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Kęstutis Indriūnas: „Gražu - 
dar nereiškia, kad gerai“ Skaistė VASILIAUSKAITĖ-

DANČENKOVIENĖ

Pristatome dailininką, architektą, grafiką, kurio kūryba įver-
tinta įvairiais prestižiniais apdovanojimais Kęstutį Indriūną.

Beje, daugeliui anykštėnų jis pažįstamas kaip aktyvus visuo-
menininkas ir politikas. K.Indriūnas du kartus buvo renkamas į 
Anykščių rajono tarybą. 

Su amfibija bus bandoma šienauti miesto 
parko tvenkinius Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Už 75 tūkst. eurų nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio komandos nupirkta 
amfibija šiemet Šventosios upės 
vagos šalia užtvankos Anykš-
čiuose nešienaus. Savivaldybė 
išsiaiškino, kad tokiems dar-
bams šis įrenginys yra visiškai 
nepritaikytas. Anykščių rajono 
savivaldybės vadovų sprendi-
mu, prieštaringai vertinamas 
pirkinys vis dėlto šią vasarą 
bus ištrauktas iš garažo ir juo 
bus bandoma atlikti kitus dar-
bus. 

Už 75 tūkst. nupirkta amfibija Anykščių rajono savivaldybei tapo tikru galvos skausmu.

Dailininkas Kęstutis Indriūnas yra Anykščių rajono kultūros 
tarybos narys.

Juodai balti Anykščių rajono miestai... Troškūnų 
bažnyčia. Kęstučio Indriūno piešinys.

,,Velniai“ šalia 
Anykščių rengs 
dar vieną 
festivalį

Žmonės nori, 
kad keliai 
blizgėtų, bet taip 
nebūna

Okuličiūtės 
dvarelyje įsikūrė 
Roko 
Galvono 
desertinė

Vakarienė 
pranoko 
karaliaus 
Mindaugo 
vaišes

Nedarbas. Anykščių rajone už-
registruota jau daugiau nei 2 tūkst. 
bedarbių. Užimtumo tarnyba skel-
bia, kad birželio pabaigoje Anykščių 
rajone darbo neturėjo net 2 tūkst. 25 
gyventojai. Nedarbas Anykščių rajo-
ne šoktelėjo iki rekordinių aukštumų 
ir siekia 15,1 proc. Prastesnė situa-
cija Utenos regione tik Ignalinos ir 
Zarasų savivaldybėse, kur nedarbas 
siekia 17,3 ir 17,4 proc. 

Koncertai. Anykščių rajono sa-
vivaldybė atsisakė planų į Anykščių 
miesto šventę kviestis atlikėją Sau-
lių Prūsaitį. Koją alikėjui pasirodyti 
Anykščiuose pakišo...sveikatos ap-
saugos ministro Aurelijaus Verygos 
rekomendacijos. ,,Į vieną renginį, 
pagal rekomendacijas, gali susiburti 
ne daugiau kaip 1,5 tūkst. žiūrovų. 
Atsisakėme S.Prūsaičio pasirody-
mo, nes į tokį koncertą ateitų ir at-
važiuotų gerokai daugiau žmonių“, 
- sakė  Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas D.Žiogelis. Atsisakius 
S.Prūsaičio paslaugų, Anykščių 
rajono savivaldybei pavyks sutau-
pyti, nes, pasak D.Žiogelio, ,,atli-
kėjo honoraras yra didelis. ,,Vietoje 
S.Prūsaičio Anykščių miesto žiūro-
vai galės išgirsti sveikinimų koncer-
tų ,,žvaigždę“ Romą Dambrauską ir 
jaunus atlikėjus. 

Lova. Liepos 5 dieną ugniagesiai 
gavo pranešimą, kad Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje, atviroje terito-
rijoje, smilksta lova. Kieno tai lova, 
ugniagesiams nustatyti nepavyko.

Sveikata. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius po ilgojo šven-
tinio savaitgalio į darbą nesugrįžo. 
Anykščių rajono savivaldybės tinkla-
pyje skelbiama, kad S.Obelevičius 
serga. ,,Viskas gerai. Gyvensiu. 
Einamasis remontas“, - ,,Anykš-
tos“ paklaustas apie savo sveikatos 
būklę, komentavo Anykščių rajono 
meras S.Obelevičius, keletą dienų 
praleidęs Anykščių ligoninėje.

Saugykla. Kultūros ministerija 
skyrė lėšų A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio mu-
ziejaus pastatui (fondų saugyklai) 
Anykščiuose modernizuoti ir pritai-
kyti kompleksinei kultūros paslaugų 
veiklai. Skirta 325 tūkst. Eur. Darbus 
planuojama atlikti šiais metais. 
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Už darbą per karantiną gaus premijas
Per karantiną plušėjusiems Anykščių rajono socialinių paslau-

gų įstaigų darbuotojams bus išmokėtos vienkartinės piniginės 
premijos. Iš viso premijoms ministerija Anykščių rajonui skyrė 
50 tūkst.700 Eur.

Iš jų 24 tūkst.900 Eur bus sumokėti 
Anykščių rajono socialinių paslaugų 
centro, 15 tūkst.700 Eur - Anykščių 
socialinės globos namų, 10 tūkst.100 
Eur - Anykščių rajono šeimos ir vai-
ko gerovės centro darbuotojams.

Premijos bus mokamos pagal 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos rekomendacijas.

Rekomendacijose socialinių pas-

laugų įstaigų darbuotojai suskirs-
tyti į tris lygius. Pirmam lygiui 
priskirti stacionarias ir nestacio-
narias paslaugas teikiančių įstaigų 
darbuotojai, dirbantys su senjorais, 
neįgaliaisiais, taip pat teikiantys il-
galaikės (trumpalaikės) socialinės 
globos, globos namuose, lankomo-
sios priežiūros namuose ir kt. pas-
laugas. Jiems rekomenduojamos 

skirti vienkartinės premijos dydis 
– 80-100 proc. pagal tiesioginiame 
kontakte su klientu dirbtą laiką.

Antram lygiui priskiriami dar-
buotojai, dirbantys su rizikos 
asmenimis nakvynės namuose, 
laikino apnakvyndinimo namuo-
se, gatvėje, taip pat dirbantys su 
socialinę riziką patiriančiomis šei-
momis bei vaikų globos namuose. 
Jiems rekomenduojama skirti pre-
miją, siekiančią 60-80 proc. pagal 
tiesioginiame kontakte su klientu 
dirbtą laiką.

Trečiam lygiui priskirti atvejo 

vadybininkai, psichologai, seniū-
nijose dirbantys socialiniai dar-
buotojai, taip pat kiti darbuotojai, 
kurie gautų premijas, siekiančias 
20–40 proc. pagal tiesioginiame 
kontakte su klientu dirbtą laiką.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija rekomendavo  šių dar-
buotojų veiklą premijomis įvertinti 
suvaldžius koronaviruso plitimą 
šalyje, nes tuomet bus galima 
objektyviau įvertinti kiekvieno 
darbuotojo indėlį. 

-ANYKŠTA

temidės svarstyklės

,,Velniai“ šalia Anykščių rengs dar vieną 
festivalį Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Festivalio ,,Devilstone“ organizatoriai rugpjūtį šalia Anykščių 
esančioje stovyklavietėje ,,3 km“ planuoja surengti mini festivalį 
- stovyklą ,,Popskull“. 

Anykščių rajono savivaldybei 
pateiktoje paraiškoje naujo fes-
tivalio organizatoriai rašo, kad 
jų tikslas ,,burti savotišką al-
ternatyvios muzikos, gamtos ir 
aktyvios veiklos mylėtojų ben-
druomenę“.

Numatyta, kad pirmajame mini 
festivalyje - stovyklavietėje galės 
susirinkti ribotas dalyvių skaičius 
- tik 500 žmonių.

Festivalio organizatoriai ypač 
akcentuoja aukštus aplinkosau-
gos reikalavimus. 

Pavyzdžiui, visa tai, ką festi-
valio dalyviai įsineš į stovykla-
vietės teritoriją, privalės būti tik 
perdirbamose ar ekologiškose 
pakuotėse, didžiojoje stovykla-
vietės teritorijoje bus draudžiama 
rūkyti.

Festivalio ,,Popskull“ muzikinę 
programą sudarys 10 koncertų, 

išdėliotų per du vakarus. Publikai 
pasirodys jauni ir perspektyvūs 
alternatyviosios muzikos  atlikė-
jai iš Lietuvos.

Festivalio programą taip pat 
sujungs ekologiškas stovyklavi-
mas ir aktyvios dienos pramogos 
gamtoje.

Priminsime, kad šių metų liepą 
Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, 
turėjusį vykti festivalį ,,Devils-
tone“ organizatoriai atšaukė dėl 
koronaviruso pandemijos. 

Beje, plačiau pasidalyti minti-
mis  apie naująjį festivalį - sto-
vyklą vienas iš jos organizatorių 
Vaidas Voronavičius nepanoro. 

,,Nelabai ką  galiu papasakoti, 
neiname dar mes į viešumą. Dar 
viską dėliojame ir organizuojame.
Gal dar per dvi savaites situacija 
šalyje taip pasikeis, kad nieko ne-
bus galima daryti“, - ,,Anykštai“ 

Vaidas Voronavičius,vienas iš naujojo festivalio organizatorių, 
sakė, kad Anykščiuose nori kurti gražius dalykus.

sakė V.Voronavičius.
Iš Anykščių rajono savival-

dybės biudžeto mini festivalio 

- stovyklos ,,Popskull“ organi-
zatoriai prašo 6 tūkst.900 Eur 
paramos.

