbų apie geresnį gyvenimą 
klausosi. 

Dabar A.Baranausko aikštę 
okupuos prekybininkai. ne, ten 
nebus pardavinėjama pigesnė 
dešra, apie kurią viename iš 
valstybinių minėjimų kalbėjo 
nušalintasis Anykščių rajono 
meras kęstutis Tubis, nebus ten 
ir juškos agurkų - šie kioskai 
bus skirti turistams - čia jie 

galės nusi-
pirkti atvirukų 
su Anykščių 
bažnyčios 
vaizdu ir kitų 
niekučių. Beje, 
prekyba užsi-
ims daugiausia 
biudžetinės 

įstaigos. kaip žinia,jos per 
karantiną labiausiai nukentėjo 
ir, kadangi ne visos gali įvesti 
pamestų rūbinės numerėlių 
mokestį, griebiasi už šiaudo, 
gelbėdamos savo biudžetus.

Dažnai mėgstama klausti, 
o kas gi iš to turizmo eiliniam 

anykštėnui? Didesni mokesčiai, 
žinoma!

Štai Anykščių turgaus preky-
bininkams keliami mokesčiai už 
prekybos vietas. Turgų admi-
nistruojantis UAB Anykščių 
komunalinis ūkis tikisi taip 
daugiau uždirbti, tačiau patys 
prekybininkai sako, kad didesni 
mokesčiai iš turgaus išvai-
kys paskutinius prekeivius. O 
didesni mokesčiai jiems reiškia, 
kad jie bus perkelti ant pirkėjų 
pečių. kitaip sakant, 5 eur už 
nunešiotą striukytę gali ir nebe-
užtekti, o jei kultūros centre dar  
pamesite ir rūbinės numerėlį...

Anykščiai tampa brangiu 
kurortu.Visa laimė, kad per 
miestą dar vingiuoja Švento-
sios upė. Vasarą nemokamai 
joje kojas galima pamerkti, o 
ištroškusiems renginių - už dyka 
amfibiją, su žolynais kovojančią, 
stebėti...

nepriimkite visų šių rašliavų 
už gryną pinigą. Aš čia daugiau 
su ironija. stengiasi Anykščių 
rajono savivaldybės valdžia ir 
dėl anykštėnų, stengiasi. Penkta-
dienį savivaldybės vadovai daly-
vavo pasitarime su savivaldybei 
pavaldžių įmonių vadovais dėl 
vienos abonentinės atsiskaitymo 
sistemos įdiegimo, pavyzdžiui.

Pabaigoje – reziumė: pinigus 
paimti visi moka...O Užimtu-
mo tarnybos Anykščių skyriuje 
registruotų bedarbių jau beveik 
2 tūkstančiai.

...Kornaviruso pandemi-
ja ir dėl jos paskelbtas ka-
rantinas pažadino Anykščių 
rajono biudžetinių įstaigų 
vadovų kūrybiškumą... 

Paskutinis ekstremalus 
tarybos posėdis

Vienas skalbimas kainuos 4 eurus 
50 ct., prausimasis 3 eurus, o 1,5 val. 
treniruoklių salėje kainuos 2 eurus.

Sprendžiant pagal projekto ren-
gėjų pateiktą kainų dedamųjų iš-
skaičiavimą, panašu, jog drabužiai 
Kavarske bus skalbiami rankomis 
- nurodoma, kad 4 eurai 50 ct. susi-
daro iš 42 ct. išlaidų vandeniui, 24 
ct. elektrai, 12 ct šilumai, 58 ct. va-
lymo medžiagoms ir remontui, 22 
ct valdymo išlaidų, o didžioji dalis 
kainos - 2 eurai 92 centai ,,darbo 
užmokestis ir Sodra“. 

Remontuos griovius

Rajono taryba patvirtino naują 
melioracijos griovių, kurie šiemet 

bus remontuojami, sąrašą. Pasak 
sprendimo projektą pristačiusio sa-
vivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjo Virmanto 
Velikonio, šiemet griovių remontui 
skirta 438 tūkst. eurų, už šias lėšas 
bus suremontuota 50 km meliora-
cijos griovių. ,,Laimingųjų“ grio-
vių sąraše - 23 objektai.   

Pirks Marse sklypą?

 Anykščių rajono įstaigos daly-
vaus atsinaujinančių energijos ište-
klių panaudojimo projektuose. ,,Ne 
ant įstaigos stogo statys, o kažkur. 
Projektas geras tuo, kad nereikės 
gadinti stogų’’, -  dėstė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius. 
Pasak mero, tas ,,kažkur" bus ne 
Anykščių rajone. Kitaip tariant, 

Anykščių įstaigų saulės baterijų 
parkas bus įrengtas kitoje Lietuvos 
vietoje. Anykštėnai tiktai paruoš 
projektų medžiagą, prisidės prie jų 
įgyvendinimo finansavimo ir galės 
laukti, kada iki jų laidų ateis pigi 
bei ekologiška elektra.     

Pardavė butą

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija pardavė ,,valdišką" 
butą nuomininkui. Už dviejų kam-
barių butą Pušyne, J.Basanavičiaus 
gatvėje, savivaldybė gavo 24,2 
tūkst. eurų.

Savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vedėja Audronė Savickienė paly-
ginimui pateikė skaičius, jog  sa-
vivaldybė vieno kambario butus 

pastaruoju laiku pirko už juos mo-
kėdama  nuo 12,5 iki 14 tūkst. eurų, 
už dviejų kambarių nuo - 14,8 iki 
23 tūkts. eurų, už trijų kambarių - 
nuo 19 iki 24 tūkst. eurų.  

Jaunimui reikia nuoseklaus 
dėmesio

Baigiantis posėdžiui veiklos 
ataskaitą pateikė Anykščių rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų ta-
rybos pirmininkas, rajono tarybos 
narys, konservatorius Šarūnas Gri-
gonis. Pasak jo, Anykščių jaunimas 
tampa vis aktyvesnis ir aktyves-
nis, auga savanorių gretos. Tačiau 
Š.Grigonis tvirtino, kad ,,didelių 
ir matomų pokyčių staigiai šioje 
srityje atsirasti negali, todėl reikia 
skirti nuoseklų dėmesį.“ 

Socialdemokratas, A.Vienuolio progimnazijos direktorės pavaduotojas Egidijus Šilaika išsiprašė gydytojos, K.Tubio komiteto narės 
Ritos Juodiškienės telefono numerio. Nors, tiesą sakant, ir E.Šilaikos, ir R.Juodiškienės kontaktai skelbiami Anykščių savivaldybės 
internetiniame puslapyje.

(Atkelta iš 3 psl.)

Teroras. Pernai rudenį Vilniu-
je kėsintasi įvykdyti teroro aktą, 
penktadienį pranešė prokuratūra. 
Teismui perduota byla, kurioje as-
muo kaltinamas pasikėsinimu su-
gadinti svetimą turtą dideliu mas-
tu, įbauginti visuomenę, sukelti 
pavojų daugelio žmonių gyvybei 
ir padaryti didelę žalą Lietuvoje 
veikiančioms finansinėms įmo-
nėms įvykdydamas jo planuotą 
teroro aktą. Nusikaltimu įtariamas 
1999 metais gimęs lietuvis. Gauta 
duomenų, kad sulaikytasis pri-
skiria save ultradešiniųjų pažiūrų 
ekstremistų ,,Feuerkrieg Divisi-
on“ grupuotei ir, kaip įtariama, 
teroristiniais tikslais gamino ir 
laikė didelės sprogstamosios ga-
lios sprogmenis, sprogstamąsias 
medžiagas.

Parduotuvės. Švedijos dra-
bužių milžinė H&M penktadienį 
pranešė antrąjį ketvirtį patyrusi 
beveik 500 mln. eurų nuostolių, 
nes dėl koronaviruso pandemijos 
buvo priversta uždaryti daugiau 
parduotuvių, nei planavo. Pa-
čiame krizės įkarštyje balandžio 
viduryje Europoje neveikė apie 
80 proc. tinklo parduotuvių. Gry-
nieji nuostoliai pasiekė maždaug 
5 mlrd. kronų (477 mln. eurų), 
pranešė H&M. Per tris mėnesius 
iki gegužės mėnesio pardavimai 
sumenko 50 proc. iki 28,7 mlrd. 
kronų, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus, tačiau 
pardavimai internetu išaugo 32 
procentais. Bendrovė šiais me-
tais planavo atidaryti maždaug 
165 naujų parduotuvių ir uždaryti 
apie 130 veikiančių parduotuvių, 
tačiau dabar teigia planuojanti 
uždaryti 170 ir atidaryti mažiau 
nei 130 parduotuvių. Šiuo metu 
neveikia apie 350 parduotuvių – 
maždaug 7 proc. viso pasaulinio 
bendrovės tinklo.

Tinklai. JAV prezidento Donal-
do Trumpo administracija svarsto 
įvairias schemas, kaip pasipriešin-
ti Kinijos „Huawei“ plėtrai tarp-
tautinėje 5G tinklų įrangos rinko-
je, rašo „The Wall Street Journal“ 
(WSJ). „Šios idėjos parodo, kiek 
toli JAV yra pasirengusios žengti 
kovoje su Kinija dėl to, kas ap-
rūpins pasaulį pažangiausiomis 
technologijomis“, – rašo leidinys. 
Kinijos telekomunikacijų mil-
žinė dabar kontroliuoja apie 28 
proc. pasaulinės telekomunikacijų 
įrangos rinkos, ją parduoda „nuo 
Azijos iki Vokietijos“. Tuo tarpu 
JAV tiekėjai vis dar yra pernelyg 
smulkūs, kad galėtų konkuruoti 
su „Huawei“, o tai reiškia, kad 
dideli bevielio ryšio operatoriai, 
nenorintys kiniškos įrangos, kol 
kas gali pasikliauti tik trimis ga-
mintojais – „Ericsson“, „Nokia“ 
ir „Samsung Electronics“, pažy-
mi WSJ. Anot jo šaltinių, Baltieji 
rūmai yra pasirengę skatinti JAV 
technologijų lyderius, tokius kaip 
„Cisco Systems“, perimti „Erics-
son“ ar „Nokia“. JAV valdžia pla-
nuoja numatyti mokesčių lengva-
tas, teikti finansavimą ar kitokią 
paramą šalies įmonėms, investuo-
siančioms į vieną iš Europos 5G 
įrangos gamintojų, tačiau, kaip 
tvirtina WSJ šaltiniai, Amerikos 
verslas suinteresuotas perimti pa-
lyginti nedidelio pelningumo ben-
droves. Tuo pat metu Baltuosiuo-
se rūmuose svarstoma galimybė 
paremti atviros 5G technologijos 
kūrimą Jungtinėse Valstijose. 

-Bns
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(Atkelta iš 5 psl.)

(Nukelta į 6 psl.)

,,Rangovas daro viską, kad pa-
likto broko netaisytų. Čia amžinas 
karas: kas stato - pinigų nori, dirba, 
bet paskui, kai reikia taisyti broką, 
o tai privalo daryti penekerius me-
tus po projekto įgyvendinimo, tai 
arba bankrutuoja, arba daro viską, 
kad netaisytų. Bet, manau, pri-
versime, yra tų svertų”, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Po žiemos – daug broko

Pasiteiravus, kas dešiniajame 
Šventosios upės take šiuo metu sa-
vivaldybei labiausiai ,,akis bado”, 
mero pavaduotojas D.Žiogelis var-
dijo: ,,Aš  nekalbu apie patį projek-
tą, ten yra, kaip yra, bet po žiemos 
išlindo daug techninio broko. Ply-
telės, asfaltas susmuko, išsikraipė, 
žolė nesudygusi, nes nepasėta, ir 
taip toliau, ir panašiai.Ten trūkumų 
prirašėme daug lapų. Buvo komisi-
ja, perėjo tuo taku, bet štai jau an-
tras mėnuo, kai rangovas atsiraši-
nėja, nepripažįsta padarytų klaidų, 
aiškina, kad tai ne jų kaltė - kalta 
gamta, lietus ir t.t.”