Smurtas. Liepos 3 dieną, die-
nos metu, Troškūnų seniūnijo-
je vyras (g. 1982 m.) smurtavo 
prieš nepilnametę (g. 2004 m.). 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Keliautojas. Liepos 4 dieną,  
apie 21.57 val., Anykščiuose, 
Liudiškių g., buvo sustabdytas 

motoroleris, kurį vairavo neblai-
vus (nustatytas 2,91 prom. girtu-
mas) vyras (g. 1986 m.). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Liepos 6 dieną, 
apie 21.21 val., Kurkliuose  su-
stabdyto patikrinimui automo-
bilio BMW vairuotojui (g. 1994 
m.), gyv. Anykščių r., Kurklių 
sen., nustatytas vidutinis girtu-
mas (2,17 prom.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vairuotojas II. 2020-07-
06, apie 19.50 val., Anykščių 
mieste, A. Vienuolio gatvėje, 
sustabdyto patikrinimui auto-
mobilio VOLVO V70 vairuoto-
jui (g. 1972 m.), gyvenančiam 
Svėdasų seniūnijoje, nustatytas 
sunkus girtumas (2,85 prom.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Liepos 7 dieną,  
apie 20.00 val., pastebėta, kad 
Anykščių seniūnijoje iš gyve-

namojo namo rūsio pagrobta 
plastikinė talpa su 3 l benzino. 
Padaryta 8 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Liepos 9 dieną,  apie 
10.20 val., Anykščiuose, J. 
Basanavičiaus g., rastas vyro 
(g. 1962 m.), gyvenusio ten 
pat, kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Mitologas: „pagonybės“ niekuomet 
niekur pasaulyje nėra buvę

Kultūros atašė Kinijoje į darbą 
keliauja skirtingų spalvų batais

Apie didžiausią kryžių, koplyčią, 
stebuklus ir Čaplinskų Algiuką

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ 

numeris

Nutraukia. Tarptautinė atsiskai-
tymų platforma „PayPal“ nutraukia 
paslaugų teikimą klientams Rusi-
joje jų tarpusavio atsiskaitymams 
ir mokėjimams šioje šalyje, skelbia 
Vokietijos visuomeninė transliuotoja 
„Deutsche Welle“. Bendrovė prane-
ša, jog toks sprendimas įsigalios lie-
pos 31-ąją ir yra sietinas su Rusijos 
įstatymo „Dėl nacionalinės mokėji-
mo sistemos“ pataisomis. „Rusijoje 
teiksime tik tarptautinių atsiskaitymų 
paslaugas. Mūsų vartotojai šioje šaly-
je nebegalės atsiskaityti per „PayPal“ 
tarpusavyje, taip pat atlikti vidinius 
mokėjimus“, – teigiama pranešime. 
Liepos 4-ją įsigaliojusios šio Rusi-
jos įstatymo pataisos nustatė naujus 
reikalavimus vietiniams atsiskaity-
mams elektroniniu būdu, kuriais to-
kių paslaugų operatoriams uždrausta 
informaciją apie juos perduoti į kitas 
valstybes ar suteikti prieigą prie jos iš 
užsienio.

Bausmė. Europos Sąjunga „griež-
tai priešinasi“ JAV sprendimui po 17 
metų pertraukos atnaujinti mirties 
bausmės vykdymą federaliniams 
nusikaltėliams, penktadienį pareiškė 
Bendrijos atstovas. JAV Teisingu-
mo departamentas praėjusį mėnesį 
pranešė, kad Federalinis kalėjimų 
biuras laikotarpiu nuo liepos 13-o-
sios iki rugpjūčio 28 dienos paskyrė 
egzekucijos datą keturiems iš penkių 
nusikaltėlių, nuteistų už nužudymą, 
taip pat mažamečių išžaginimą. Jiems 
mirties bausmės turėjo būti įvykdytos 
pernai gruodį ir šių metų sausį, tačiau 
egzekucijas paskutinę minutę sustab-
dė Aukščiausiasis Teismas. 

Kiemas. Nuo pirmadienio vi-
suomenei atveriamas Seimo rūmų 
Didysis kiemas. Iki šiol jis buvo 
atidaromas tik švenčiant Nepriklau-
somybės atkūrimo dieną ir minint 
Sausio 13-osios įvykius, taip pat 
vykstant kitiems šventiniams rengi-
niams. Kaip pranešė Seimo Ryšių 
su visuomene skyrius, pirmuosius 
atviro kiemo svečius pirmadienį 17 
val. pasitiks Seimo pirmininkas Vik-
toras Pranckietis. Lankytojai, užsu-
kę į parlamento Didįjį kiemą, galės 
apžiūrėti didžiausius bronzos barel-
jefus Lietuvoje – skulptoriaus Ste-
pono Šarapovo kūrinius „Disputas“ 
ir „Kelias“, pastarąjį po autoriaus 
mirties baigė skulptorius Dovydas 
Zundelovičius. Taip pat bus galima 
iš arčiau pamatyti Daliutės Onos 
Matulaitės skulptūrą „Gražina“, ap-
žiūrėti architektūrines pastato deta-
les. Kiemas bus atviras iki rugsėjo 6 
dienos. Lankytojai kieme galės lais-
vai fotografuoti, įėjimas laisvas.

Vakcina. Rusijos gynybos mi-
nisterija ir Gamalėjaus nacionalinis 
epidemiologijos ir mikrobiologijos 
tyrimų centras baigia vakcinos nuo 
koronaviruso klinikinius bandymus, 
sakoma Gynybos ministerijos pa-
reiškime, kurį penktadienį matė nau-
jienų agentūra „Interfax“. „Pagal kli-
nikinių bandymų programą pirmoji 
savanorių grupė, bandžiusi vakcinos 
saugumą ir toleravimą, liepos 15-ąją 
bus išrašyta iš ligoninės“, – sakoma 
pareiškime. Pasak ministerijos, sa-
vanoriai jaučiasi gerai, sveikata nesi-
skundžia, jiems nepasireiškia neigia-
mos ar nepageidautinos reakcijos. 
Pagal tyrimų protokolą reguliariai 
yra tikrinamas savanorių humorali-
nis ir ląstelių lemiamas imunitetas. 
Specialistų gauta informacija „įrodo, 
kad pirmosios ir antrosios grupių sa-
vanoriams išsivystė imuninis atsakas 
į suleistą koronaviruso vakciną“.

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

Žmonės nori, kad keliai 
blizgėtų, bet taip nebūna
Kasmet Anykščių miesto bei 

rajono gatvių ir kelių remonto 
darbams išleidžiami milijonai 
eurų. 

Apie tai, kokie darbai vyks-
ta ir bus vykdomi šią vasarą, 
portalo anyksta.lt redaktorius 
Robertas ALEKSIEJŪNAS 
teiravosi Anykščių rajono sa-
vivaldybės Statybos skyriaus 
vyriausiojo specialisto, laikinai 
einančio vedėjo pareigas, Va-
lentino VITKŪNO.

Laikinasis Anykščių rajono savivaldybės Statybos skyriaus vedė-
jas Valentinas Vitkūnas sakė, kad tai, kuriuos kelius reikia tvar-
kyti rajono kaimuose ir miesteliuose, geriausiai žino seniūnai.

- Kokios gatvės šiuo metu 
yra rekonstruojamos Anykščių 
mieste ir rajono kaimuose?

- Jeigu trumpai, tai dabar re-
montuojamos Pakrantės, Leliūnų 
ir Šaltupio gatvės. Šiuose objek-
tuose jau dirba darbininkai. Dar 
mieste  bus remontuojama Žvejų 
gatvė - šiuo metu vyksta vieša-
sis konkursas, po kurio paaiškės 
rangovas. 

Rajone, Skiemonių seniūnijoje, 
šiuo metu asfaltavimui ruošiama 
Pūstalaukių gatvė. Taip pat bus 
asfaltuojamas kelias Skiemo-
nių seniūnijoje nuo Kriokšlio iki 
Mačionių kaimo, kelias Svėdasų 
seniūnijos Grikiapelių kaime. Jau 
įvyko viešasis pirkimas Anykščių 
seniūnijos Šilelio gatvės asfalta-
vimo darbams, tačiau sutartis su 
rangovu dar nepasirašyta.

- Ar Jūsų paminėtų gatvių bei 
kelių remonto darbus numatyta 
užbaigti šiais metais?

- Taip, ypač tas gatves, kurioms 
sutvarkyti Vyriausybė lėšas skyrė 
koronaviruso pandemijos neigia-
mų pasekmių mažinimui. Šių pi-
nigų rankose dar neturime, tačiau 
už tuos pinigus bus tvarkomos 
Šilelio, Grikiapelių gatvės.Yra 
numatyti ir konkretūs terminai, 
kada remonto darbai turi būti 
užbaigti - iki šių metų lapkričio 
30 dienos. Ar darbus pavyks lai-
ku užbaigti, niekas nežino visoje 
Lietuvoje. Pinigų kelio remonto 
darbams skirta dvigubai daugiau 
nei pernai, tačiau rangovai liko 
tie patys. Dvigubai daugiau ran-
govų nėra, todėl kyla klausimų, 
ar jie atliks numatytus darbus. 
Dalyvavo viešuosiuose konkur-
suose, matė nustatytas sąlygas, 
rangovai žada viską atlikti laiku. 
O kaip bus iš tikrųjų - matysime.

- Kokie kelių priežiūros dar-
bai  atliekami šiemet?

- Nuo pavasario užtaisomos as-
faltuotuose keliuose atsiradusios 
duobės mieste bei seniūnijose.

- Jau įsibėgėjo vasara, tačiau, 
pavyzdžiui, Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaime asfaltuoti keliai 
duobėti.

- Tai gal dar nepriėjo eilė, juk 
rangovas yra vienas - AB ,,Kelių 
priežiūra”. Jie šimto rankų netu-
ri. Viskas čia normalu. Statybos 
skyriaus specialistas Mindaugas 
Trinkūnas stebi šiuos reikalus. 
Pavasarį vykdoma kelių apžiūra, 
važiuoja komisijos, viskas vyksta 
pagal nustatytą tvarką.

- O kelius prižiūrintis rango-
vas asfalte išmuštas duobes ko-
kiomis medžiagomis užtaiso?

- Asfaltu.Taip tik atrodo, kad 
labai greitai užtaisytos kelio 
duobės vėl tampa lyg netvarky-
tos. Jau antri metai, kai keliuose 
duobes užtaiso AB ,,Kelių prie-
žiūra”. Mes matome statistiką, 
kad dabar keliuose perpus ma-
žiau tų duobių. Anksčiau, kai 
buvo kiti rangovai, galbūt ne vi-
sai kokybiškai užpildavo duobes 
ir jos vėl išsimušdavo, o dabar 
kai sutvarko, tai prie tų duobių 
praktiškai nereikia sugrįžti, bet 
išsimuša naujos. Taigi, su kelių 
duobėmis čia viskas normaliai.
Aišku, žmonės Statybos sky-
riui rašo skundus. Pavyzdžiui, 
Anykščiuose Būgos gatvė baisi, 
,,lopas ant lopo”. Bet gatvė iš-
važiuojama, pagal normatyvus 
viskas normalu. Aišku, žmonės 
nori, kad būtų gražu, kad viskas 
blizgėtų, bet taip nebūna.

- Grįšiu prie Debeikių seniū-
nijos Leliūnų kaimo. Kai prieš 
keletą metų buvo taisoma upe-
lio pralaida, asfaltas buvo iš-
draskytas, tačiau duobės taip 

ir paliktos nesutvarkytos.
- Kelias turėjo būti atstatytas. 

Gerai, pasidomėsiu, taip neturi 
būti.

- O kaip vyksta žvyrkelių 
greideriavimo darbai?

- Mieste greideriavimo dar-
bus prižiūri Statybos skyriaus 
specialistas M.Trinkūnas, o se-
niūnijose už šių darbų vykdymą 
atsakingi seniūnai. Jie geriausiai 
žino, kur reikia kelius greide-
riuoti, kur žvyro papilti.