Mero pavaduotojas D.Žiogelis 
sakė, kad šį mėnesį jis kartu su 
Anykščių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė vaikščio-
jo dešiniuoju Šventosios upės taku 
ir vertino tako būklę.

,,Žiema be įšalo, vanduo paplo-
vė taką, paslinko žemės, elektra 
neveikia, varžtai kai kur išplyšo”, 
- toliau pastebėtas rangovo klaidas 
vardijo D.Žiogelis.

Rangovai mėgsta 
bankrutuoti…

Anykščių rajono mero pava-
duotojas džiaugėsi, kad pastebėtą 
broką ištaisyti  dešiniajame Šven-
tosios upės take dar yra iš ko pa-
reikalauti.

,,Pavyzdžiui, Okuličiūtės dvare-
lio rangovo jau nebėra - jis sugebė-
jo pabaigoje statybų bankrutuoti. 
Lygiai ta pati padėtis su Kurklių 
vandentiekio rekonstrukcija - vie-
nas rangovas bankrutavo per staty-
bas, o kitas - jų pabaigoje. Ir UAB 
,,Anrestas” kiek mums paliko... 

Dabar atsirado tokia mada -  tyčia 
ar netyčia atsiranda bankrotai”, - 
pastebėjo D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis sakė, kad savival-
dybė dėl viso pikto pasitikrino, ar 
UAB ,,Jungtiniai projektai” nenu-
matoma artimiausiu metu restruk-
tūrizuoti, tačiau apie tai jokios in-
formacijos nesurado.

UAB ,,Jungtiniai projektai” būs-
tinė yra įsikūrusi Vilniuje, bendro-
vei vadovauja Mindaugas Devė-
nas. Bendrovė veikia jau 12 metų.  
Įmonės tinklapyje skelbiama, kad 
vien 2018 metais UAB ,,Jungti-
niai projektai” dalyvavo viešųjų 
pirkimų konkursuose daugiau nei 
už 14 mln.Eur.  Pernai bendrovė 
atliko VSAT Užsieniečių registra-
cijos centro Pabradėje statybos bei 
rekonstrukcijos darbus, sėkmingai 
užbaigė ,,Aro” šaudyklos statybas 
Vilniuje; Vilniaus rajone, Balsiuo-
se, pradėjo statyti modernią pradi-
nę mokyklą ir atliko kitus stambius 
statybos darbus.

Beje, prasidėjus koronaviruso 
pandemijai, UAB ,,Jungtiniai pro-
jektai” Anykščių ligoninei buvo 
atvežusi humanitarinės paramos – 
maždaug 150  respiratorių.

Gyventojų nepasitenkinimas 
prasidėjo pasikeitus merams

Anykščių rajono mero pavaduo-

tojas D.Žiogelis sakė, kad pradėjus 
dirbti šios kadencijos rajono valdžiai, 
savivaldybė dėl dešiniojo Šventosios 
upės tako projekto sulaukė ir nepa-
tenkintų gyventojų raštų.

,,Tų raštų buvo, tik mes nesu-
prantame, kodėl jie atsirado tik po 
K.Tubio išėjimo. Kodėl visiems 
Žvejų gatvės gyventojams iki 2019 
metų vasaros buvo viskas gerai, o 
tada viskas pasidarė blogai.Gyven-
tojai dar 2017 metais susipažino su 
šiuo projektu. Jie bijojo žodį pasa-
kyti buvusiam merui, o po to, kai 
demokratijos atsirado daugiau, ėmė 
sakyti”, - stebėjosi D.Žiogelis.

Ant betoninės sienos pieš 
ornamentus

Vicemeras sakė  pripažįstantis, kad 
dešiniojo Šventosios upės tako pro-
jektas -  problema ir gyventojams.

,,Ta siena dešiniajame Švento-
sios upės take turėjo būti kitokia, 
bet jos niekas jau nebenugriovė. 
Su Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
vaikščiojome, žiūrėjome, gal ant 
tos sienos kažką galima nupiešti. 
Gal būsimosios Anykščių meno 
mokyklos moksleivių prašyti, kad 
jie tą sieną gražiai kažkokiais or-
namentais papuoštų? Kitą pusę 
mes planuojame augalais apsodin-
ti”, - planais, kaip padaryti dešinįjį 
Šventosios upės taką patrauklesnį, 

dalijosi D.Žiogelis.

Su taku, kaip ir su 
neveikiančia amfibija

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis vylėsi, kad broką 
dešiniajame Šventosios upės take 
pavyks sutvarkyti be rajono biu-
džeto išlaidų. 

Pasiteravus, ar neplanuojama 
asmeninės atsakomybės dėl nevy-
kusiai įgyvendinto projekto parei-
kalauti iš jį pradėjusios nušalintojo 
Anykščių rajono mero K.Tubio 
komandos, D.Žiogelis sakė: ,,Mes 
čia galime tik politikuoti. Nėra 
įstatymo, kad Anykščių rajono ta-
ryba neštų atsakomybę.Yra tik as-
meninė atsakomybė už padarytus 
nuostolius. Buvo toks sprendimas, 
padarė, o gavosi kaip su amfibija. 
Ir nėra kaltų. Ji nupirkta, tik upėje 
ji meldų nepjauna.”

Broką ištaisyti privers

Išlindusį broką dešiniajame 
Šventosios upės take UAB ,,Jung-
tiniai projektai” pagal Anykščių 
rajono savivaldybės pareikalavimą 
turėjo ištaisyti iki birželio 15 die-
nos, tačiau to nepadarė.

,,Surengėme birželio 16 dieną 

Nekokybiškai įrengtas Šventosios upės 
dešinysis takas jau griūva

Žvejų gatvėje gyvenantis rašytojas Rimantas Vanagas sakė, kad 
visi pasimokė, ką reiškia demokratija, ir dabar, savivaldybei pa-
kvietus pasitarti, dėl Žvejų gatvės rekonstrukcijos, į susitikimą 
susirinko minia žmonių.

Darbų kaina siekė 1 mln. 89 tūkst. Eur, tačiau jau pernai, pa-
stebėjus projekto darbų broką, jam skirti papildomi 100 tūkst. 
eurų. Taip dabar atrodo dešiniojo Šventosios kranto takas, kuris 
eksplotacijai priduotas tik praėjusių metų pabaigoje.

posėdį ir eisime kitais keliais. Jau 
yra komisijos, techninės eksperti-
zės.Yra daug biurokratinių proce-
sų, kaip įmonę priversti ištaisyti 
broką”, - sakė D.Žiogelis.

Kairysis takas tarnaus 100 
metų, o dešinysis?

Iš ,,Anykštos” išgirdusi, kad 
norime pasikalbėti apie Anykščių 
miesto apžvalgos aikštelės ir pės-
čiųjų bei dviračių tako Šventosios 
upės tako dešiniajame take projek-
tą, Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė rea-
gavo vienu žodžiu : ,,Žiauru!”.

,,Projektas turi nemažai bro-
ko. Viskas prasideda nuo to, kad 
pradžioje nebuvo ištirtas gruntas, 
supiltinis gruntas galimai nesu-
trombuotas tinkamai.Tokių objek-
tų, kaip kairysis Šventosios upės 
takas, tiek ir dešinysis Šventosios 
upės takas, tikslas yra juos kuo la-
biau integruoti į aplinką, į esamą 
reljefą, sukurti kuo mažiau dirb-
tinumo, takas turi lyg ir natūraliai 
nuvingiuoti. Štai kairiojo Švento-
sios upės kranto takas, nors jo len-
tos ir pūva, o tai yra normalu, bet 
tas takas stovės 100 metų. 

„Gal būsimosios Anykščių meno mokyklos moksleivių prašyti, kad jie tą sieną gražiai kažkokiais 
ornamentais papuoštų? Kitą pusę mes planuojame augalais apsodinti”, - planais, kaip padaryti 
dešinįjį Šventosios upės taką patrauklesnį, dalijosi Anykščių vicemeras Dainius Žiogelis.

Tako sprendinius architektai vertina kaip agresyvią invaziją į 
Anykščių landšaftą.
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Dešiniajame Šventosios upės 
krante taką įrenginėjant lyg ir vieto-
mis bandyta paplatinti gatvę, tačiau 
būtų žymiai geriau, jei takas driektų-
si arčiau vandens. Gal kažkas sakys, 
kad taką plautų upė, aš sakyčiau, kad 
ne. Jeigu konstruktyvas yra padary-
tas tinkamai, tai niekas nieko ir ne-
plautų. O čia laimi konkursą įmonė, 
atsiunčia darbų vykdytojus iš kito 
objekto, nes Anykščiai jiems nėra la-
bai svarbu.Tik priduotas objektas, o 
jau viskas atsilupę, krenta, smenga, 
byra”, - kritikos rangovams negailė-
jo D.Gasiūnienė.

Svarbi kiekviena detalė

Jau anksčiau Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė yra išsakiusi pastabų 
ir dėl netinkamai įrengto dešiniojo 
Šventosios upės tako apšvietimo.

,,Šviesos plieskia į akis, kažkokį 
neoną uždėjo. Apšvietimas galėtų 
būti integruotas taip, kad pati kons-
trukcija skleistų šviesą. Galima daug 
ką paslėpti, tada atsiranda daugiau to 
gamtiškumo”, - komentavo pašne-
kovė, pastebėjusi, kad viskas slypi 
detalėse.

Ypač svarbia detale šiame projekte 
D.Gasiūnienė įvardijo Žvejų gatvę.

,,Nuo Vienuolio gatvės žemyn 
per reljefą bėga lietaus vanduo. 
Žvejų gatvės rekonstravimo metu 
šitie dalykai bus išspręsti ir, aišku, 
tada tas vanduo nepateks į taką ir 
dalis bėdų išsispręs”, - kalbėjo ra-
jono vyriausioji architektė.

Defektai privalės būti ištaisyti

Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja D.Gasiūnienė sakė ma-
tanti galimybių klaidas dešiniajame 
Šventosios upės take ištaisyti.

,,Rangovams surašytas protoko-
las. Jie truputį ,,kariauja”, ,,atsimu-
šinėja”, bet mes nepasiduodame. 
Bet kokiu atveju, kas benutiktų, tai 
sudėtingas darbas, bet toks objek-
tas su tokia kokybe negalės būti, jis 
vienaip ar kitaip turės būti sutvar-
kytas”, - sakė D.Gasiūnienė.

Projektą galėjo išgelbėti 
viešumo nebijantys anykštėnai

Pasiteiravus, ar dešiniojo Šven-

tosios upės tako projektą galėjo 
,,išgelbėti” aktyvesnė visuomenė, 
pastebėtas klaidas į viešumą ke-
lianti, D.Gasiūnienė sakė dėl to net 
neabejojanti.

,,Mes  gyvename laisvoje demo-
kratinėje valstybėje, o vienas iš de-
mokratijos principų yra viešumas. 
O kas yra viešumas? Tai yra savo 
nuomonės reiškimas, konkrečių 
pastebėjimų išsakymas”, - kalbėjo 
pašnekovė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė pa-
stebėjo, kad visuomenė susideda 
iš įvairių visuomenės grupių ir, jei 
jos nariai kažką sako, savivaldybės 
pareiga ir atsakomybė išklausyti.

,,Mano patirtis iš darbo Panevė-
žio miesto savivaldybėje ta, kad po 
visuomenės išklausymo tu pamatai 
tai, ko nepamatei. Po to viską įver-
tini profesionaliai ir padarai spren-
dimą”, - kalbėjo D.Gasiūnienė.