- Bet vairuotojai skundžiasi 
duobėtais žvyrkeliais. Gal šio-
je vietoje kartais bandoma pa-
taupyti lėšas?

- Ne, ne. Šiemet šiems dar-
bams skirta žymiai daugiau pini-
gų nei pernai.

- Manau, kad skaitytojams 
smalsu, kiek lėšų visų Anykš-
čių rajono kelių remonto dar-
bams skiriama per metus?

- Šiai dienai turime sutarčių už 
4 milijonus eurų. Jų šiemet dar 
bus. O kur dar papildomos  lėšos 
iš Europos Sąjungos fondų.

Antanas Lukošiūnas reiškia nuoširdžią padėką šeimos 
gydytojai Ritai Juodiškienei bei visam anyščių raj.ligoninės 
Vidaus ligų skyriaus personalui už suteiktą gydymą.

Ar jau 
pripratote 
prie 
Anykščiuose 
,,metalistų“ 
nupiešto 
gaidžio?

Juozas RATAUTAS:
- Ir šuo kariamas pripranta - 

priprato ir anykštėnų akys. Jei šis 
piešinys būtų ant vaikų darželio 
pastato - valio! Miesto centre, se-
namiestyje, kur vyksta reikšmingi 
renginiai, šis ,,menas“ smarkiai 
disonuoja su skoniu, puoselėjamo-
mis vertybėmis bei vietos svarbos 
supratimu.

Jūratė GOGELYTĖ:
- Reiktų kažkur netoliese ir vel-

nio su akmeniu, o tai tas gaidys, 
vienas ir ryškus, labai į akis krinta. 
Miesto svečiai ne taip suprasti gali, 
kas pavaizduoti norėta.

Lukas JUODELIS:
- Puikus, žvalumą ir energiją 

simbolizuojantis piešinys! Manau, 
kad ir kiti miesto statiniai galėtų 
būti papuošti gamtos motyvais. 
Gera nuotaika  garantuota!

Neringa PLĖTIENĖ:
- Galima buvo sugalvoti kitą 

piešinį,o ne gaidį. Man asmeniškai 
gaidys šioje vietoje visai netinka.

O jūs vairuotoją pavaišinkite 
sodo gėrybėmis!

Anykštėnė Marijona FERGI-
ZIENĖ skundžiasi UAB ,,Trans-
porto centras“ autobusų vairuo-
tojų elgesiu:

,,Autobuso, maršrutu Anykščiai 
– Niūronys važiuojančio antradie-
nį ir ketvirtadienį 12,30 val., vai-
ruotojas sustoja tik sustojimuose. 
Sodininkams nepatogu, todėl juo 
nevažiuojama.“

Čia gera laukti...

Vaidas VORONAVIČIUS, 
šalia Anykščių organizuojamo 
naujo mini festivalio-stovyklos 
organizatorius, apie šiandieninį 
gyvenimą:

,,Gal dar per dvi savaites situa-
cija šalyje taip pasikeis, kad nieko 
nebus galima daryti.“

Tai priklausys nuo leidžiamos 
muzikos garso...

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toja, apie šalia Istorijų dvarelio 
atidarytą kavinę:

,,Jeigu bus muzikinės progra-
mos, pritrauks ne tik atvykstančių, 
bet ir vietinių gyventojų dėmesį.“

Dar galima pabandyti rugius 
kulti

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono mero pavaduotojas, apie 
amfibiją:

,,Bandysime parko tvenkinius 
pjauti, kol amfibijos garantinis ga-
liojimas dar nepasibaigęs. Jeigu ji 
sulūš, tai amfbijos pardavėjai galės 
ją dar kartą remontuoti.“

Ačiū Dievui, ne 
koronavirusas...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie da-
bartinę savo sveikatos būklę:

,,Gyvensiu. Einamasis remon-
tas.“

Kiekviename žmoguje slypi 
žaliuzių montuotojo talentas

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svė-
dasų seniūnijos Daujočių kaimo 
bendruomenės pirmininkas, apie 
žaliuzių montavimo mokymus:

,,Projektu siekiame žmonėms 
surasti savo pašaukimą, savo dar-
bą.“

Lietuva - giminių kraštas, 
nebaisi mums ,,korona“

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius, 
Valstybės dienos minėjimo daly-
viams:

,,Esame visi vienas kito pasiilgę, 
bet primename laikytis saugaus 
atstumo, jei nesame giminės.“
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Robertas ALEKSIEjūNAS

Rajono valdžia investuoja į  
kaimą - bendruomeninės veiklos 
stiprinimui  skyrė 16 tūkst.794 
eurus.

Kaip skelbiama Anykščių 
rajono savivaldybės tinkla-
pyje, rajone iš viso veikia  42 
bendruomeninės organizacijos, 
taigi, jei visos jos būtų preten-
davusios į šiuos pinigus, būtų 
gavusios maždaug po 400 eurų 
,,į rankas“.

Sakykime, kad bendruomenė 
vienija 100 gyventojų. Taigi, pa-
dalijus tuos varganus 400 eurų 
kiekvienam gyventojui, vienam 
žmogui tenka 4 eurai.

Čia šiaip matematika, tačiau, 

matyt, prieš rengdamos pro-
jektus, bendruomenės pasveria 
visus ,,už“ ir ,,prieš“, o galuti-
nis rezultatas - iš 42 bendruome-
ninių organizacijų savivaldybei 
projektus pateikė tik 16 iš jų.

Gal ir gerai, kad kai kurios 
bendruomeninės organizaci-
jos tingi ,,cackintis“  dėl kelių 
šimtų eurų - kitoms pinigų dėl 
to lieka daugiau. Kita vertus, ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje paviešinta informaci-
ja apie paskirstytas lėšas atrodo 
solidžiau. Štai Kurklių miestelio 
bendruomenei skirti 1 tūkst.25 
Eur, o Troškūnų bendruomenei - 
1 tūkst.108 Eur...

Ko gero, niekas nežino, kiek 
realiai reikėtų išleisti pinigų, 
kad bent viena bendruomeninė 
organizacija taptų kaip reikiant 
stipri. Bet gal ne tai yra esminis 
dalykas? Gal svarbiau - ne 
kiekybė, o kokybė?

Tad paževelkime, kas šiandien 
aktualu Anykščių rajono žmo-
nėms, kurie savivaldybei rašo 
projektus.

Šiemet Anykščių rajono 
savivaldybei pateiktų bendruo-
meninių organizacijų projek-
tų analizė rodo, kad žmonės 
labiausiai pasiilgę...stebuklų ir 
šviesos. Šit Troškūnų bendruo-
menė įgyvendins projektą ,,Kalė-

dų žvaigždė“, Anykščių naujų 
vėjų bendruomenės projektas 
vadinsis ,,Šviečiantis parkas“, 
o Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos bendruo-
menės projektas - ,,Lai šviečia 
mokyklos langai“, Kavarsko 
centrinės bendruomenės pro-
jektas - ,,Papuoškime Kavarsko 
miestą Kalėdoms“.

Visiems čia paminėtiems 
projektams bus išleista per 5 
tūkst. eurų, tačiau abejoju, ar už 
tokius pinigus 
pavyks sukurti 
įspūdingą ka-
lėdinį vaizdinį. 
Išeitis viena 
- Kalėdų rezi-
dencija šiemet 
būtina paskelbti 
visą Anykščių 
rajoną, šiam projektui skirti so-
lidų finansavimą ir neduoti peno 
internetiniams komentatoriams 
tyčiotis iš prastai atrodančios 
Kavarsko eglės. Be to, projektų 
pavadinimai savivaldybei aiškiai 
sufleruoja, kad žmonėms reikia 
daugiau šviesos, tad būtina šį 
rudenį skirti didesnį dėmesį ir fi-
nansavimą rajono kaimų gatvių 
apšvietimui.

Kaimo žmonėms taip pat labai 
svarbi gera sveikata. Ne be 
reikalo Kurklių miestelio ben-

druomenės projektas pavadintas 
,,Kurklių miestelio bendruo-
menės narių sveikatinimas ir 
švietėjiškos veiklos skatinimas“. 
Tačiau ir čia galima rasti ,,pa-
slėptą mintį“. Anykščių rajono 
valdžia negailestingai sunaikino 
didžiąją dalį kaimuose veikusių 
medicinos punktų. Žmonėms 
buvo labai patogu būtiniausią 
medicininę pagalbą iš kvalifi-
kuoto specialisto gauti vietoje. 
jei tie medicinos punktai veiktų 

ir šiandien, tikė-
tina, kad žmonės 
būtų sveikesni, 
nes vyresnio 
amžiaus gyven-
tojai patiria 
daugybę streso, 
išeikovoja daug 
jėgų, kol pasiekia 

medicinos įstaigas Anykščiuose 
(į kurias dabar dar taip lengvai 
nepateksi...). Taigi, manau, kad 
mano žodžiams pritarų daugybė 
kaimo gyventojų, tad rajono val-
džiai laikas peržiūrėti sveikatos 
politikos gaires ir į kaimo žmogų 
atsigręžti ne vienadieniais svei-
katinimo projektais, o svariais 
sprendimais.

Bet labiausiai žmonėms reikia 
darbo. Ir tai savo projektu 
rajono valdantiesiems dar kartą 
primena Svėdasų seniūnijos 

Daujočių kaimo bendruome-
nė. jos projektas pavadintas 
,,Žaliuzių montavimo mokymai 
Daujočių bendruomenėje“. 

Daujočių bendruomenės 
pirmininkas Aleksas Aleksiūnas 
sakė, kad šis projektas pa-
rengtas siekiant kaime mažinti 
bedarbystę.

,,Projektu siekiame žmonėms 
surasti savo pašaukimą, savo 
darbą“, - sakė A.Aleksiūnas.

A.Aleksiūnas sakė tikintis, 
kad išmokę montuoti žaliuzes 
vėliau kai kurie kaimo žmonės  
šiuo amatu gali pasinaudoti ir 
kaip pagrindiniu pragyvenimo 
šaltiniu.

Be to, šiuo metu atnaujinami 
Daujočių bendruomenės namai, 
tad tikimasi, kad šis projektas, 
kuriam skirti 772 Eur, padės 
,,nušauti du zuikius“ - žaliuzes 
įsirengti ir bendruomenės na-
muose, ir suteikti tolesnio darbo 
perspektyvą. 

 Itin simboliškai skamba 
Skiemonių seniūnijos Mačionių 
kaimo bendruomenės parengtas 
projektas ,,Išnykusių kaimų at-
minimas“. Argi tai ne dar vienas 
perspėjimas rajono valdantie-
siems, kad rajono kaimams, 
kol dar ne per vėlu, pinigų ir 
dėmesio reikėtų skirti gerokai 
daugiau?..