Apžiūrėti taką kvietėsi net 
prof. Vytautą Landsbergį

Žvejų gatvėje, šalia naujai nuties-
to dešiniojo Šventosios upės tako, 
gyvenantis rašytojas Rimantas Va-
nagas ,,Anykštai” sakė, kad dėl šio 
tako daugybė žmonių Anykščių 
rajono savivaldybei yra parašiusi 
daugybę raštų. Tiesa, bent keletą 
kartų pokalbio metu paklaustas, ar 
tie raštai buvo rašyti šios kadenci-
jos valdantiesiems, ar projektą pra-
dėjusiai nušalintojo mero K.Tubio 
komandai, pašnekovas suabejojo ir 
tiksliai atsakyti negalėjo.

,,Kas ten ko neprirašė. Ir dėl 
šviestuvų, ir dėl metalinių tvorų, 
ir dėl sugadinto kraštovaizdžio.
Vidury Žvejų gatvės įrengė apž-
valgos aikštelę - kainavo tūkstan-
čius, o vaizdas nuo jos atsiveria į 
nieką. O nesąmonės ,,viršūnė” - ta 
betono siena 4 ar 5 metrų, kuri yra 
absoliučiai nefunkcionali, užsto-
ja Šventąją. Sieną išbetonavo dėl 
to, kad joje padarytų praėjimą. 
Čia kuriozas. Komisijos buvo ir iš 
aplinkosaugos, ir iš savivaldybės 
- ir visi tam pritaria. Kiek medžių 
iškirsta... Žodžiu, padarytas pro-
jektas neatsižvelgiant į reljefą”, - 
kalbėjo R.Vanagas.

,,Tiek raštų prirašėme, kad net iš 
Vilniaus atvažiavo - iš ministerijų. 
Aš net asmeniškai buvau pasikvie-
tęs Vytautą Landsbergį. Mes pirštu 

baksnojome”, - sakė R.Vanagas.

Net nesugebėjo projekto 
tinkamai pristatyti visuomenei

Pašnekovas ir toliau vardijo pa-
stebėtas projekto ,,nesąmones”: 
,,Dviračių takas eina šlaitu. Jeigu 
viskas būtų sukeista, nereikėtų 
visų tų metalinių turėklų. O dabar 
mes jaučiamės kaip gete ar kokia-
me voljere.”

Pastebėjus, kad gal žmonės, ra-
joną valdant K.Tubio komandai, 
apie pastebėtas dešiniojo Švento-
sios upės tako projekto negeroves 
tiesiog bijoję viešai išsakyti savo 
nuomonę, R.Vanagas tikino, kad 
taip nebuvę.

,,Valdžia nesugebėjo padaryti 
tinkamo projekto pristatymo, jį ne-
pakankamai paviešino. Kai komi-
sijos vaikščiojo dar prieš pradedant 
darbus, tai aš buvau vienas iš tų, 
kuris komisiją vaikėsi fiziškai. Ko-
misija praeina darbo dienos metu, 
per pietų pertrauką. Ką jie tokiu 
metu gali rasti Žvejų gatvėje? Bo-
butę 90-ties metų.Visi juk dirba. 
Skelbimai, kad dėl projekto reikia 
susirinkti, buvo dviejose Žvejų ga-
tvės vietose pakabinti prie tvoros. 
Kita vertus, nebuvo tokios patirties 
ir niekas neįsivaizdavo, kad mo-
kinti žmonės - specialistai, archi-
tektai, gamtosaugininkai - padarys 

Nekokybiškai įrengtas Šventosios upės 
dešinysis takas jau griūva

tokius dalykus, kurie akį rėžia pa-
prasčiausiam žmogui”, - stebėjosi 
R.Vanagas.

Rakštis – metalinė tvora

Pasiteiravus, kokių pokyi-
čų labiausiai lauktų dešiniajame 
Šventosios upės take, kai bus tai-
somas projekto brokas, rašytojas 
R.Vanagas sakė, kad jam asme-
niškai ,,rakštis Nr.1 yra metalinė 
tvora”.

,,Kodėl ji tokia aukšta, neįsivaiz-
duoju? Ką, ją dabar nupjaus? O ta 
betoninė siena… Ten nebuvo jokio 
šlaito ir ją , kaip aiškino, subeto-
navo tam, kad sulaikytų slenkan-
čias žemes. Nebuvo ten tų žemių.
Ten buvo sidabrinės eglės žmonių 
pasodintos.Ten nuo senų senovės 
reljefas buvo susiformavęs. Kai jie 
pamatė, kad blogai, tada jie pradė-
jo vežti žemes, kad tą vietą paaukš-
tintų”, - dėstė pašnekovas.

R. Vanagas sakė, kad jam įdo-
miausia tai, kad, kai į Žvejų gatvę 
atvažiuoja aplinkosaugininkai, 
ne jie gyventojams pasakoja, kad 
anykštėnų labui saugo kraštovaiz-
dį, o apie tai jiems aiškina gyven-
tojai. Pašnekovas taip pat pastebė-
jo, kad iškirtus visą eilę medžių, 
upės pakrantė tapo panaši į trau-
kinių peroną, kuriame trūksta tik 
geležinkelio bėgių.

Projektą pradėjo ne nuo to 
galo

Rašytojas kalbėjo, kad visas de-
šiniojo Šventosios upės tako pro-
jektas prasidėjo ne pagal gyventojų 
norus.

,,Apie Žvejų gatvę esu rašęs N  
kartų. Jeigu dalyvaudau Anykščių 
rajono tarybos ar Kultūros tarybos 
posėdžiuose, klausdavau, kas bus 
su Žvejų gatve. Ne gatvės rekons-
trukciją padarė, o pirmiausia takus. 
Gatvės rekonstrukcija dar laukia. 
Po to, ką jie padarė su takais, vers 
tą mūsų dešiniąją Žvejų gatvės 
pusę - vėl viskas prasidės iš naujo. 
O galėjo padaryti gatvės rekons-
tukciją su visais takais, ir viskas 
būtų normalu“, - dėstė R.Vanagas.

Skirtingai nei su visuomene 
svarstant dešiniojo Šventosios 
upės tako projektą, reaguodami dėl 
Žvejų gatvės rekonstrukcijos, anot 

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis sakė, kad iš dešiniojo Šventosios upės tako 
rangovo UAB ,,Jungtiniai projektai“ bus primyg-
tinai reikalaujama sutvarkyti išlindusį broką.

Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė svarstė, kad tako būklė šiandien galėjo 
būti ir geresnė, jei  gyventojai nebūtų bijoję viešai 
kalbėti apie pastebėtus defektus.

R.Vanago, žmonės reiškėsi labai 
aktyviai.

,,Kai sukvietė dėl gatvės rekons-
trukcijos, tai sulėkė iš Žvejų gatvės 
ne tik vyrai, žmonos, bet ir vaikai 
atvažiavo iš Vilniaus ir Kauno. 
Buvo minia žmonių ir visi persi-
gandę, kad taip pat gali padaryti”, 
- sakė R.Vanagas.

Pokalbio pabaigoje R.Vanagas 
dar kartą pakartojo, kad žmonės 
dėl dešiniojo Šventosios upės 
kranto tako savo nuomonės išsaky-
ti nebijojo.

,,Kas galėjo net pagalvoti, kad 
,,razumni” žmonės gali ,,išpaišyti” 
tokią nesąmonę”, - reziumavo pa-
šnekovas.

Brokas išlindo jau pernai

Priminsime, kad rangos darbų 
sutartis dėl naujo pėsčiųjų-dviračių 
tako su priklausiniais (terasomis, 
poilsio aikštelėmis bei visa būtina 
mažąja architektūra - suoliukais, 
šiukšliadėžėmis ir t. t.) palei Žvejų 
gatvę, Šventosios upės dešiniame 
krante, tarp Būgos ir Birutės ga-
tvių tilto bei tilto ties Šventosios 
upės užtvanka įrengimo bei miesto 
apžvalgos aikštelės A.Vienuolio 
gatvėje su būtina parkavimo inf-
rastruktūra ir  nusileidimo taku į 
Žvejų gatvę įrengimo tuometinis 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka su UAB „Jungtiniai 
projektai“ pasirašė  2018 metų  ba-
landį. Rangovas projektui surastas 
tik po antro viešojo pirkimo. Iš viso 
antrą kartą surengtame viešajame 
pirkime dalyvavo keturi dalyviai, 
tačiau konkurso laimėtoja paskelb-
ta  UAB „Jungtiniai projektai“, ku-
rios pasiūlyta paslaugų kaina buvo 
mažiausia.

Bendra Anykščių miesto apžval-
gos aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių 
tako Šventosios upės dešiniame 
krante, apjungiant su upės kairiojo 
kranto infrastruktūra, darbų atliki-
mo sutarties kaina siekė 1 mln. 89 
tūkst. Eur, tačiau jau pernai, paste-
bėjus projekto darbų broką, jam 
skirti papildomi 100 tūkst. eurų. 
Takas eksplotacijai priduotas pra-
ėjusių metų pabaigoje.

Kas yra Anykščių miesto apž-
valgos aikštelės ir pėsčiųjų bei 
dviračių tako Šventosios upės tako 
dešiniajame take projekto archi-
tektas, „Anykštai“ iš savivaldybės 
specialistų sužinoti nepavyko. Per-
nai laikinąi Architektūros ir urba-
nistikos skyriui vadovavusi Vida 
Jakniūnienė tik  minėjo, kad pro-
jekto vadovas yra Darius Francke-
vičius, o prie jo sukūrimo esą dirbo 
grupė specialistų.

Atsiradus šiam takui, Žvejų gatvės gyventojai prarado privačius paplūdimius.

(Atkelta iš 5 psl.)
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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 pasa-
kos. 27 s. Skaistaveidė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Europos tyrai.
12:55 Gyvūnų dinastijos. 
Kitu kampu.
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Lietuvos kolumbai. 
Lietuva – Norvegija. 
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 Pasimatysime sapne 
N-14.
23:05 Šoklys. N-14.
00:30 Vidurnakčio žmogus 
N-14. (kart.).

06:50 Tomas ir Džeris (k).
07:20 Saugokis meškinų.

07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Berniukas Blogiukas.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Nuotykių metas.
09:20 Riteris Rastis 2. 
Metalo laužo sukilimas.
11:05 Flukas.
12:55 Gyvūnas N-7. 
14:40 Forestas Gampas 
N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Medalionas N-7. 
21:20 Ties riba į rytojų 
N14.
23:35 Maksimali rizika 
N14. 
01:30 Blondinė ieško vyro 
(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 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
09:00 Ūkio šefas 2 sez. 
1 s.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Princas ir kalvis N-7.
13:20 Gatvės šokiai N-7.
15:25 Įsimintinas kelias 
N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Bibliotekininkas 
2: sugrįžimas į karaliaus 

Saliamono kasyklas N-7.
21:20 Džo Breivenas N-14.
23:15 Daina po dainos S.
01:45 Bėgantis labirintu 2. 
N-14 (kart.).

06:30 Ultimate Strongman 
(k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio 
taurė. Kaunas. 2019 m. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Laukinė karalystė.
11:30 Pričiupom! (19) (k). 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
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 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika N14. 
22:45 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:45 Pragaras rojuje (k) 
N-7. 
01:45 Žiemos spąstuose 
(k) N-14. 

06:20 Akloji (k).
07:50 Pasisvėrę ir laimingi.
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus N-7. 
11:10 Anos Olson receptai.