„Jei tie medicinos 
punktai veiktų ir šian-
dien, tikėtina, kad žmo-
nės būtų sveikesni“ 

Okuličiūtės dvarelyje įsikūrė Roko 
Galvono desertinė julija ABUAŠVILI

Anykščiuose, Okuličiūtės dvarelyje, liepos 9 d. rytą duris atvėrė 
jaunojo virtuvės šefo Roko Galvono desertinė „Sugar & Grill“. 
Šios įmonės vadovo teigimu, tai jau „penktas nuolatos veikiantis 
taškas“.

Paminėti kavinės atidarymo su-
sirinko bemaž dvi dešimtys svečių, 
daugiausia Anykščių rajono savi-
valdybės atstovų. Skambėjo gyvai 
atliekamos dainos, stalą terasoje 
dengė vaišės: subtilūs užkandžiai, 
prancūziški saldėsiai „macarons“, 
firminis tortas.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis, kreipdamasis į 
naujojo verslo savininką, tarė svei-
kinimo žodžius: „Malonu matyti 
jauną žmogų, apsiėmusį projek-
tais. Tikrai džiugu, kad pats čia 
atėjai.“ Savivaldybės administra-
cijos vardu politikas sakė norintis 
R. Galvonui „angelėlį padovanoti, 
kadangi angelai Lietuvoje visada 
saugo“. „Tegul būna šios kavinės 
paties šeimininko angelas sargas“, 
– apibendrino D. Žiogelis.

Su įkurtuvėmis sveikino ir Kris-
tina Beinorytė, einanti Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorės pareigas. „Nešti 
Anykščiams pilnatvės, gyvybės, 
naujo skonio. Kuo didžiausios sė-
kmės“, – dovanodama žydrą hor-
tenzijų puokštę verslininkui linkė-
jo ji. 

Jaunasis verslo savininkas mi-
nėjo, kad, neįskaičiuojant jau vei-
kiančių penkių maitinimo įstaigų, 
„yra dar dvi gamybinės virtuvės:  
gamybos cechas ir konditerija“. 
Pristatydamas asortimentą, šefas 
kalbėjo, kad prekiauja džiovintų 
vaisių lazdelėmis, žadėjo naujienų: 
„Tuoj uogienių atsiras mūsų“. Jis 
teigė turintis malūną Taujėnuose, 
Ukmergės rajone, todėl iš ten „mil-
tai pirmos, antros, trečios rūšies, 

ruginiai“. „Užsiimame viskuo, kuo 
tik įmanoma“, – akcentavo R. Gal-
vonas.

 „Tikiuosi, kad su tortais pasi-
seks. Jie kitokie visiškai, čia ne-
bus ta prancūziška konditerija“, 
– dalijosi lūkesčiais verslo kūrėjas. 
Pridėjo ir asmeninį požiūrį į pro-
dukciją: „Aš esu desertinis – kaip 
kitiems turi būti silkės, man turi 
būti torto.“

Kavinės „Sugar & Grill“ vadovas 
minėjo, kad nors kolektyvą sudaro 
apie penkiasdešimt žmonių, tėra 
„viena anykštėnė darbuotoja – net 
ir padavėjos nė vienos iš Anykščių 
nėra.“ Visus personalo narius jis 
apibūdino kaip nevietinius, „važi-
nėjančius“. Anot R. Galvono, įsi-
darbinti anykštėnai „čia buvo atėję 
ir bandė“, bet nepavyko. „Išpaikę, 
– apie čionykščius kandidatus atsi-
liepė verslininkas, –  be to, sezono 
metu susirasti darbuotoją labai su-
dėtinga.“ 

R. Galvonas džiaugėsi kavinei 
parinkta aplinka – seniau buvusiu 
Okuličiūtės dvareliu, neseniai per-
vardytu į „Istorijų dvarelį“. Pakeis-
tas ne tik pavadinimas, bet ir pa-
skirtis – kitados čia veikusi vaikų 
biblioteka virto edukacine erdve, 
kur dalijamasi Anykščių miesto ir 
apylinkių istorijomis. „Labai tikiu 
šita vieta“, – teigė desertinės šei-
mininkas. „Anykštos“ laikraščiui 
jaunasis kavinės šeimininkas savo 
požiūrį į erdvę, kurioje įsikūrė 
,,Suger & Grill“, komentavo pla-
čiau: „Ši vieta iš tikrųjų yra labai 
išskirtinė. Anykščiuose geresnės 
vietos kavinei, maitinimo įstaigai 
tikrai nėra.“ Pasak verslininko,  
„dėl to ir buvo toksai interesas“, – 
gavus pasiūlymą, beliko sutikti.

Paklaustas, ką nauja pasiūlys 
klientui šiame viešojo maitinimo 
taške, R. Galvonas išdėstė: „Pagrin-
das, mūsų „arkliukas“, bus desertai. 
Taip pat turėsime ir karštų patie-

kalų, ir užkandžių. Planuojame ir  
mini muzikinius vakariukus.“

„Roko virtuvės“ tinklo vadovas 
neslėpė, kad po kavinės įkurtuvių 
,,Istorijų dvarelyje“ lūkesčiai lie-
ka elementarūs: kad būtų pas mus 
svečių ir kuo daugiau“. Pasak R. 
Galvono, įrengti desertinę truko ne-
ilgai: „Apie mėnesiuką dirbome“.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės pava-
duotoja Veneta Veršulytė, apsilan-
kiusi atidarymo renginyje, gyrė 
desertinę: „Labai jauki ir graži 
aplinka, skatinanti sugrįžti.“ Apie 
vaišes viešnia irgi atsiliepė teigia-
mai: „Tikrai skanu, išskirtinio gro-
žio desertai.“

„Anykštai“ paprašius įvertinti 
aplinką, V. Veršulytė atsakė: „Vie-
ta, manau, bus patraukli turistams, 
miesto svečiams. Jeigu bus muzi-
kinės programos, pritrauks ne tik 
atvykstančių, bet ir vietinių gyven-
tojų dėmesį.“

Viešbutyje ,,Puntukas“  įsikūrusiame Roko Galvono restorane 
prie įėjimo pasitinka žirgo statula, o ties naujosios desertinės 
durimis puikuojasi tamsiaodžio džiazo muzikanto skulptūra. Jos 
matmenys prilygsta natūraliam žmogaus ūgiui.

Kairėje – verslininką sveikinantis Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis,  viduryje – jaunasis 
šefas Rokas Galvonas, dešinėje – gyvos muzikos atlikėja.                                            Autorės nuotr.
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Kęstutis Indriūnas: „Gražu - dar 
nereiškia, kad gerai“

- Koks pirmasis jūsų vaikystės 
prisiminimas?

- Neprisimenu, kiek man tuomet 
buvo metų, tačiau tais laikais trūko 
saldumynų - elementarių saldainių. 
Mama imdavo duoną, pjaudavo 
riekę, ją sudrėkindavo, guldydavo 
ant cukraus, kurio prilipdavo daug. 
Išeidavo toks sumuštinis su cukru-
mi. Būdavo labai skanu. 

- Koks buvo pirmasis jūsų dar-
bas?

- Baigiau Juozo Naujalio meno 
mokyklą Kaune ir tuometinio Vals-
tybinio Vilniaus dailės instituto 
Kauno fakultetą. Pirmasis mano 
darbas - darbų, braižybos ir pieši-
mo mokytojas kaimo mokykloje. 
Kariuomenėje netarnavau. Kadan-
gi mano tėvukas buvo ištremtas į 
Sibirą, tad buvo labai nusistatęs 
prieš Sovietų kariuomenę. Tais 
laikais, skatinant mokytojus vykti 
dirbti į kaimus, vyrai būdavo atlei-
džiami nuo karinės tarnybos. Taip 
jos ir išvengiau. 

- Kas yra ar buvo jūsų autori-
tetai?

- Iki šiol imponuoja škotų archi-
tektas Čarlzas Renė Makintošas. 
Man labai priimtinas jo architek-
tūros stilius ir supratimas – daryti 
kokybiškai. Tai senosios kartos 
architektas, kaip ir Antoni Gaudi 
Ispanijoje. Kai tik atsivėrė sienos, 
vykau į Ispaniją, kad pamatyčiau 
jo kūrinius gyvai. Vienas žino-
miausių jo statinių – legendinė Šv. 
Šeimos bažnyčia Barselonoje.  Jos 
statyba talentingas architektas rū-
pinosi daugiau nei keturiasdešimt 
metų, iki pat mirties. Iš šiuolaiki-
nių kūrėjų labiausiai imponuoja 
dizaineris Pilypas Starckas, gimęs 
1949 m. Paryžiuje. Prancūzų ar-
chitektas ir dizaineris žinomas dėl  
plataus dizaino spektro, įskaitant ir 
interjero dizainą. 

- Jūsų didžiausias prisiimtas 
iššūkis?

- Nors man jau 59 metai, visai 
neseniai, praeitais metais, mečiau 
darbus, architektūrą ir išvykau į  
Norvegiją  dirbti statybininku ir 
paragauti emigranto duonos. To-

kiame amžiuje tai  išties iššūkis. 
Dirbau ten pusantrų metų. 

- Ką renkatės - jūrą ar kalnus? 
Kodėl?

- Ir kalnus, ir jūrą, nes labai 
mėgstu slidinėti ir buriuoti. Spor-
tuoju iki dabar. 

- Esate romantikas ar realis-
tas? 

- Labiau realistas. 

- Koks jūsų gyvenimo įvykis 
pats romantiškiausias? 

- Romantiškiausias laikas, kada 
susipažįsti su būsima žmona. Ta-
čiau romantiškiausią staigmeną 
padariau ne aš, o draugai per mūsų 
vestuves. Tada dirbau dizaineriu fa-
brike. Prieš vestuves mane pasikvie-
tė direktorius ir pasakė, kad gautas 
užsakymas - reikia suprojektuoti 
lovą  užsakovui. Buvau pradėjęs 
neseniai dirbti, tad labai stengiausi, 
įdėjau šiek tiek dizaino. Buvau sa-
vimi patenkintas, džiaugiausi, kad 
lova graži. Direktorius sakė, kad 
užsakovui irgi patiko. 

Per mūsų vestuves atvažiuoja 

draugai – įrieda į kiemą rusišku 
,,Zil“u. Staiga atsidaro mašinos 
bortas, o priekaboje – ta mano su-
projektuota dvigulė lova, visa nu-
klota gladijolėmis, arba kardeliais, 
kaip kaime vadindavo. 