11:40 Populiariausi užkan-
džiai.
12:10 Kai norisi žalumos.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 SNOBO KINAS 
Praradimas N14. 
23:05 Kitoks parodijų fil-
mas N14. 
00:55 Laiko įkaitai (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Jubiliejinis Rositos 
Čivilytės koncertas. 2016 
m. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys. Paulius Širvys. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis turtas. 
12:20 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
12:30 Šv. Mišios iš 
Balbieriškio Švč. Mergelės 
Mari jos Rožančinės baž-
nyčios. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:05 Mokslo sriuba. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Premjera. 2 Eilė: te-

atro žmonės. Algis Galinis. 
15:30 Premjera. Erdvės 
menas.
15:55 Muzikos talentų 
lyga 2017.
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. Antanas 
Šurna. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempiona-
to rungtynės. 2018 m. 
Ketvirtf inalis. Kroati ja – 
Rusija.
23:50 Koncertuoja 
Justina Gringytė ir Petras 
Geniušas.
00:50 Močiute, Guten Tag! 
N-14. (kart.).

06:15 Candy Crush (kart.) 
N-7.
07:20 Jukono auksas 
(kart.) N-7.
08:15 Pavojingiausi pa-
saulio vairuotojai.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Didiej i  senovės sta-
t iniai (kart.).
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Didiej i  senovės 
statiniai.
14:05 Išl ikimas 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.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Potvynis N-14.
00:05 Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirt i  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Šarūnas 
Marčiulionis. LKL - krepši-
nis Lietuvoje vėl! 
12.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Merginos iš 
Ukrainos 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. 
Jadvyga Juškytė-Širšė. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Šarūnas 
Marčiulionis. LKL - krepši-
nis Lietuvoje vėl! 
01.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.

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 Stilius. (kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Ponių ro-
jus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 3 
N-7. 
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų programa. (kart.).

06:15 Iš širdies į širdį N-7. 
07:40 Tomas ir Džeris.

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžerisN-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 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Pavojai gelmėse 
N14. 
00:45 Rivjera N-7. 

06:00 Vieniši tėvai N-7.
06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Pasaulis pagal mote-
ris (kart.).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 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 Viešbutis N-7.
20:30 PREMJERA 
,,Blogoms merginoms – vis-
kas“. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Alinanti misija N-14.
23:50 Skubi pagalba N-14
00:45 Kobra 11 N-7.

06:25 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Reali mistika (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
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 Mano tobulas gangs-
teris N14. 
22:50 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:40 Narkotikų prekeiviai. 
(k) N14. 

06:10 Tabatos salonas.

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 Juokdarių vakarienė 
N14. 
23:15 Aukštakulnių kerštas.
01:10 Rožių karas.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Etnos. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (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. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Čia – kinas. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2017. 1 d. (kart.).
15:40 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 

15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:50 Daiktų istorijos. 
19:40 Milžiniški nacių sta-
tiniai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Sapnuoju, kad einu.
22:55 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
(kart.).
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
lio vairuotojai (kart.)
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis 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.
17:55 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 

mums N-7.
21:00 7 dienos Entebėje 
N-14.
23:10 Įsikūnijęs blogis S.
00:55 Potvynis (kart.) N-14.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Pone prezidente.
07.00 4 kampai. 
07.30 Kaimo akademija. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 Pinigų karta. 
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Pinigų karta. 
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 Meilės lygtis N-7.
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Kaimo akademija. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Meilės lygtis N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika.
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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 Daiktų istorijos. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. 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 3 
N-7. 
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį N-7. 
07:40 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 

N-7. 
11:00 Kvailiai šėlsta (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 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Belaisvė N14. 
00:45 Rivjera N-7. 

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis  (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 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 Viešbutis N-7.
20:30 PREMJERA Blogoms 
merginoms – viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Barbaras. Kario iškili-
mas N-14.
23:40 Skubi pagalba N-14.
00:45 Kobra 11 N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 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 geriau-
sia.
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 Snaiperis. Palikimas 
N14. 
23:05 Mano tobulas gangs-
teris (k) N14. 
00:55 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Tabatos salonas.
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. 
17:10 Balta - meilės spalva 

N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys La Rošelyje 
N14. 
23:05 Aukštakulnių kerštas
01:00 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Čia – kinas. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (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. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Milžiniški nacių stati-
niai (kart.).
15:35 Mano tėviškė. Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir 
Justinas Vienožinskis. 
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.

16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:50 Prisiminkime. 
Dainuoja Eduardas 
Kaniava.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:50 Daiktų istorijos. 
19:35 Pirmą kartą. 
19:40 Septintasis dešim-
tmetis.
20:25 Premjera. 
Pasakojimai iš Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija N-7. 
23:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Juozas Tumas-
Vaižgantas. (kart.).
23:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
lio vairuotojai (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis 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.
17:55 Virtuvė N-7.
19:00 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 

mums N-7.
21:00 Sabotažas N-14.
23:10 Havajai 5.0 N-7.
01:10 Kaulai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
06.30 Pone prezidente.
07.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
07.30 Pinigų karta. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N -7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
14.00 Meilės lygtis N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Meilės lygtis N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7.
10:45 Premjera. Hadsonas 
ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. 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 N-7. 
23:45 Čikagos policija 3 
N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį N-7. 
07:40 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Kvailiai šėlsta (k) 

N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė (k) 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestasN-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 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Miesto teisingumas 
N14. 
00:30 Rivjera N-7. 

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis  (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 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 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Deganti žemė N-14.
22:25 Vikinglotto.

22:30 Deganti žemėN-14.
23:55 Skubi pagalba N-14.
00:50 Kobra 11 N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 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 geriau-
sia.
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 Gelbėjimo misija 
N14. 
22:45 Snaiperis. Palikimas 
(k) N14. 
00:40 Kobra 11 (k) N-7.

06:10 Tabatos salonas.
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 Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys Rė saloje 
N14. 
23:05 Aukštakulnių kerštas.
01:00 Rožių karas.
02:40 Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys La Rošelyje 
(k) N14. 

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festiva-
lis „Bliuzo naktys 2017“. 
(kart.).
06:50 Šoka Lietuva (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (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. 
Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
(kart.).
13:10 Stambiu planu. Vilius 
Dranseika. (kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Septintasis dešim-
tmetis (kart.).
15:35 Prisiminkime. 
Dainuoja Eduardas 

Kaniava. (kart.).
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
19:10 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
19:40 8 dienos. Iki Mėnulio 
ir atgal.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Janis. Liūdnoji mer-
gaitė.
23:15 2 Eilė: teatro žmo-
nės. (kart.).
23:40 Erdvės menas (kart.).
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:20 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
lio vairuotojai (kart.).
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis 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.
21:00 Keleiviai N-14.
22:55 Havajai 5.0 N-7.
00:50 Kaulai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
06.30 Pone prezidente.
07.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
14.00 Meilės lygtis N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 4 kampai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Meilės lygtis N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Premjera. Hadsonas 
ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. 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 3 
N-7. 
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:20 Iš širdies į širdį N-7. 
07:50 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 

10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Kvailiai šėlsta (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 StebuklasN-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Nepaklūstantis įstaty-
mui N14. 
00:25 Rivjera N-7. 

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata.N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 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 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Atkeršyti bet kokia 
kaina N-14.
23:55 Skubi pagalba N-14.
00:55 Kobra 11 N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 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 geriau-
sia.
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 Snaiperis 3 N14. 
22:50 Gelbėjimo misija (k) 
N14. 
00:35 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Tabatos salonas.
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 
Prancūziška žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas N14. 
23:05 Aukštakulnių kerštas.
01:00 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festiva-
l is „Bliuzo naktys 2017“. 
(kart.).
06:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
07:00 Literatūros pėdse-
kys. Paulius Širvys. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (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 8 dienos. Iki Mėnulio 
ir atgal. (kart.).
15:40 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 

15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Pirmą kartą. (kart.).
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. Laiminga 
pabaiga N-14. 
23:15 Kelionės su 
„Istorijos detektyvais“. 
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 Ūkio šefas.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis 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.
21:00 Mano geriausio 
draugo mergina N-14.
23:05 Havajai 5.0  N-7.
01:05 Kaulai N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas N-7.
06.30 Pone prezidente.
07.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
07.30 Grilio skanėstai. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Gluchariovas N-7.
14.00 Meilės lygtis N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Grilio skanėstai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Meilės lygtis N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
22.58 Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Premjera. Hadsonas 
ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Ponių ro-
jus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Hobitas: nelaukta 
kelionė N-14.
01:05 Stivas Džobsas 
N-14.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:50 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 

11:00 Kvailiai šėlsta (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. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 5-oji banga N14..
23:15 Pabėgimas iš Los 
Andželo N14. 
01:15 Pačiūžomis į šlovę 
N14. 

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata N-7.
06:55 PREMJERA 
,,Stičas“.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis  (kart.) 
N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 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 Heraklis N-7.
21:15 Galingieji reindžeriai 
N-7.
23:50 Mara S.
01:45 Alinanti misija 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. 
09:35 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 geriau-
sia.
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 imty-
nės N-7. 
21:30 Absoliutus blogis 
N14. 
23:35 Snaiperis 3 (k) N14. 
01:20 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Tabatos salonas.
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. 
17:10 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 Rebeka 
Martinson. Pamatai N14. 
22:55 Sicilijos mafija N14. 
00:40 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festiva-
l is „Bliuzo naktys 2017“. 
(kart.).
07:05 Mokslo sriuba. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (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. Antanas 
Šurna. (kart.).
13:50 Kazio Bradūno ei-
lėraščius skaito Virginija 
Kochanskytė. 
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Kino istorija 1 d. 
(kart.).
15:35 ...formatas. Poetas 
Gintaras Bleizgys. 
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 

burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Pirmą kartą. 
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:50 Daiktų istorijos. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Europos kinas. 
Geriausia proga N-7.
22:45 Kauno „Hanza die-
nos 2019“. 
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.
00:55 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 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris 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 TIESIOGIAI 
Krepšinio turnyras 
,,Hoptrans 3x3“. Lietuva.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 TIESIOGIAI 
Krepšinio turnyras 

,,Hoptrans 3x3“. Lietuva.
23:00 Boratas. Kaip šaunu-
sis Kazachstano žurnalis-
tas Amerikoj patirtį graibstė 
N-14.
00:50 Keleiviai N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas N-7.
06.30 Pone prezidente.
07.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
07.30 Pagaliau savaitgalis. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Gluchariovas N-7.
14.00 Meilės lygtis N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu  N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Meilės lygtis N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Euromaxx. (kart.).
06:35 Pasaulio puodai. 
(kart.).
07:25 Linkėjimai nuo 
Maiko.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Keisčiausi pasau-
lyje 3. 
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 Sti l ius. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 
22:30 Negalvok dukart 
N-14.
24:00 Hobitas: nelaukta 
kelionė N-14. (kart.).
02:45 Geriausia proga 
N-7.

06:55 Tomas ir Džeris (k).
07:25 Saugokis meškinų.
07:55 Ogis ir tarakonai.
08:15 Berniukas 

Blogiukas.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Nuotykių metas.
09:30 Tinginių miestel is.
09:55 Slaptoji  komanda.
11:55 Lino. Nuotykiai kati-
no kailyje.
13:45 Tiltas į Terabit i ją.
15:40 Ponas Bynas N-7.
16:10 Normanas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Haris Poteris ir 
Fenikso broli ja N-7. 
22:20 Dri lbitas N-7. 
00:25 Skautai prieš zom-
bius N14. 

06:30 Ančiukų istori jos 
(kart.)  N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 I lgo plauko istori ja.
08:00 Ančiukų istori jos 
N-7.
08:30 PREMJERA ,,Kitsy“. 
1 s.
09:00 Skaniai i r  papras-
tai .
09:30 Maisto kel ias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Išdykėl is Danstonas 
N-7.
12:45 Dantukų fėja 2 N-7.
14:35 Šokis hip-hopo r i-
tmu N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Dantukų fėja N-7.
21:40 Adelainos amžius 

N-7.
23:55 Audrų karas N-14.
01:40 Atkeršyt i  bet kokia 
kaina N-14 (kart.) .

06:00 Geriausi šuns drau-
gai (k).
07:00 Pričiupom!(k).
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7.
08:30 Pričiupom!(k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Laukinė karalystė.
11:35 Spec. būrys. Išl ieka 
st ipr iausi N-7. 
12:30 Pričiupom!(k).
13:00 Gordonas Ramzis. 
Iki  pragaro ir  atgal.
14:00 Pragaro virtuvė 
N-7. 
15:00 Reali  mist ika 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 Titanų susidūrimas 
N-7. 
23:35 Mačetė  S. 
01:35 Kriminalinė Maskva 
N14. 

06:20 Akloj i  (k). 
07:50 Pasisvėrę ir  laimingi.
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus N-7. 
11:10 Klasikiniai kepiniai. 

11:40 Popul iar iausi užkan-
džiai.
12:10 Kai norisi  žalumos.
13:00 Akloj i  (k). 
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Vi lkų žemė. Amžinai 
tavo N14. 
22:55 Netikėta sėkmė N14. 
00:40 Sici l i jos mafi ja (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.) .
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Laikinosios sosti-
nės fenomenas. „Lietuvos 
sąžinė“ – Petras Leonas. 
09:30 Premjera. Etnos. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dal ių (ne)plo-
jama. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vi lniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vi lniaus sąsiuvinis..
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.).
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į sveikatą! 
13:30 Vienuolynų kel ias 
Lietuvoje. 
14:00 Du balsai – viena 
širdis.
16:05 Pasaul io puodai. 

17:00 Klauskite daktaro.
17:55 Pasakoj imai iš 
Japoni jos (kart.) .
18:00 Stambiu planu. 
Danas Pankevičius. 
18:55 Žmonės, kurie su-
kūrė Lietuvą. Sal iamonas 
Banait is. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kino žvaigždžių 
alėja. Ulzanos reidas 
N-14. 
22:40 Muzikos fest ival is 
„Nida 2019“. 
00:10 Dabar pasaulyje. 
00:35 Stivas Džobsas 
N-14. (kart.) .

06:25 Candy Crush (kart.) 
N-7.
07:25 Jukono auksas 
(kart.)  N-7.
08:20 Pavoj ingiausi pa-
saul io vairuotojai.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.) .
09:30 Statybų gidas.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdel iai 
N-7.
11:00 Didiej i  senovės sta-
t iniai  (kart.) .
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Didiej i  senovės 
stat iniai .
14:00 Išl ik imas N-7.
15:00 Ledo kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 TIESIOGIAI 
Krepšinio turnyras 
, ,Hoptrans 3x3“. Lietuva.

21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 TIESIOGIAI 
Krepšinio turnyras 
, ,Hoptrans 3x3“. Lietuva.
23:00 Havajai 5.0  N-7.
01:50 Mano geriausio 
draugo mergina N-14 
(kart.) .

06.59 Programa.
07.00 Pone prezidente.
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Joana Bi levičiūtė-
Narutavičienė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido r ingas. 
„BUSHIDO KOK 2019“. 
N-7.
09.30 4 kampai. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Pagal iau savait-
galis. 
11.00 Gri l io skanėstai. 
12.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.Orai.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.Orai.
18.30 Šerlokas Holmsas 
ir  daktaras Vatsonas. 
Pažint is.N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gluchariovas N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Gri l io skanėstai. 

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 liepos 31 d.)

Kryžiažodis ,,Tropikai“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 

įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba praneš-
ti, paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš teisingai išprendusių kryžiažo-
dį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Gegužės 30-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Pauzė“ teisingas at-
sakymas - RAUDONIKIS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  50 skaitytojų. Tai 
anykštėnai B.Augulienė, R.Šulnienė, J.Mieželienė, A.R.Vilimas, A.Burneikienė,  
O.Arienė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, D.Varnienė, 
R.Venclovienė, R.Budrienė, E.Tamulėnienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, 
Z.Vanagienė, A.Skaržauskienė, A.Patumsis, D.Patumsienė, Z.Kvedarienė ir 
V.Malinauskienė;  B.Gudonienė, S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir 
P.Dolmantas iš Viešintų; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; 
D.Sudeikienė, R.Puolis ir  E.Kiškienė iš Kavarsko; S.Steponavičienė iš Troškū-
nų, M.Baltrūnienė iš Kuniškių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, O.Petronienė iš 
Smėlynės, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Purvėnienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos,  
B.Aukštakalnienė iš Kurklių,  J.Aukštakojienė iš Ukmergės, L.Ruša ir A.Rušaitė iš 
Vilniaus, T.Patumsienė iš Vikonių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, G.Gudelis iš Naujųjų 
Elmininkų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, R.Vaiginytė iš Aknystų ir K.Rimkuvienė 
iš Antupių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Pauzė“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks  V.STASIŪNIENEI iš 
Anykščių.. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Archajiškos Joninės Vaižganto 
gimtajame krašte Vytautas BAGDOnAs

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius šiųmetinių Joninių šventę organizavo kartu su naujai 
įsikūrusia asociacija – Vaižganto krašto bendruomene. Joninės pirmą kartą šiemet švęstos  ir nau-
joje vietoje – jaukiame parke Kunigiškių I kaime, netoli buvusio, kolūkmetyje garsėjusio mechani-
zacijos kiemo. 

Tiesa, kad tas parkas taptų jaukus ir tinkamas masiniams renginiams organizuoti, prireikė aplin-
kos tvarkymo talkų, kuriose aktyviai dalyvavo Vaižganto krašto bendruomenės  nariai.

Birželio 23-iosios pavakarę į 
žalumynų instaliacijomis, gėlių 
puokštėmis papuoštą parką gau-
siai rinkosi būriais ir po vieną, 
jauni ir garbaus amžiaus vietiniai 
gyventojai ir iš toliau atvykusieji. 
Savo apsilankymu Joninių šventės 
dalyvius pagerbė ir naujasis Svė-
dasų seniūnijos seniūnas Saulius 
Rasalas.

Kaip ir pridera, renginio vedė-
jos Aldona ir Eglė, pasveikinusios 
gausiai susirinkusius į trumpiau-
sios vasaros nakties šventę, pri-
minė liaudiškas Joninių tradicijas, 
papročius ir pakvietė linksmai ir 
šventiškai praleisti laiką bendrame 
būryje su savo artimaisiais, drau-
gais, kaimynais. Kol dar vakaro 
sutemos neapgaubė laukų, šventės 
organizatoriai pakvietė visus pasi-
varžyti įvairiuose nuotaikinguose 
konkursuose, žaidimuose. Kai 
vaitkūniečiai  su kunigiškiečiais 
jėgas bandė virvės traukimo rung-
tyje, vyrams  į pagalbą atskubėjo 

ir moterys. Kas nesivaržė, palai-
kė savąsias komandas plojimais. 
Netrūko juokų, linksmybių, kai 
į pagalvių „mūšį“ stojo kaimy-
nas prieš kaimyną, draugas prieš 
draugą arba kai reikėjo komandų 
nariams pabėgioti ir šaukštais sti-
klines pripildyti vandens... 

Varžybose nugalėjo draugystė, 
o Vaižganto krašto bendruome-
nės pirmininkas Pranas Maišelis 
ir Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyriaus padalinio vadovė 
Aldona Bagdonienė visiems nepa-
gailėjo prizų-siurprizų. Gerą nuo-
taiką praskaidrino ir muzikantai 
– smuiku griežusi pedagogė, ku-
nigiškietė Sigita Kovienė ir armo-
nika grojęs  svėdasiškis Mindau-
gas Antanėlis, Joninių dalyviams 
padovanoję daug nuotaikingų me-
lodijų.

Bendraujant prie suneštinių vai-
šių stalo, šnekučiuojantis, daly-
vaujant konkursuose, varžybose, 
prisimenant Joninių papročius, 

laikas prabėgo greitai. 
Prietemoje suliepsnojo laužas, 

plaikstėsi liepsnos ir fakeluose. 
Tokioje romantiškoje aplinkoje 
buvo vainikuoti Jonai ir Janinos, 
nepamirštas netgi mažasis Jonu-
kas, jiems palinkėta „Ilgiausių 
metų“... O mergaičių ir merginų 
būrelis jau rikiavosi su vainikė-
liais rankose prie tvenkinio, pa-
siruošusios juos išplukdyti. Ta 
tradicija irgi buvo palydėta plo-
jimais, žvakutėmis papuošti vai-
nikėliai gražiai plaukė ramiame 
vandenyje. 

Šią ceremoniją stebėję vietiniai 
gyventojai prisiminė, kaip dar vi-
sai neseniai  tvenkinys buvo sun-
kiai pasiekiamas, neprižiūrimas ir 
visokiomis šiukšlėmis užterštas. 
Tvenkinio valymo talką organi-
zavęs bendruomenės pirmininkas 
ta proga pastebėjo, kad vien sun-
kvežimių ir traktorių padangų iš 
vandens buvo ištraukta apie dvi 
dešimtis!

Gėlių vainikėliai tuoj tuoj išplauks išvalyto tvenkinio vandenimis.

Vainikuojami Jonai ir Janinos, dėmesio sulaukė ir mažasis Jo-
nukas.

Su renginio dalyviais bendrauja Svėdasų seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas 
(centre). Šalia jo, kairėje, - Vaižganto krašto bendruomenės pirmininkas Pranas 
Maišelis.

Joninių šventės vedėjos - daug gyvenimiškos patirties sukaupusi 
Aldona ir jaunatviška energija trykštanti Eglė - buvo to vakaro 
sielos.

Būta ir įvairių linksmų konkursų, ir nuotaikingų prizų...
Autoriaus nuotr.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Iki juosmens į tvenkinį įbridęs 
vyras kažką nerišlaus šūkavo po-
licijos pareigūnams. Kelkraštyje 
stovėje ir Svėdasų gaisrinės au-
tomobilis. 

Po kurio laiko į įvykio vietą 
iš Anykščių atlėkė ir ugniagesių 
gelbėtojų ekipažas, kuris atsive-
žė valtį, virvę ir kitas gelbėjimo 
priemones. Atvykus ugniage-
siams gelbėtojams, ,,skenduolis“ 
pats išlipo į krantą. 

Kadangi jam skaudėjo koją, į 
Vikonis buvo iškviestas ir medi-
kų ekipažas.

Keturių specialiųjų tarnybų 
ekipažų vaikymas ,,skenduoliui“ 
greičiausiai nieko nekainuos. 
Apie šį įvykį nėra informacijos 
specialiųjų tarnybų suvestinėse. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palionis 
,,Anykštai“ komentuodamas įvy-
kį sakė, jog tvekinyje žvejotas 
vyras yra policijai gerai žinomas 
Grikiapelių kaimo (Svėdasų sen.) 
gyventojas. ,,Sakyčiau, jis lyg 
ir mūsų augintinis“, - ironizavo 
V.Palionis. Pasak vieno iš rajono 
policijos vadovų, agresyviai nu-
siteikusio Grikiapelių gyventojo 
į namus neįsileido jo motina. Vy-

ras daužėsi į duris, todėl motina 
paskambino bendruoju pagalbos 
telefonu. Į Grikiapelius atvykus 

policijos pareigūnams, žmogus 
nusprendė su jais situacijos nesi-
aiškinti ir spruko iš kaimo. Pana-

šu, kad tvenkinyje jis savotiškai 
pasislėpė nuo policijos.

V.Palionis ,,Anykštai“ sakė, jog 

pradėti ikiteisminį tyrimą lyg ir 
nėra pagrindo, nes bėglys jokios 
nusikalstamos veiklos neatliko.

Dėl ,,skenduolio“, kuris galų gale iš tvenkinio išlipo pats, į Vikonis važiavo keturi specialiųjų tarnybų ekipažai. 
Autoriaus nuotr.