- Kava ar arbata?
- Kava. Patinka stipri, su nedaug 

cukraus. Per dieną jos išgeriu ne-
daug – vieną puodelį. Stiprią kavą 
galiu gerti tiek ryte, tiek vėlai va-
kare. Kada užsimanau. Espreso ge-
riu retai, nes Lietuvoje, juo labiau 
Anykščiuose, nelabai kas gali paga-
minti ją kokybiškai. Teko lankytis 
Vienos bienalėje ir mėgautis tikra 
espreso.  Mūsų krašte tokios negau-
si. Silpnos kavos išgeriu daugiau. 

- Alus, vynas ar stiprieji gėri-
mai?

- Alus. Renkuosi šviesųjį. Ne-
geriu dideliais kiekiais. Nėra kon-
kretaus vieno mėgstamo alaus, 
mėgstu išbandyti įvairų. Pasku-
tiniu metu labiausiai patinka Vil-
niaus alus iš butelio. Dėl skonio 
ir dar būtent dėl to, kad atsisuka 
kamštelis. Man ypač patinka tas 
pradžios, tai yra kamštelio atsuki-
mo, procesas.

 
- Filmai ar knygos? Kokio 

žanro? Koks paskutinis maty-
tas, skaitytas kūrinys? 

- Skaitau daugiausia internete 
literatūrą iš architektūros ar dizai-
no srities. Tačiau tai daugiau vaiz-
diniai nei knygos. 

Nesu filmų mėgėjas. Patinka 
filmai su senaisiais aktoriais. Na 
ir, žinoma, „Krikštatėvis“ - fil-
mas, kurį žiūrėjau nuo pradžios 
iki galo. 

- Saulėlydis ar saulėtekis? 
- Kadangi pats fotografuoju, 

tai nei tas, nei tas, nes gražu, bet 
banalu. Man gražu apšvietimas – 
saulės spindulys pro durų plyšį, 
apšviesti daiktai. Mane žavi švie-
sa, pati saulė, kaip šviesos šaltinis, 
netikėti rakursai, jos žaismas. 

- Esate pelėda ar vyturys? 
- Esu ryto, šviesos žmogus, sau-

lė teka ir mes prabundame abu su 
žmona. Žiemą - kuo trumpesnė 
diena, tuo sunkiau. 

- Ką mėgstate veikti laisvalai-

kiu?
- Laisvalaikiu mėgstu slidinėti, 

anksčiau labai mėgau buriuoti. 
Dabar tai darau šiek tiek rečiau. 
Porą kartų pavojingai griuvau. 
Dar patinka žaisti lauko tenisą. 
Taip pat - fotografuoti. 

- Ar mėgstate tyrinėti? Ką 
paskutiniu metu esate atradęs 
savo nuostabai?

- Kad suprasčiau tendencijas, 
gilinuosi ir tyrinėju architektūrą, 
dizainą, interjerą. Man svarbu 
sekti, kas šioje srityje vyksta pa-
saulyje. 

- Kadangi sūnus groja gitara, kai 
jis pradėjo dalyvauti konkursuose, 
pamačiau daug gabių jaunų žmo-
nių, kurie groja progresyvią muzi-
ką. Man tai  nuostabus atradimas, 
nes neįsivaizdavau, kad taip gali 
būti. Mes pratę per televiziją, kuri 
formuoja nuomonę, matyti vien 
POP dainininkus. Niekada ne-
galvojau, kad yra tiek gerų jaunų 
roko ir džiazo muzikantų.

Architektūroje taip pat pamažu 
iš po nusipelniusių grandų šešėlio 
išlenda labai gabių jaunų žmonių. 
Džiaugiuosi dėl jų.

 - Ar turite ydų arba keisteny-
bių?

- Mano yda ta, kad labai greitai 
užsidegu ir priimu sprendimus, 
kurie nebūtinai pasiteisina. Susi-
žaviu, puolu daryti. Kitąkart gal 
reikėtų daugiau pagalvoti. 

- Trys jums pačios svarbiau-
sios vertybės? 

- Pirmiausia – šeima. Sveika ir 
sėkminga.

 
- Ką manote apie kartų konf-

liktus?
- Manau, kad tai natūralu. Kai 

buvom patys jauni, lygiai taip pat 
nesutarėm su savo tėvais. Jie mąs-
tė vienaip, mes – kitaip. Dabar yra 
tas pats. Kartų konfliktas yra am-
žinas. Visą laiką taip buvo ir bus ir 
turi būti, nes tai progreso variklis. 
Jaunimas turi maištauti. Vyresni 
turi patirties. Jei žvelgiama pro-
tingai, konfliktas išeina į naudą ir 
seniems, ir jauniems, jeigu jie iš 
konflikto pasimoko ir pasisemia 
gerų dalykų. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Kęstutis Indriūnas laisvalaikiu mėgsta buriuoti.

Kęstučio Indriūno darbai atlikti įvairia technika - jis piešia, fotografuoja, daro instaliacijas.
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Su amfibija bus bandoma šienauti 
miesto parko tvenkinius

(Atkelta iš 1 psl.)

Bus bandoma šienauti miesto 
parko tvenkinius

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis ,,Anykštai” 
sakė, kad su amfibija prieš artė-
jančią Anykščių miesto šventę bus 
bandoma šienauti miesto parko 
tvenkinius.

,,Bandysime parko tvenkinius 
pjauti, kol amfibijos garantinis ga-
liojimas dar nepasibaigęs. Jeigu ji 
sulūš, tai amfbijos pardavėjai galės 
ją dar kartą remontuoti”, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Tiesa, iš garažo ištraukus pasiil-
sėjusią amfibiją, prie jos vairo sėsti 
galės ne bet kas.

,,Reikės ieškoti laivavedžio, ser-
tifikuoto specialisto. Pernai tokį 
specialistą buvo atsivežę, rodos, 
iš Kauno, tačiau jis vieną dieną su 
amfibija Šventosios upėje paplau-
kiojo, ir viskas tuo pasibaigė”, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

 
Techninis aprašymas – anglų 

kalba

Mero pavaduotojas D.Žiogelis 
sakė, kad iš amfibijos gaminto-
jo buvo išsireikalauta pateikti jos 
techninį aprašymą.

,,Komunalininkai gavo atsaky-
mą, labai gražų, anglišką. Išsiver-
tė jį, o jame labai aiškiai parašyta, 
kad šis technikos kūrinys nėra pri-
taikytas dirbti tekančiame vanc-
denyje. Jis tinkamas tik pelkių ar 
kokių ,,prūdų” pjovimui. Tai kam 
dar reikia išsidirbinėti, akivaiz-
džiai matome, kad amfibija neišga-
li plaukti prieš upės srovę”, - sakė 
D.Žiogelis.

Vicemeras į amfibiją buvo ir 
įlipęs

Beje, Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas D.Žiogelis ,,Anykštai” 
prisipažino, kad pradėjęs dirbti sa-
vivaldybėje amfibiją apžiūrėjo ne 
tik iš šalies.

,,Buvau į ją ir įlipęs. Mano aki-
mis, ji visiškai niekam tinkamas 
daiktas. Pirminis variantas amfi-
bijos apskritai buvo imitacija, nes 
ji net negalėjo pjauti žolės. Agre-
gatas buvo tarsi vaikiškas žaisliu-

kas. Kai iš pirmo karto pjauti upės 
nepasisekė, tada tą amfibiją įmonė 
patobulino.Tačiau patobulino tik 
pjovimo mechanizmą, o variklis 
ir važiuoklė liko kaip Pirmojo pa-
saulinio karo tanko”, - nevykusį 
nušalintojo Anykščių rajono mero 
K.Tubio komandos pirkinį įvertino 
D.Žiogelis.

Upę šienaus samdyta amfibija

Dėl skandalingojo 75 tūkst. Eur 
vertės amfibijos įsigijimo Švento-
sios upės vaga, pasak Anykščių ra-
jono mero pavaduotojo D.Žiogelio, 
šią vasarą nepjauta neliks.

,,Komunalininkams duota už-
duotis atlikti paslaugų teikėjų ap-
klausą ir ieškoti pigiausio varianto 
veikiančios amfibijos paslaugoms 
pirkti”, - informavo D.Žiogelis.

Pernai Anykščių rajono savival-
dybė amfibiją su vairuotoju pasi-
samdė maždaug už 2 tūkst. Eur.

Viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas pirkimo 
dokumentų neskaito

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojui D.Žiogeliui prasitarus, kad 
amfibijos techninį aprašymą iš jos 
gamintojo komunalininkai gavo 
anglų kalba, ,,Anykšta” pasidomė-
jo, kokias užsienio kalbas moka 
tuo metu Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo pareigas ėjęs 
Ramūnas Blazarėnas, kuris buvo 
savivaldybės viešųjų pirkimų ko-
misijos pirmininkas. Kas ten žino, 
galbūt būtent prastas užsienio kal-
bų mokėjimas galėjo pakišti koją 
perkant amfibiją - jos pirkėjai tie-
siog galutinai nesuprato, kokiems 
darbams atlikti ji skirta.

Tuometinis Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas, savival-
dybės viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas, šiuo metu Viešintų 
seniūnijos seniūno pareigas einan-
tis R.Blazarėnas ,,Anykštai” prisi-
pažino, kad geriausiai iš užsienio 
kalbų supranta rusiškai.

,,Kažkiek suprantu ir anglų, bet 
ne tiek, kad galėčiau laisvai kalbė-
ti”, - kiek nustebęs, kad sulaukė to-
kio klausimo, sakė R.Blazarėnas.

Paaiškinus, kad šiuo metu ren-

giama publikacija apie skanda-
lingąją amfbiją ir informavus 
R.Blazarėną, kad komunalininkai 
iš jos gamintojo techninį aprašymą 
gavo angliškai, pašnekovo teiravo-
mės - gal tikrai tuometiniai amfibi-
jos pirkėjai savivaldybėje tinkamai 
neįsigilino į angliškus aprašymus 
ir už 75 tūkst. eurų nupirko niekam 
tikusį įrenginį?

,,Ar jūs bent įsivaizduojate, kaip 
vyksta viešasis pirkimas? Viešuo-
sius pirkimus savivaldybėje vyk-
do vienas kažkuris specialistas.
Techninę visą specifikaciją, viską, 
ką reikia, paruošia kažkurio savi-
valdybės administracijos skyriaus 
specialistas. Viešųjų pirkimų ko-
misijos pirmininkas tikrai neskai-
to tų visų dokumentų”, - atviravo 
R.Blazarėnas.

Dokumentų anglų kalba 
nematė

Pasiteiravus, ar savivaldybės 
viešųjų pirkimų komisijos pirmi-
ninkas nepatikrina, kokius pirkimo 
dokumentus parengė savivaldybės 
specialistas, buvęs Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas, savi-
valdybės viešųjų pirkimų komi-
sijos pirmininkas R.Blazarėnas 
kalbėjo: ,,Kaip nepatikrina? Yra 
specialistai, kurie bendrauja, tikri-
nasi, bet tikrai to nedaro viešųjų 
pirkimų komisijos pirmininkas. 
Nemačiau anglų kalba amfibijos 
techninės specifikacijos.”