Nuo policijos pasislėpė ... tvenkinyje
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Apie rytmečio kelionių Joną Raimondas GUOBis

Aš jį sutinku nuolat. Ir tais susitikimais neįmanoma nesidžiaug-
ti. Jonas Mikulėnas visada gero ūpo, Labai šmaikštus,  drauge ir 
išmintingas, nors metų jam tik 18. Nors ,,18“ buvo prieš kelerius 
metus, dabar jau daugiau. Taip, savo metus Jonas, o jų per 80, 
,,apversdavo“ ir pagarsindavo. Tad iš 81 pasidarydavo 18. Jį va-
dinu Rytmečio Jonu, nes dažnai susitinku rytmečiais, iš Svėdasų į 
Anykščius autobusu keliaudamas. 

Smagaus bendrakeleivio pasakojimuose palengva ryškėjo ilgas 
gyvenimas, išsidriekęs tarp Leliūnų, Vilniaus, Klaipėdos, dar to-
limesnių kraštų. Ilga jo istorija vingiuojasi ilgu keliu, apimančiu 
tarpukario idilę iki pokario baisybių, sovietmečio dešimtmečius  
bei naujosios Lietuvos pokyčius ir jos netikėtas grimasas.

Tarpukario idilė

 Gyveno kaime. Senelis Matu-
liauskas, sugrįžęs iš Amerikos, čia 
nusipirko  24 hektarus žemės (da-
bar ta vieta fermomis užstatyta). Jų 
dukra Marcelė ištekėjo už Miku-
lėno ir gausioje šeimoje augę net 
septyniese - Vlada, Stasys, Albinas, 
Aliutė, Kazimieras, Jonas, Aloyzas. 
Dar tėveliai - ir jau devyni, tai gero 
stalo susėsti reikėjo. Jau ne vienas 
pasaulyje, bet visa sauja. Žemės 
jau tik 12 hektarų, mat pusė ūkio 
atiteko motinos broliui. Vaikai nuo 
mažens pratinosi prie darbų, pa-
gelbėjo tėveliams, lankė mokyklą, 
rengėsi gyvenimui, išmoko Tėvynę 
branginti.  Stasys, vienas iš brolių, 
- Plechavičiaus armijos karys. Išė-
jo su daugybe Lietuvos jaunuolių, 
generolo Povilo Plechavičiaus pa-
kviestų jungtis į savą – lietuvišką - 
kariuomenę. Ar jie tikėjosi sovietus 
sustabdyti? Keistokas buvo planas: 
patiems vokiečiams neįtiko, kai ku-
riuos net sušaudė, kiti, vyresnybės 
įsakymu, išsiskirstė, išsibėgiojo. Iki 
tol dar parako pauostę, nors nesė-
kmingai, kovos krikštą ties Ašmena 
gavę. Ten lietuviukus atakavo len-
kų partizaninės kariuomenės - Ar-
mijos Krajovos kariai. Jėgos buvo 
nelygios - nemažai plechavičiukų 
pateko į nelaisvę, buvo žuvusių, 
tarp kurių ir Jono brolis Stasys Mi-
kulėnas -  laidojo mūšyje kritusius 
iškilmingai.

Antrojo brolio tragedija

 Kazimieras Mikulėnas, antra-
sis brolis, kurį taip pat ,,siekė ka-
riuomenė“, jau buvo pilnametis, 
nenorėjo sovietams tarnauti, neno-
rėjo į karo mėsmalę pakliūti, todėl 
slapstėsi. Užklupo namo parėjusį 
rogėmis atvažiavę skrebai, išsiva-
rė. Nors motina prašė ant kelių at-
siklaupusi, beširdžiai skrebai jauną 
vyrą nušovė ant keliuko. Verkė mo-
teris ir prašė: ,,Nušaukit ir mane, jei 
mano vaiką nušovėt“. Nepasigailė-
jo - neva ,,banditas“. Dar negyvą 

paspardė, nuavė batus. Buvo 1945 
m. sausio 3 d. Jonas prisimena, kad 
vieną naktį prieš tragediją sapna-
vęs, jog į kiemą atskrido vanagas. 
Negeras sapnas,  pasakė išgirdusi 
motina. 

Pasakodamas apie pokario trage-
dijas, J. Mikulėnas ne juokais įsi-
karščiuoja. Kam amerikonai žadėjo 
ateiti ir išvaduoti, kam savi lietuviai 
į politiką lindo - okupantams tar-
navo, ginkluoti siautėjo ir žmones 
kamavo. Brolio egzekucijoje da-
lyvavo juodais darbais pasižymėję 
skrebai - Gogelis, Stakys, kažkoks 
matytas rusas iš Žaliosios. Reikėtų 
teisti, nors ir jų, tų budelių, gyvų 
nebėra. Bet pasmerkti, paaiškinti 
dabar gyvenantiems, ką padarė bol-
ševizmas, ką padarė okupantai ir jų 
suklaidinti žmonės, būtinai reikia...

Miegojo ant Gedimino pilies 
kalno

Kuomet sukako penkiolika, su-
galvojo kartu su Jonu Kerpiškiu 
geležinkelininkais - mašinistais ar 
kokiais kitais specialistais tapti. 
Važiavo traukinuku per Uteną į 
Vilnių, bet, matyt, gerai neišsiaiš-
kinę buvo, kad tuomet, kai nuvy-
ko, priėmimas į technikumą buvo 
jau pasibaigęs. Užklupo vakaras, 
jokių pažįstamų mieste negyveno, 
todėl patraukė prie Gedimino kal-
no. Pavaikščiojo aplink bokštą, pa-
lei Vilnelę, oras buvęs labai ramus, 
šiltas -  juk pati rugsėjo pradžia. Ir 
sugalvojo kaip kokie kunigaikščiai 
piliakalnio papėdėje pernakvoti. 
Pasitiesė švarkelius abu su bičiuliu 
ir sumigo. Zuikio miegu, bet užte-
ko – juk jauni, sveiki, tai ko gi gali 
neužtekti? O tada, vilčiai Vilniuje 
mokytis išblėsus, sumanė stoti į 
Ukmergės amatų mokyklą mokytis 
staliumi. Juodos uniformos... Kiti 
dalykai...

 
,,Specialist kolchoznych 

mašin“ 

Džiuzihara vietovė, Kazachskaja 

SSR - ten tiesėm geležinkelį, vyno 
daug išgėrėm, pinigų taip pat ne-
trūko - pilnos kišenės ,,kombenzo-
no“ visuomet. Kai baigėme tiesti, 
tai gruzinai atvežė cisterną vyno. Ir 
vėl vaišės, linksmybės. Nepamirš-
tamos smėlio audros - buranai, nuo 
jų glausdavęsi vagonėliuose ant 
ratų. Negalėję pereiti per kiemą, 
o stepėje užkluptus sunkvežimius 
net užpustydavę kartu su vairuoto-
jais. Orientuodavęsi pagal telegra-
fo stulpus.

Atostogų gavęs, važiavo pas 
brolį Aloyzą, tarnavusį Voroneže. 
Persėdant į kitą traukinį, išlipus 
Lipecko stotyje, pavogė lagaminą, 
patyrė ir daugiau įvairių nuotykių. 

Iš Kazachstano perkėlė į Ka-
raliaučių, taip vadinamą Kalinin-
gradą. ten tarnybą baigęs, o po to 
užsiverbavęs laisvai samdomu vai-
ruotoju vežioti jūreivius, visokius 
laivyno tarnautojus bei krovinius 
iš Kaliningrado po visą pajūrį, nuo 
Baltijsko iki Klaipėdos, Rygos 
bei Talino. Pajūrio kelius, mies-
tus, miestelius puikiausiai pažino, 
Baltijos vėjų gaivinamais  plen-
tais, keleliais važinėdamas pajuto 
norą išplaukti į beribius vandenis 
laivu. Su daugybe panašių roman-
tikų patraukti į tolimojo plaukio-
jimo reisus jūreiviu ar žvejybos 
darbininku. Tačiau paaiškėjus, 
kad užsienyje gyvena dėdė, jam 
suteikė leidimą dirbti tik Sąjun-
gos teritorijoje - Baltijos jūroje. 
Tai daugiausia dirbęs su ungurių 
gaudytojais Nidoje. Tie gardūs 
vandenų gyventojai buvę didžiu-
liai - metriniai. Ten juos rūkydavo 
ir siųsdavo kaip ypatingą gardėsį 
Maskvą. Specialiai, patogiai toms 
gardžiai riebioms siuntoms gabenti 
buvo įrengtas nedidelis oro uostas, 
pasakodavo, kad šio delikateso 
tolimesnius kelius imperijos sos-
tinėje kontroliavo pats ministras 
pirmininkas Kosyginas.

Smagus vairuotojas

 Tiek visokiausių nuotykių pa-
tyręs, kad, kai tik atsiranda proga, 
vis ką nors papasakoja.Viliojančių 
tolių taip ir nepasiekęs -  netoli-
mose pakrantėse paplaukiojęs, vėl 
sugrįžo į sausumos piliečio gyve-
nimą - įsidarbino autobuso vairuo-
toju Klaipėdoje, linksmai lakiojo 
priemiesčių keliais keleliais su 
,,Lazu“, po to nardė po miestą su 
ilgu, ,,armonika“ sujungtu ,,Ikaru-
su“. Visur įdomu, smagu buvo. Juk 
su žmonėmis, dėl žmonių. Atsira-
dus progai, persėdo prie ,,Volgos – 
24“ - taksi automobilio - vairo. Čia 
vėl visokių įdomybių. Nekombina-
vęs, taksometro parodymų neklas-
tojęs - užtekdavo. Prisminė, kaip 
sutramdę po centrinę Manto gatvę 
vidurnaktį siautėjusius chuliganus. 
Ketvertas įgėrusių žaliūkų bandė 
imituoti nelaimę - neva automobi-
lis užvažiavęs ant praeivio, o triju-
lė liudijanti, kad kaltas vairuotojas 
- tikėjosi už susitaikymą išpešti 
pinigų. Sprunkantis nuo milici-
ninkų jaunuolis tiesiog užgriuvo 
ant Jono vairuojamo automobilio 
nosies, parkrito ir buvo sulaikytas. 
Vėliau dar vežiojęs uostamiesčio 
universiteto profesūrą. Tokia patir-
tis susaistė su Klaipėda: ten vis dar 
turi butą, dažnai nuvažiuoja, šit ir 
pastarąją žiemą, pražuvęs, pradin-
gęs iš mūsų kraštų, glaudėsi uos-
tamiestyje. 

Gerai buvo. Džiaugsėsi Jonas, 
kad nereikėjo kasdien kaimiškos 

Gudri  Jono šypsena... Kelio-
nėje iš Leliūnų į Anykščius...

Jonas Mikulėnas saulėtą rytmetį pasitinka atvykęs į Anykščius.

krosnies kūrenti, kad šiltai gyve-
no, radiatorių šilumos pakako. Kad 
jo, senio, ten nuvykusio neaplenkė 
vietiniai jaunuoliai - savanoriai 
nešioję maisto paketus garbaus 
amžiaus klaipėdiečiams prieš Ka-
lėdas. Dėkingas Jonas vis dar suka 
galvą, kaip reikėsią tiems šaunuo-
liams atsidėkoti. Turėjo laiko ir se-
novės laikus prisiminti, ir politika 
gyvai domėtis, mat žiemos laiką 
smarkiai pailgino koronovirusą ly-
dintis karantinas.

Debeikiečius partizanus 
pagerbiant

Kuomet su jaunaisiais šauliais 
keliavome per Trumbatiškį į De-
beikius, paėmėme drauge ir Joną. 
Sunkoka buvo jam buvo iki būs-
tinės Anykščiuose nueiti, smar-
kiai šlubčiojo, jo žodžiais tariant, 
- ,,mazuolis sopėjo“. O jau paskui 
autobusėliu nuriedėjome iki Trum-
batiškio senosios stoties, ten prisi-
minėme tose apylinkėse 1952 m. 
pavasarį žuvusius veik paskutinius 
to krašto partizanus - Alių Varną - 
Gaidelį, Bronių Mozūrą - Kunotą, 
Vytautą Guobužą - Viesulą ir Bro-
nių Morkūną - Diemedį. Meldė-
mės, jų jaunystės gailėjomės ir jų 
auka gėrėjomės. Uždegėme žva-
kutes. Po to, iškėlę vėliavas žygia-
vome iš Debeikių kapinėse įreng-
to  partizanų panteono į miestelį, 
dalyvavome Šv. Mišiose, aikštėje 
himnus giedojome ir jau po to pės-
čiomis iki Anykščių klampiais pa-
vasario vieškeliais, laukais plačiais 
žygiavome. Smagu buvo šaunia-
jam Jonui kartu su mūsų jaunimo 
desantu pasibūti...

Šalto ir šilto matęs veteranas vis 
apie kariuomenę, krašto saugumą 
pamąsto. Vis prisimena Antrojo 
pasaulinio karo metais per Lietu-
vą žygiavusias kariuomenes - su-
dulkėjusius ruselius ir tvarkingus, 
odekolonu kvepiančius vokiečius. 
Vermachto kariai kurį laiką buvo 
apsistoję pakelės trobelėje ties Le-
liūnais. Vis dar svajoja pamatyti 
NATO kareivius, ir neabejoja, kad 
pamatys...

Drąsus pilietiškumas

Ne vienas esame pastebėję, kad 
šiais laikais dažnam iš mūsų trūksta 
drąsaus pilietiškumo. Drąsos pasa-
kyti, kas ir kur yra gerai, kas kliū-
va, netinka. Nutylime, pagalvoję 
apie tylos šventumą, nutylėjimo 
palaimą, o tokios mintys palengva 
nuramina ir pilietis tampa abejin-
gas didžiausiam blogiui. Jonui bū-
dingas tiesumas ir drąsa, todėl jis 
drąsiai piktinasi, jei kontrolierius 
negerai pasielgė ar vairuotojas ne-
priima keleivių, nors vietų ir yra. 

Sykį Jonavoje autobuso vairuo-
tojas, pakiliai nusiteikęs, autobusi-
nį kompiuterį maigo ir skelbia, kad 
stovinčių neveš, nes vietų nėra. 
Jonas įgudusia akimi pastebėjo, 
kad sėstis yra kur -  veik salono 
priekyje sėdi viena moteris, o an-
trąją vietą užima jos gausi manta. 
Tai tuoj užkūrė pirtį tam nedėme-
singam jaunam vyrui. Tuoj vieta 
atsirado...

Kitą kartą, tą karštos vasaros 
vieną vidurdienį iš Anykščių į Svė-
dasus riedantį autobusą sustabdė 
policininkai, iššokę iš pasalos. Vai-
ruotojas aplaidžiai nebuvo prisise-
gęs diržo. Kodėl negalėjo užfiksavę 
pažeidimą leisti maršrutiniam auto-
busui su keleiviais tolyn važiuoti? 

Ne, jį sulaikė, negrabiais pirštais 
rašė protokolus, o keleiviai kaip 
įkaitai turėjo karštą dieną sėdėti, 
veik valandą uždaryti tvankiame 
autobuse. Kur protas, kur supra-
timas, kur pareigūno lankstumas? 
Nieko neliko... Aprašiau šią istori-
ją, bet mano pilietiškumas nusken-
do laikraščio redakcijos abejingo 
nepilietiškumo klampynėje.

 
Nekasdieniška kasdienybė...

Iš visų klajonių į Tėviškę pargrį-
žęs, apsigyveno mažoje trobelėje 
Leliūnuose. Čia mat sesers Šumi-
lienės palikimas. Aplink serbenty-
nas, kelios obelaitės, gėlių, labai 
daug prižėlusių rūgštynių. Jonas 
tuoj gudriai prisimerkia ir pajuo-
kauja: ,,Gal rūgštynių reikia - skin-
kitės kiek norit..“ 

Netoliese, milžiniškų liepų glė-
byje, ūksmingoje ramybėje snau-
džia senosios kaimo kapinės. Jo-
nas pasirengęs ne kur kitur, bet čia 
užbaigęs žemės kelionę atsigulti. 
Mat čia palaidotas skrebų nušau-
tas brolis Kazimieras, o netikėtai 
Vilniuje miręs tėvelis Kazimieras 
Mikulėnas guli Debeikių kapinė-
se. Atsisveikiname linksmą ir gra-
žų vakarą, tad gero vakaro linkėti 
nebuvo prasmės. Tai pastebėjo ir 
Jonas, šmaikščiai patikslinęs: ,,Ne-
linkėk gero vakaro, geriau palin-
kėk gero ryto“.

Ir vėl autobuse

Gegužės pabaigoje vieną ry-
tmetį nuo Svėdasų atriedėjęs au-
tobusas stabtelėjo Leliūnuose. Įli-
po nuolat juo į Anykščius, į darbą 
keliaujanti moterėlė ir išsiilgtasis 
Jonas. Švytintis, linksmas, gudria 
šypsena pasipuošęs. Vis ieškojo, 
kuo veidą prisidengti, prašė kai-
mynės kokį gerą rakandą pasko-
linti, kol prisidengė burną nau-
jutėlaite medicinine kauke. Tuoj 
apie pasaulio reikalus, tos kaukės 
kilmę prabilo, pasidžiaugė, kad 
įsigijęs tų karantininių priemonių 
pigiau nei vaistinėse prekiaujama. 
Po to kalba krypo apie musulmo-
nus, apie jų daugpatystę. Sako, 
kad ten smagesni vyrai, net po 
keturias žmonas beturį. ,,Ale kaip 
visas ir apeina? Ale gi ir gaidys 
apeina didžiausią vištų pulką“, - 
gudriai prismerkęs pats klausia ir 
pats bando atsakyti J. Mikulėnas.  
Prie to dar kaimišką istoriją apie 
smagų gaidžiuką, dar prie svetimų 
vištų suspėjantį, paporino. Smagu 
visiems pasiliko. Taip autobusas 
iki Anykščių atriedėjo ir į aikštę 
pabiro džiugiai nusiteikę ben-
drakeleiviai. Gyvenimo šventė 
tęsiasi...
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įvairūs

MOZAIKA

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.

SMULKINU
ŽOLĘ.

Tel. (8-674) 98799.

Stogų, pamatų, sienų
ŠILTINIMAS

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

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

PIEVŲ ŠIENAVIMAS 

IR

 ŽOLĖS SMULKINIMAS.

(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

Įvairūs

Moteris ieško draugo (78-80 
metų). Gali būti iš kaimo.

Tel. (8-679) 75697.

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.

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

Tel. (8-687) 73069.

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.

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.

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

Tel. (8-617) 00616.

Medienos pjovimas, frezavimas, 
statymas. Parduoda pirtį 6x4x2.

Tel. (8-656) 51760.

Smulkiname
žolę.

Tel. (8-698) 46745.

Jei norite ką nors padova-
noti, toks skelbimas „Anykš-
toje“ Jums nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai

Du didžiulius tanzanito 
kristalus radęs kalnakasys tapo 
milijonieriumi

Tanzanijoje vienas brangakme-
nių ieškotojas tapo milijonieriumi, 
radęs du didžiausius kada nors ap-
tiktus tanzanito kristalus ir nuspren-
dęs parduoti juos vyriausybei.

52 metų Saniniu Kuryanas Lai-
zeras 9,27 ir 5,1 kg sveriančius 
brangakmenius rado šiaurinėse 
Mireranio kalvose. Tanzanijos 
prezidentas Johnas Magufuli 2018 
metais šią teritoriją įsakė uždaryti, 
kad iš jos nebūtų kontrabanda iš-
vežami už deimantus retesni tan-
zanitai, kurių aptinkama tik šioje 
šalyje.

Tanzanitų buvo pirmąkart rasta 
1967 metais šalies šiaurėje netoli 
Kilimandžaro ugnikalnio esančia-
me Manjaros regione. Šis regionas 
yra vienintelė vieta, kur aptinkama 
šių brangakmenių, itin vertinamų 
juvelyrų dėl jų violetinio ar mėly-
no tviskesio.

Per radinio proga trečiadienį 
Manjaroje surengtą šventę kasybos 
ministras Dotto Biteko sakė, kad S. 
K. Laizero rasti kristalai yra visų di-

džiausi, kada nors iškasti šalyje.
„Laizeras yra mūsų milijardierius 

[skaičiuojant uždirbtą sumą šilin-
gais], ir pasirūpinkime, kad jis būtų 
saugus“, – pridūrė ministras.

„Iš padėties, kai smulkieji kal-
nakasiai išgabendavo tanzanitus 
kontrabandininkams, dabar perei-
name prie padėties, kai laikomasi 
procedūrų ir vyriausybei mokami 
mokesčiai bei apmokami patentai“, 
– kalbėjo D. Bitekas.

S. K. Laizeras sakė turįs vilčių 
pasinaudoti uždirbtais pinigais savo 
bendruomenės labui.

„Planuoju pastatyti prekybos 
centrą Arušoje ir mokyklą – netoli 
savo namų“, – tikino jis.

„Dėkoju Dievui už šį pasiekimą, 
nes tokio dydžio [akmenų rasta] 
pirmąkart. Kai juos radau, prane-
šiau vyriausybės pareigūnams, šie 
įvertino akmenis ir šiandien iškvie-
tė mane, kad išmokėtų pinigus“, – 
pridūrė S. K. Laizeras.

Vyriausybė per „Twitter“ parašė, 
kad akmenys bus eksponuojami na-
cionaliniame muziejuje.

Per ceremoniją J. Magufuli tele-
fonu pasikalbėjo su S. K. Laizeru ir 
jį pasveikino. Šis pokalbis šventės 

dalyviams buvo transliuojamas per 
garsiakalbius.

„Tai yra nauda smulkiesiems kal-
nakasiams ir liudija faktą, kad Tan-
zanija yra turtinga“, – sakė jis.

Kai tanzanito gavybos teritorija 
buvo apjuosta 24 km ilgio siena, J. 
Magufuli sakė, kad 40 proc. visų iš-
kasamų brangakmenių prarandama 
dėl kontrabandos.

Prezidentas J. Magufuli ėmėsi 
virtinės priemonių kasybos sekto-
riui reguliuoti, tvyrant pasipiktini-
mui dėl įtariamo sukčiavimo ir klai-
dinamų deklaracijų apie gavybos 
mastą ir uždirbamą pelną.

Estijoje sustabdytas šešiavietis 
automobilis su 29 keleiviais

Estijos pasieniečiai šią savaitę 
sustabdė šešiavietį mikroautobusą, 
kuriuo važiavo 29 žmonės, pasak 
vairuotojo – maudytis, ketvirtadienį 
pranešė policija.

Antradienio vidurdienį pietryti-
nėje Verumos apskrityje esančiame 
Plyjos kaime pasieniečiai pastebėjo 
įtartinai manevravusį mikroauto-
busą „Mercedes“, kurio vairuotojas 
nepaisė kelio ženklo ir policijos si-
gnalo sustoti, bet kiek pavažiavęs vis 
dėlto sustojo.

Per patikrinimą pasieniečiai au-
tomobilyje suskaičiavo iš viso 29 
žmones. Keleivių vietose ir ant grin-
dų buvo daugiausia vaikai, kuriuos 
vairuotojas teigė vežęs maudytis.

Vairuotojas buvo blaivus, turėjo 
vairuotojo pažymėjimą. Pasieniečiai 
jo atžvilgiu iškėlė bylą dėl kelių eis-
mo įstatymo pažeidimų.