Negali šienauti upės – tegul 
šienauja ežerus

R.Blazarėnas ,,Anykštos” tei-
ravosi, kiek dar metų žurnalistai 
rašys apie amfibijos įsigijimo pe-
ripetijas. Paaiškinę, kad apie amfi-
biją esame priversti rašyti kaskart, 
kai vasarą tenka šienauti vandens 
telkinius, Viešintų seniūnijos se-
niūno R.Blazarėno teiravomės, ar 
kartais nereikėtų amfibijos pas-
laugų Viešintų seniūnijoje.

,,Yra tam savivaldybėje ekolo-
gas, jis ir sprendžia šiuos dalykus, 
nes viskam reikalingi leidimai. 
Šiaip iš tikrųjų buvo ruošti pro-
jektai dėl ežerų šienavimo, tarp 
jų buvo ir Viešintų ežeras įtrauk-
tas. Dabar visur apaugę ežerai, 

kur jie neapaugę…” - kalbėjo 
R.Blazarėnas.

R. Blazarėnas,vienas iš nuša-
lintojo Anykščių rajono mero 
K.Tubio komandos narių, svarstė, 
kad amfbija galėtų atlikti nemažai 
darbų.

,,Jeigu ji negali šienauti upės tė-
kmėje, aišku, kad yra ežerų, kurių 
pakrantes reikia šienauti ir tvarky-
ti “,- dėstė R.Blazarėnas.

R.Blazarėnas kalbėjo, kad amfi-
bijos tema esą yra ,,išpūstas bur-
bulas”, bei pasidomėjo, ar įrengi-
nys jau sutvarkytas bei veikiantis.

,,Jau beveik dveji metai praėjo, 
kai vyko amfibijos pirkimas, vis-
ko smulkiai jau ir nebeatsimenu”, 
- apie amfibijos pirkimo peripeti-
jas kalbėjo R.Blazarėnas.

Merui į viešuosius pirkimus 
kištis draudžiama

Paklaustas, ar nejaučiantis asme-
ninės atsakomybės dėl to, kad jam 
užimant Anykščių rajono mero 
pareigas buvo įsigyta 75 tūkst. 
Eur kainuojanti amfibija, kurios 
praktiškai neįmanoma panaudoti, 
K.Tubis juokėsi: ,,Yra viešųjų pir-
kimų komisija, kuri vykdo tą pro-
jektą, jie nustato, kokie perkamam 
įrenginiui keliami reikalavimai, 
kokia jo paskirtis ir kokį įrenginį 
reikia nupirkti.Taigi, komisijos 
nariai ir atsako už tą pirkinį. Jeigu 
komisijos nariai neturi tam tikrų 
žinių, jie gali pasikviesti konsul-
tantus. O meras neturi teisės kištis 
į viešųjų pirkimų komisiją ir neturi 
pasakyti, koks įrenginys turi būti. 
Tai yra draudžiama”.

K.Tubis taip pat prisiminė, kad 
dėl amfibijos įsigijimo savivaldy-
bėje buvo organizuotas patikri-
nimas, tačiau jis, kaip Anykščių 
rajono tarybos narys, sakė šio pa-
tikrinimo išvadų negavęs.

,,Man dabar kai paskambinote, 
bus labai įdomu pasižiūrėti, ką gi 
jie ten surašė”, - sakė K.Tubis.

Ežerams šienauti nėra pinigų

Anykščių miesto parko tven-
kinių šienavimo darbai amfibijai 
bus tikras išbandymas. Po to turė-
tų galutinai paaiškėti, ar šį techni-
kos ,,šedevrą” toliau laikyti užda-
rytą komunalininkų garaže, ar jai 

duoti rimtesnių užduočių.
Anykščių rajono savivaldybė 

yra parengusi Rubikių, Nevėžos ir 
Viešinto ežerų šienavimo planus, 
kuriuose numatyta, kad amfibija 
galėtų šienauti minėtus vandens 
telkinius.

,,Tiesiog kol kas dėl ežerų šie-
navimo darbų nėra išspręsti ra-
jono biudžeto klausimai. Šiais 
metais tam lėšų nenumatyta”, - 
,,Anykštai” sakė Anykščių rajono 
savivaldybės ekologas Simas Aš-
trauskas.

Amfibija ,,kaip ir turėtų 
tikti”…

Pasiteiravus, ar parengtuose 
ežerų šienavimo planuose yra 
apibrėžta, kad šiuos darbus ga-
lėtų atlikti nušalintojo Anykščių 
rajono mero K.Tubio komandos 
už 75 tūkst.Eur nupirkta amfibija, 
ar ji nekeltų grėsmės ežerų eko-
sistemos gyventojams, ekologas 
S.Aštrauskas komentavo: ,,Plano 
rengėjams esame davę amfibijos 
techninę specifikaciją.Ta amfibi-
ja tam darbui kaip ir turėtų tikti. 
Nėra nurodyta konkreti amfibija, 
nes ir visų kitų amfibijų specifika-
cijos yra panašios."

Abejoja, ar apskritai galės 
važiuoti

 UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktoriaus pavaduotojas Val-
demaras Navickas sakė nežinantis, 
ar remontuota amfibija po žiemos  
apskritai galės važiuoti.

,,Buvome ją ,,užkūrę”, bet va-
žiavimas ir darbas – visai skirtingi 
dalykai”, - pastebėjo V.Navickas.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktoriaus pavaduotojas 
N.Navickas prisiminė, kaip pernai 
amfibiją buvo bandoma ,,įkinkyti” 
į darbą.

,,Du kartus bandėme – nepasi-
sekė nei vieną, nei kitą. Tikimybė, 
kad ir trečias kartas gali nemeluo-
ti”, - prognozavo V.Navickas.

Pasak N.Navicko, amfibijai gali 
būti sudėtinga patekti net į pačią 
Anykščių miesto parko teritoriją.

Turint galvoje, kad parko žemė 
yra durpynas, su technika gali būti 
apskritai sudėtinga įvažiuoti”, - 
sakė V.Navickas.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad šiemet Šventosios 
upę šalia užtvankos šienaus 
samdyta technika.

Buvęs Anykščių rajono sa-
vivaldybės viešųjų pirkimų 
komisijos pirmininkas Ra-
mūnas Blazarėnas įsitikinęs, 
kad amfibijos tema yra ,,iš-
pūstas burbulas”.

Anykščių savivaldybės ekolo-
gas Simas Aštrauskas sakė, 
kad  yra paruošti trijų ežerų 
šienavimo planai, tačiau ne-
buvo užtikrintas, ar tai galėtų 
atlikti amfibija.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktoriaus pavaduotojas 
Valdemaras Navickas skeptiš-
kai vertino amfibijos galimy-
bes netgi įvažiuoti į Anykščių 
miesto parką.

Nušalintasis Anykščių ra-
jono meras Kęstutis Tubis 
sakė, kad perkant amfibiją 
jis, kaip savivaldybės vado-
vas, kištis į viešuosius pirki-
mus neturėjęs teisės.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Trys plunksnos.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Palaimintojo arki-
vyskupo Jurgio Matulaičio 
atlaidai.
13:35 Dainuoju Lietuvą.
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
Visuomenės aktuali jų pro-
grama. Ved. Rita Miliūtė.
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Madam N-14. 
23:00 Vyro žudikė. 
Nekaltoji. Šešėlis. N-14.
01:15 Moteris, kuri suma-
žėjo N-7. ( kart.).

06:50 Stivenas Visata 
(4-6).
07:35 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
08:00 Ogis ir tarakonai.
08:20 Berniukas 
Blogiukas.
08:45 Tomo ir Džerio šou.
09:10 Nuotykių metas.
09:35 Tinginių miestel is.
10:00 Mano mama dino-
zaurė.
11:45 Troškimų akmuo.
13:35 Robotas ir Frenkas 
N-7. 
15:25 Prieš pakratant ko-
jas N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas N-7. 
22:30 Legenda N14. 
01:05 Namai - pragarai 
(k) N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 I lgo plauko istori ja.
08:00 Galingasis 6 N-7.
08:30 Kitsy. 
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Žalioj i  byla.
11:30 Aldabra.
13:00 ,,Michelin“ žvaigž-
dutės. Virtuvės istori jos.
14:50 Kelionė po koledžus 
N-7.
16:25 Havajai 5.0 N-7.

17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai: žaibo vagis 
N-7.
21:55 Non-Stop N-14.
00:05 IksmenaiN-7 (kart.).

06:30 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvi ja. (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Laukinė karalystė.
11:35 Pričiupom!(k). 
12:05 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi N-7. 
13:05 Gordonas Ramzis. 
14:05 Pragaro virtuvė N-7. 
15:05 Reali mistika N-7. 
16:10 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 prekei-
viai. Meksika N14. 
22:40 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:35 Fargo N14. 
01:40 Titanų įniršis (k) 
N-7. 

06:05 Akloj i  (k). 
07:35 Pasisvėrę ir lai-
mingi.

08:35 Daktaras Ozas N-7. 
09:35 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
11:30 Populiariausi užkan-
džiai.
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7..
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 SNOBO KINAS 
Antrininkas. N14. 
22:50 Skiedra N14. 
00:55 Stokholmo rekviem. 
Nelauktas vaikas (k).

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudy-
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. Kazys Binkis. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis turtas. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šventadienio min-
tys. 
13:30 Sti l ius.
14:25 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
14:30 Euromaxx. 
15:00 Išsaugota istori ja. 
15:30 Premjera. Erdvės 

menas.
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2017. 3 d.
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. Jūratė 
Paulėkaitė. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempiona-
to rungtynės. 2018 m. 
Finalas. Prancūzija – 
Kroati ja.
23:20 Jubil iej inis styginių 
kvarteto „Chordos“ 20-me-
čio koncertas.
00:35 Baltų gentys. 
(kart.).

06:35 Skilusios kaukolės 
iššūkis (kart.) N-7.
07:30 Jukono auksas 
(kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Didiej i  senovės sta-
t iniai (kart.).
12:05 Skilusios kaukolės 
iššūkis N-7.
13:00 Didiej i  senovės 
statiniai.
14:00 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 N-7.

19:00 Lietuvos talentai.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Karštos galvos! 2  
N-7.
23:50 Kaimynas šnipas 
N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Pagaliau savaitga-
l is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiul iu. 
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 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Baskervi l ių šuo N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Viešnia iš ateit ies.
22.00 Pinigų karta. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
01.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.

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 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 
rojus 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.

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

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

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas..
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 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Šešta kategorija. 
Pražūtinga diena N-14.
23:50 Skubi pagalba N-14.
00:50 Kobra 11 N-7.
01:45 Rezidentas N-14.

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 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 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Kerštas N14. 
23:10 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
01:00 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (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. 
14:30 Nina) (k) N-7. 
15:40 Sekliai (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva 
N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7
21:00 Uodega vizgina šunį 
N-7. 
23:00 Aukštakulnių kerštas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Išsaugota istorija. 
(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.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus albumas. 
(kart.).
12:40 Čia – kinas. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2017. 3 d. (kart.).
15:35 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. 
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 

Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
19:05 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
19:40 Milžiniški nacių sta-
tiniai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Second Hand. N-14.
22:50 Pasirašau – archi-
tektas. 
23:00 Veranda. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Ledo kelias (kart.) 
N-7.
07:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
(kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos. (kart.).
09:00 NaujokėN-7.
09:30 Ledo kelias (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Sandėlių karai N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 UniverasN-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.

21:00 P2. N-14.
23:00 Pjūklas 7. Pabaiga 
S.
00:55 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu 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 Partizanų keliais..
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
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 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.
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06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Žinios. Orai .
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7..
10:45 Premjera. 
Hadsonas i r  Reksas.
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loter i ja „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 i r  kodėl? 
18:30 Istor i jos per imetrai . 
19:30 (Ne)emigrantai . 
„Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:29 Loter i ja „Jėga“.
21:30 Nacional inė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kost iumuot iej i  N-7. 
23:45 Čikagos pol ic i ja 3 
N-7. 
00:30 Atspindžiai . 
01:00 LRT radi jo ž inios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
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 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Nudėti Giunterį. 
N14. 
00:20 Rivjera N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 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 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 Šešta kategorija. 
Pražūtinga diena N-14.
23:50 Skubi pagalba N-14.
00:50 Einšteinas N-7.
01:40 Rezidentas N-14.

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 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7.
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkėsN-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 48 valandos N14. 
23:00 Kerštas (k) N14. 
01:05 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. 
14:30 Nina (k) N-7. 
15:40 Sekliai (k) N-7
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška 
žmogžudystė. Mirtys 
Rokamadūre N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. (kart.).
06:50 Pasirašau – architek-
tas. (kart.).
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.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
14:50 Milžiniški nacių stati-
niai (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Premjera. Džiunglių 

knyga 
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija N-7. 
19:30 Prisiminkime. 
„Liepaitės“.
19:40 Aštuntasis 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. (kart.).
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 Įspūdingiausios atos-
togų vietos (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
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 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 12 galimybių 3. 

Padėtis be išeities. N-14.
22:50 Havajai 5.0 N-7.
00:50 Kaulai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
06.30 Pinigų karta . 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7..
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu 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 Paslaptys.
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 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Labas ry tas, 
L ie tuva.
09:00 Ž in ios.  Ora i .
09:15 Džesika F lečer 
N-7. 
10:00 Miuncheno kr imi -
nal inė pol ic i ja  N-7. 
10:45 Premjera. 
Hadsonas i r  Reksas.
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 (Ne)emigranta i . 
(kar t . ) .
13:00 Įdomios ios atos -
togos. 
13:58 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
14:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
14:20 Laba d iena, 
L ie tuva.
16:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
16:30 Šoka L ietuva.
16:45 Premjera.  Ponių 
ro jus N-7. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Gimę tą pač ią 
d ieną. 
19:30 Pasaul io  puodai . 
20:25 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:29 Loter i ja  „Jėga“ .
21:30 Žalg i r io  mūšis . 
N-7.
23:15 Dvi rač io  ž in ios. 
23:45 Premjera. 
Kost iumuot ie j i  N-7. 
00:30 Čikagos pol ic i ja  3 
N-7. 
01:10 St i l ius .  (kar t . ) .

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
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 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Kapitonas Filipsas 
N14. 
01:10 Rivjera N-7. 

06:25 Transformeriai.. N-7.
06:55 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 ViešbutisN-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pagrobimas. N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Pagrobimas N-14.
23:55 Skubi pagalba N-14.
00:55 Einšteinas . N-7.
01:45 Rezidentas N-14.

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 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Cunamis N14. 
22:55 48 valandos (k) N14. 
00:50 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 Seklė Agata. 
Užnuodytas pyragas N-7. 

14:30 Nina (k) N-7. 
15:40 Sekliai (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:50 Nina  N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys Sen Malo 
N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Rožių karas.

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vaka-
ras 2015“. (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.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15. Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas.. (kart.).
14:55 Aštuntasis dešim-
tmetis (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Premjera. Džiunglių 

knyga 
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija. 
N-7. 
19:10 1410 m. Žinomas 
nežinomas Žalgiris. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 B. B. Kingas. Kelyje.
23:15 Išsaugota istorija. 
(kart.).
23:40 Erdvės menas 
(kart.).
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos (kart.).
09:00 Vienam gale kablys 
(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 Virtuvė. N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Šilumos smūgis 

N-14.
22:55 Havajai 5.0 N-7.
00:55 Kaulai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
06.30 4 kampai. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu 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 Paslaptys.
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 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika..
01.30 Paslaptys.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer N-7.
10:00 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:45 Premjera. Hadsonas 
ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loteri ja „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 Stambiu planu. 
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. filmas. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš š irdies į  š i rdį 
N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo pol ic i-
ja N-7. 
11:00 Nuo.. .  Ik i . . .  (k) . 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlai tės 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 Nuo.. .  Ik i . . . . 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai .
22:30 Nekviesta viešnia 
N14. 
00:20 Mirt inas ginklas 
N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 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 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.

16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbut is N-7.
20:30 Blogoms mergi-
noms – viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai .
22:00 Žudymo žaidimai 
N-14.
00:05 Skubi pagalba 
N-14.
01:05 Einšteinas N-7.
01:55 Rezidentas N-14.

06:25 CSI.  Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Į teis intas faras 
N-7. 
11:35 Grei tojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI.  Majamis N-7. 
19:30 Grei tojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Prič iupom! 
21:00 Iš laipinimo zona 
N14. 
23:05 Cunamis (k) N14. 
01:00 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 Seklė Agata N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (k) N-7. 
15:40 Sekliai (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys Koreze 
N14. 
23:05 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vaka-
ras 2015“. (kart.).
07:20 Prisiminkime. 
„Liepaitės“. (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.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 

(kart.).
14:00 Literatūros pėdse-
kys. Kazys Binkis. (kart.).
14:30 1410 m. Žinomas 
nežinomas Žalgiris. (kart.).
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
18:45 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. 
Sufražistė 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 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.
15:00 TIESIOGIAI 
Krepšinio turnyras 

Hoptrans 3x3. 
21:00 Karšta pupytė N-14.
23:00 Havajai 5.0 N-7. 
01:00 Kaulai N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas N-7.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
09.00 Pone prezidente..
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu 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 Paslaptys.
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 Paslaptys.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Žinios. Orai .
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:45 Premjera. 
Hadsonas i r  Reksas.
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Pasaul io teisuol ia i . 
(kart . ) .
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loter i ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė 
Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Visi  kalba. 
19:30 Beatos vir tuvė. 
20:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
20:59 Loter i ja „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Hobitas: penkių 
armi jų mūšis N-14. 
00:40 40 dienų i r  40 nak-
tų N-14. 

06:30 Iš š irdies į  š i rdį 
N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 

reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo pol ic i-
ja N-7. 
11:00 Nuo.. .  Ik i . . .  (k) . 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlai tės 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 xXx. Ksanderio 
Keidžo sugrįž imas N14. 
23:10 Superbombonešis. 
N-7. 
01:25 Nekviesta viešnia 
(k) N14. 

06:25 Transformeriai . 
N-7.
06:55 St ičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbut is (kart . ) 
N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužt i  sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
14:30 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 Mulan  N-7.
21:10 Iksmenai.  N-7.

23:35 Blogasis samarie-
t is.  N-14.
01:40 Šešta kategori ja. 
Pražūt inga diena (kart . ) 
N-14.

06:25 CSI.  Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) (N-7. 
10:35 Į teis intas faras 
N-7. 
11:35 Grei tojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
19:30 Amerik iet iškos im-
tynės.
21:30 Ekstremalus grei t is 
N14. 
23:15 Iš laipinimo zona (k) 
N14. 
01:15 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Tabatos salonas.
07:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Visa menant i  N-7. 
14:30 Nina (k) N-7. 
15:40 Sekl ia i  (k)  N-7. 

16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00 Rebeka Mart inson. 
Avarinis ženklas N14. 
22:55 Sici l i jos maf i ja 
N14. 
00:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Nacional in is bardų 
fest ival is „Purpurinis va-
karas 2015“.  (kart . ) .
07:05 Mokslo sr iuba. 
(kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart . ) .
07:55 Stebukl ingoj i 
Boružėlė (kart . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Rusų gatvė. (kart . ) .
12:40 Išsaugota istor i ja. 
(kart . ) .
13:05 Legendos. Jūratė 
Paulėkai tė.  (kart . ) .
13:52 Pirmą kartą. . 
(kart . ) .
14:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
14:55 Kino istor i ja 1 d. 
(kart . ) .
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Premjera. Džiungl ių 
knyga.

16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Stebukl ingoj i 
Boružėlė.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abat i ja 
N-7. 
18:45 Laikinosios sost i-
nės fenomenas
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Premjera. Kestner is 
i r  Mažasis Antradienis 
N-14.
22:40 Irena Starošaitė 
„Spalvotas gyvenimas“. 
00:30 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 

06:20 Makgaiver is (kart . ) 
N-7.
08:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdel ia i 
(kart . )  N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart . ) .
09:30 Saša i r  Tania 
(kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Makgaiver is N-7.
13:30 Havajai  5.0  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Krepšinio turnyras 
Hoptrans 3x3. 
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Toras. Tamsos pa-
saul is N-7.
23:00 12 gal imybių 3. 
Padėt is be išei t ies N-14 

(kart . ) .
00:50 Havajai  5.0 N-7.
01:40 P2 N-14 (kart . ) .

05.29 Programa.
05.30 Gluchar iovas N-7.
06.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
07.00 Laikyk i tės ten. 
08.00 Kel rodė žvaigždė 
N-7.
09.00 Pone prez idente.
09.30 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
10.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
11.00 Real i  mis t ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių . 
12.30 Pone prez idente.
13.00 Gluchar iovas N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Real i  mis t ika.
16.00 Repor ter is . 
16.20 Spor tas.Ora i .
16.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
17.00 Laikyk i tės ten. 
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.Ora i .
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
19.30 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
20.00 Repor ter is . 
20.20 Spor tas.Ora i .
20.30 Skryd is  per 
At lantą.
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.Ora i .
23.00 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
23.30 Laikyk i tės ten. 
00.30 Skryd is  per 
At lantą. .
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Euromaxx .  (kar t . ) .
06 :35  Pasau l io  puoda i . 
(kar t . ) .
07 :30  Raganų nebūna.
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
12 :00  H ipopotamai .
12 :55  Ne į t i kė t inos  gyvū -
nų draugys tės .
13 :40  Šoka L ie tuva 
(kar t . ) .
13 :50  Džes ika  F lečer 
N-7 . 
15 :28  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  Ora i .
15 :45  Sve ik in imų kon -
cer tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Euromaxx . 
18 :30  Vakaras  su  Ed i ta . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :25  Lo te r i jos  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga“ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  „Vakarė ja “  su 
Mar tynu  S tarkumi . 
22 :30  Gana juok inga 
is to r i ja .  N-14 . 
00 :10  Hob i tas :  penk ių 
a rmi jų  mūš is  N-14 . 
(kar t . ) .