Brazilijoje užfiksuotas 
ilgiausias pasaulyje 
„megažaibas“

Jungtinių Tautų meteorologijos 
agentūra ketvirtadienį pranešė, 2018 
metų spalio 31 dieną Brazilijoje 
buvo užfiksuotas didžiausia kada 
nors stebėta žaibo iškrova – jos ilgis 
buvo daugiau kaip 700 kilometrų.

Toks atstumas prilygsta keliui tarp 
Londono ir Bazelio, sakoma Pa-
saulio meteorologijos organizacijos 
(PMO) pranešime.

PMO orų ir klimato ekspertų ko-
mitetas taip pat pranešė apie naują 
žaibo žybsnio trukmės rekordą: 2019 
metų kovo 4-ąją šiaurės Argentinoje 
viena iškrova nepaliaujamai tęsėsi 
net 16,73 sekundės.

Naujieji „megažaibų“ rekordai, 
pavirtinti nauja žaibų stebėjimo iš 
palydovų technologija, daugiau nei 
dvigubai viršijo ankstesnius, pabrė-
žė PMO.

Ankstesnis užfiksuota ilgiausia 
nepertraukiama žaibo iškrova buvo 
321 km ilgio. Ji buvo išmatuota 2007 
metų birželio 20 dieną Oklahomoje.

Ankstesnis žaibo trukmės rekor-
das buvo 7,74 sekundės. Ši iškrova 
buvo užfiksuota pietų Prancūzijoje 
2012 metų rugpjūčio 30-ąją, nurodė 
agentūra.

Saulės pasiilgę poilsiautojai – 
„rimtas incidentas“ JK 
paplūdimiuose

Anglijos pajūrio kurortas mieste 
paskelbė „rimtą incidentą“ dėl ne-
regėto lankytojų antplūdžio ketvir-
tadienį, tūkstančiams poilsiautojų 
suvažiavus į paplūdimį pasidžiaugti 
pakilusia oro temperatūra, nepaisant 
koronaviruso keliamos grėsmės.

Praėjus dienai po to, kai Didžio-
joje Britanijoje termometro stulpe-
lis pakilo iki 32,6 Celsijaus laipsnio 
ir buvo užregistruota karščiausia 
metų diena, Bornmuto valdžia sako 
„pasibaisėjusi“ vaizdais miesto pa-
plūdimiuose.

Dėl tūkstančių poilsiautojų ant-
plūdžio keliuose susiformavo 
spūstys, automobiliai buvo statomi 
nepaisant kelio ženklų, palapinės 
buvo statomos tam nenumatytose 
vietose, o lankytojai išsiskyrė aso-
cialiu elgesiu, įskaitant išgėrusių as-
menų muštynes, sakė pareigūnai.

Šalyje sušvelninus dėl korona-
viruso paskelbtas suvaržymo prie-
mones žmonėms leista lankytis 
paplūdimiuose, tačiau jie vis tiek 
raginami vengti didelių susibūrimų, 
o barai ir restoranai liks uždaryti iki 
liepos 4 dienos.

Miesto tarybos vadovė Vikki Sla-
de sakė, kad pietinėje Anglijos pa-
krantėje esantis Bornmuto kurortas 

nėra pasiruošęs tokiam lankytojų 
antplūdžiui, ir ragino žmones į jį 
nevykti.

„Daugelio žmonių neatsakingas 
elgesys ir veiksmai tiesiog šokiruo-
ja“, – kalbėjo ji. 

Reikšmingo incidento paskelbi-
mas leis miesto tarybai paprašyti 
mieste dislokuoti papildomų pajė-
gų, įskaitant policiją. 

Tačiau Dorseto policijos viršinin-
ko pavaduotojas Samas de Reya pa-
reiškė, kad policijos pajėgos „tikisi, 
kad žmonės patys prisiims asmeni-
nę atsakomybę“.

Nyderlandų viešnamiams bus 
leista vėl atsidaryti nuo liepos 
1-osios

Prieš tris mėnesius dėl koronavi-
ruso pandemijos uždaryti Nyderlan-
dų viešieji namai galės atverti savo 
duris nuo liepos 1 dienos, trečiadie-
nį paskelbė vyriausybė.

Leidimas galioja „visam darbui, 
susijusiam su [fiziniu] kontaktu“, 
per spaudos konferenciją sakė mi-
nistras pirmininkas Markas Rutte.

Vyriausybė iš pradžių ketino vėl 
atidaryti viešnamius rugsėjo 1 die-
ną.

Kaip ir kirpėjai bei masažuotojai, 
kuriems jau leista atnaujinti veiklą, 
sekso paslaugų teikėjai raginami 
įsitikinti, kad jų klientams nepasi-
reiškia COVID-19 simptomai.

„Visus labai pradžiugino žinia, 
kad pagaliau galime atsidaryti“, – 
pareiškė Amsterdamo raudonųjų 
žibintų kvartalo lytinių paslaugų 
teikėjų profesinės sąjungos pirmi-
ninkė Felicia Anna.

Vyriausybė taip pat paskelbė, kad 
futbolo stadionai vėl gali atverti du-
ris sirgaliams, bet su tam tikromis 
sąlygomis, pavyzdžiui, kad turi būti 
užtikrinamas 1,5 m atstumas tarp 
sėdinčių žiūrovų.

Pasak ANP, ši taisyklė leis stadi-
onams užpildyti maždaug trečdalį 
visų turimų vietų.

Nyderlanduose iš viso užregis-
truota apie 50 tūkst. užsikrėtimo 
koronavirusu atvejų, daugiau nei 6 
tūkst. pacientų mirė.

-Bns

Saniniu Kuryanas Laizeras rastus kristalus pardavė vyriausybei už 
7,7 mlrd. Tanzanijos šilingų (2,9 mln. eurų).    AFP- Scanpix nuotr.
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parduoda

siūlo darbą

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.

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų gamy-
bos įmonė, plečia savo veiklą ir 
kviečia prisijungti prie draugiško 
Anykščių kolektyvo 

siuvėjus (-as) ir minkštų 
baldų specialistus

ar norinčius išmokti šį darbą: 
karkasų surinkėjus, minkštų 
baldų apmušėjus ir pakuotojus, 
komplektuotojus, vidinius logis-
tus ir kt. 

Susisiekite: (8-694) 74037, 
hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos: 
http://www.balticsofa.com/lt/karjera/

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.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-629) 10247.

Ieškoma tvarkinga moteris pri-
žiūrėti močiutę Anykščių mies-
te. Reikalinga pastovi priežiūra, 
suteikiamas gyvenamas plotas, 
maistas ir atlyginimas.

Tel. (8-646) 42439.

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

Tel. (8-678) 00255.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 2 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). 

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 turge-
lio) 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.

Gyvuliai

"Konrado" įmonė - veršelius. 
Moka 6-21 proc. Sveria el. svars-
tyklėmis. 

Tel. (8-645) 35247.

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

Kita

Senovinius pinigus, ordinus, foto-
grafijas, sidabro dirbinius, geldas, 
vežimo ratus, arklio pančius ir kt.

Tel. (8-617) 33914.

UAB TOLMANA - juodojo metalo 
laužą. Pjausto. Išsiveža.

Tel. (8-617) 05596.

Nekilnojamasis turtas

Žemės ūkio paskirties 14,03 
ha žemės sklypą Laviškio k., 
Kavarsko sen., Anykščių r.

Tel. (8-686) 86974.

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

Tel. (8-652) 09190.

2 kambarių butą su patogumais 
Ažuožeriuose. Kaina sutartinė.

Tel. (8-606) 22406.

2 kambarių (42 kv. m) butą su 
žeme N. Elmininkuose. II aukštas, 
daliniai patogumai, baldai, buitinė 
technika. Kaina sutartinė.

Tel. (8-684) 96315.

Gyvuliai

Ožkytę.
Tel. (8-607) 12296.

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-683) 08828.

Medienos atraižas supjautas ir 
pakais. Malkas.

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Pradedama prekyba kokybiškais 
durpių briketais iš Šepetos.

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

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

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

Kita

D.Lingienės ūkyje Anykščių ra-
jone - braškių uogas, priskintas 
pagal užsakymą, ir patiems pasi-
skinti nuo birželio 28 d. Uogų kie-
kis ribotas. 

Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-618) 11991.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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



2020 m. birželio 27 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+19

+28

mėnulis
Birželio 27 d. - jaunatis,
birželio 28 - 29 - priešpilnis.

Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.

Ema, Kirilas, Vladislovas, 
Gediminas, Norgailė, Vladas.

šiandien

birželio 28 d.

birželio 29 d.
Paulius, Petras, Mantigirdas, 
Gedrimė, Benita, Povilas.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Mergina pas būrėją:
- Mane įsimylėję du vaikinai - Pe-

tras ir Antanas. Išburkit, kuriam iš jų 
pasiseks? Už kurio gi ištekėsiu?

Būrėja išdėliojo kortas, įdėmiai pa-
žiūrėjo į merginą.

- Pasiseks Petrui - nes tu ištekėsi už 
Antano.

***
Šiandien savo akimis mačiau patį 

greičiausią duomenų perdavimą: 4 
GB per sekundę. Dulkių siurblys 
įtraukė flešiuką...

***
Bendraut su savo „Ex“ ir eit gert 

kavos - tas pats, kas parduot auto-
mobilį ir domėtis, kaip važiuoja ir ar 
negenda...

***
Šnekasi du benamiai:
- Kas yra atominė bomba?
- Įsivaizduok, ji sprogo. Tavęs nėra, 

manęs nėra, degtinės nėra ir apskritai 
nieko nėra.

- O tada kas yra neutroninė bom-
ba?

- Įsivaizduok, ji sprogo. Tavęs nėra, 
manęs nėra, o degtinė yra...

- Tai tada kokia čia pas mus bomba 
sprogo, kad tu esi, aš esu, o degtinės 
nėra?

***
Tėvas užeina į paauglio sūnaus 

kambarį ir klausia:
- Tu juk mėgsti visokius tokius 

dalykus: veiksmo scenas, kur daug 
kraujo, lavonų?

- E-e-e... Na taip, mėgstu.
- Tada einam į virtuvę, žuvį išdari-

nėsim...

***
Anykščių autobusų stotyje porelė 

stabdo taksi ir klausia vairuotojo:
- Kiek kainuos iki Elmininkų?
- Klausykit, sėskit, brangieji, nuve-

šiu dykai.
Atvažiavo iki Elmininkų:
- Taigi, brangieji, duokit 10 eurų!
- Jūs gi žadėjot pinigų neimti?
- Vai, vai, vai, argi 10 eurų - pi-

nigai?

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 !

Paskutinės dienos pratęsti 
„Anykštos“ prenumeratą 

antrajam 2020 - ųjų pusmečiui!

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

Amiliutė sieks Anykščių centre įrengti 
pliažą su tramplynu

Marcė, jadzė ir Marina
nuotaiką jai sugadino: 
išvažiavo aną rytą
Pliažą Vilniaus išbandyti. 

jūros nori mat ošimo...
Amliutė net užkimo,
kai išgirdo, kaip gerai
Vilniuj spirga lašiniai. 

Tarsi mes neturim saulės!
Ot, ištvirko šis pasaulis. 
Anykščių valdžia visa
kaip iš medžio išmesta. 

Inovacijos nelaukia -
Vasara per gojus plaukia. 
Prie paminklo ,,laisvei“ mes
Byčą galim susiręst. 

Pliažintis tenai sunku -
Daug šešėlių, nejauku... 
nuo paminklo juk tramplyną
kožnas durnius pagamina. 

kvarcinio papilkim smėlio,
leiskim smagią muzikėlę.
integruokimės plačiai,
kaip temoka Anykščiai.