06 :50  S t ivenas  Visa ta .
07 :35  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
08 :00  Og is  i r  ta rakona i .
08 :20  Bern iukas 

B log iukas .
08 :45  Tomo i r  Džer io 
šou .
09 :10  Paba is iukas 
Bansenas .
09 :35  Ting in ių  mies te l i s .
10 :00  Drakono užke ik i -
mas.
11 :45  Skūb is  Dū 2 . 
13 :35  Pasku t in is  ve iks -
mo f i lmų hero jus  N-7 . 
16 :20  Pasku t in is  jaun i -
k io  i šbandymas N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i .
19 :30  Har is  Po ter is  i r 
m i r t ies  re l i kv i jos .  1  da l i s 
N-7 . 
22 :25  Me i lės  guru  N14. 
00 :10  Karš tas  kub i las  - 
la iko  maš ina  2  S . 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 I lgo plauko istor i-
ja. .
08:00 Gal ingasis 6  N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Skaniai  i r  papras-
ta i .
09:30 Maisto kel ias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Jūrų dinozaurai  3D 
N-7.
11:50 Johanos paslapt is 
N-7.
13:35 Išr inktasis.  Blogio 
imperi jos iški l imas N-7.
15:40 Havajai  5.0 N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai . .
19:25 Eurojackpot.
19:30 Šuns kai ly je N-7.
21:25 Pjūklo ketera N-14.
00:20 Tarnaitė.  S.

06:00 Geriausi  šuns drau-
gai (k). 
07:00 Prič iupom! (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Prič iupom! (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:00 Geriausi  šuns drau-
gai.
10:30 Gyvenimas. 
Pirmiej i  ž ingsniai .
11:30 Prič iupom!(k). 
12:00 Spec. būrys. Iš l ieka 
st ipr iausi  N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
Ik i  pragaro i r  atgal .
14:00 Pragaro vir tuvė 
N-7. 
15:00 Real i  mist ika N-7. 
16:10 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Jūrų pėst ininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7..
21:30 Gangster ių medžio-
to jai  N14. 
23:45 Sapnų demonai 
N14. 
01:40 Kriminal inė Maskva 
N14. 

06 :00  Ak lo j i  ( k ) . 

07 :35  Pas isvėrę  i r  la i -
ming i .
08 :35  Dak ta ras  Ozas . 
N-7 . 
09 :35  Tėvas  Mot ie jus  N-7 . 
11 :00  K las ik in ia i  kep in ia i . 
Anos  O lson  recepta i .
11 :30  Popu l ia r iaus i  už -
kandž ia i .
12 :00  My lėk  savo  sodą.
13 :00  Ak lo j i  ( k ) . 
14 :45  Šv iež ias  ma is tas . 
Anos  O lson  recepta i .
15 :45  Š i rde le  mano N-7 . 
17 :45  Uždraus to  mies to 
in t r igos  N-7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) . 
21 :00  Vi l kų  žemė. 
Akmen in is  sveč ias  N14. 
22 :55  S tokho lmo rekv iem. 
Krau jo  ryšys  N14. 
00 :45  S ic i l i j os  maf i ja  (k ) 
N14. 

 PLIUS
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im  ga ro ! 
( ka r t . ) .
07 :30  Auks in i s  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  Ku l t ū ros  d iena . 
( ka r t . ) .
10 :00  Č ia  –  k i nas . 
10 :30  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama . 
11 :00  V i l n i aus  a lbumas . 
11 :30  V i l n i aus  sąs iuv i -
n i s . 
12 :00  Tremb i ta . 
12 :30  Rusų  ga tvė . 
13 :00  La i k i nos ios  sos t i -
nės  fenomenas . 
13 :30  V ienuo l ynų  ke l i as 

L ie tuvo je . 
14 :00  „Vaka rė ja “  su 
Mar t ynu  S ta rkum i .
15 :35  Ka lban tys  t eks ta i . 
He rkus  Kunč ius .
16 :05  Pasau l i o  puoda i . 
17 :00  K lausk i t e  dak ta ro .
17 :55  Pasako j ima i  i š 
Japon i j os (ka r t . ) .
18 :00  S tamb iu  p lanu . 
Mar i us  I vaškev i č i us . 
18 :55  Žmonės ,  ku r i e  su -
kū rė  L ie tuvą .  Gab r i e l ė 
Pe tkev i ča i t ė -B i t ė . 
19 :40  Ten ,  ku r  nama i 
N -7 . 
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  K ino  žva igždž ių 
a lė j a .  P r i s i kė l imas 
22 :40  Muz i kos  f es t i va l i s 
„N ida  2019 “ . 
23 :45  Ka ip  ga l ima  ta -
pyba . 
00 :20  Daba r  pasau l y j e . 
00 :45  40  d ienų  i r  40 
nak tų  N -14 .  ( ka r t . ) .

06 :35  Sk i l us ios  kauko -
l ė s  i ššūk i s  ( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Jukono  auksas 
( ka r t . )  N -7 .
08 :30  Į spūd ing iaus ios 
a tos togų  v i e tos .
09 :00  V ienam ga le  ka -
b l ys .
09 :30  S ta t ybų  g idas .
10 :00  Juok ing iaus i 
Amer i kos  namų  va i zde -
l i a  N -7 .
11 :00  Au rum 1006  km 
lenk t yn ių  f es t i va l i s .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .

22 :00  Lok ,  s tauk  a rba 
šauk  N -14 .
00 :10  P jūk las  7 . 
Paba iga  S  ( ka r t . ) .
01 :50  Hava ja i  5 .0  N -7 .

06 .59  P rog rama .
07 .00  Pone  p rez iden te .
07 .20  Vy rų  šešė l y j e .
Ka ro l i na  P ran iauska i t ė . 
07 .55  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
09 .00  BUSHIDO KOK 
2019  N-7 .
09 .30  K repš in io  pasau -
l y j e  su  V.  Mač iu l i u . 
10 .00  Van tos  l apas . 
N -7 .
10 .30  Paga l i au  sava i t -
ga l i s . 
11 .00  Skon io  re i ka las . 
12 .00  Ke l rodė  žva igždė 
N-7 .
14 .00  Merg inos  i š 
Uk ra inos  N -7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  P in igų  ka r ta . 
17 .00  Gyven imas . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Še r l oko  Ho lmso  i r 
dak ta ro  Va tsono  nuo ty -
k ia i .  Ag ros  l ob ia i   N -7 .
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  G lucha r i ovas  
N -7 .
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  Skon io  re i ka las . 
01 .00  Ke l rodė  žva igždė 
N-7 .

redaktorei nežinantNNN
Paplūdimys ar smėlio dėžė?

Utenoje, ,,Laimės sostinėje“, šalia 
kultūros centro, kuriam vadovau-
ja anykštėnams puikiai pažįstamas 
Erikas Druskinas, šią savaitę atida-
ryta ,,Laimės sala“. Tai  smėlio pa-
plūdimys su mediniais takeliais ir 
suoliukais bei žydinčiais augalais. 
„Laimės saloje“ vaikus visą vasarą 
pasitiks kapitonas Laimis ir jo ge-
riausi draugai.

Šioje saloje galima rasti rodykles, 
nurodančias kryptį į svarbiausius 
traukos taškus Utenoje ir jos regio-
ne,  taip pat ir nuorodą ,, į Vilnių su 
centriniu paplūdimiu“. Šioje vietoje 
šmaikštusis E.Druskinas į viską pa-
žvelgė su humoru - Vilniaus centri-
nis paplūdimys, be abejo, įsikūręs 
Lukiškių aikštėje...

Kažin ar kas būtų  pastebėjęs šią 
pramogų zoną, jei šalia Utenos kul-
tūros centro būtų buvusi atidaryta 
įprastinė vaikų žaidimų aikštelė. Bet 
į ją juk atvežė dar ir smėlio!

Žmonės netrukus pradėjo liežu-
viais plakti, kad su dirbtiniu paplūdi-
miu Utena pralenkė net patį Vilnių. 
Darbo turi ir vietos politikai.

,,Ačiū Utenos politikams ir opo-
zicijos lyderiui, kad sprendžia metų 
dilemą, ar ,,Laimės sala“ prie Utenos 
kultūros centro yra paplūdimys, ar 
smėlio dėžė, ar pasakų sala. Politi-
kui, teisingai atsakiusiam į šį neeilinį 
klausimą, padovanosime nemokamą 
ekskursiją  Laimės saloje“, - feisbu-
ke ,,smaginasi“ Utenos kultūros cen-
tro direktorius E.Druskinas.

Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas vietos politi-
kams žada padovanoti nemokamą ekskursiją į  ,,Laimės salą“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 

išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių 

neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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Kęstutis Indriūnas: „Gražu - dar 
nereiškia, kad gerai“

(Atkelta iš 5 psl.)

- Ką manote apie plėšytus 
džinsus?

- Gerai. Pats nedėviu, bet man 
gražu. Dėvi mano žmona ir vaikai.

 
- Jūsų mėgstamas priežodis, 

patarlė? 
- „Gražu - dar nereiškia, kad 

yra gerai“. Dažnai kartoju šį po-
sakį. Susiduriu su žmonėmis, ku-
rie aikčioja -,, kaip gražu“, o aš 
sakau, kad pirmiausia turi būti 
padaryta gerai, ypač kalbant apie 
architektūrą. 

- Jūsų mėgstamiausias patie-
kalas?

- Šį patiekalą valgau labai retai, 
bet jis man labai patinka – tai sūri 
silkė su svogūnais, grietine, karš-
tomis bulvėmis ir būtinai turi būti 
40-50 gramų šaltos degtinės. 

- Koks iš jūsų turimų daiktų 
yra pats vertingiausias pinigine 
išraiška?

- Brangiausias yra automobilis. 
Bet vertingiausias ir gana nepi-
gus – burlentės komplektas. Jis 
teikia malonumą ir yra pakanka-
mai nepigus. 

- O koks daiktas jums vertin-
giausias emociškai?

- Dalyvavau architektūros par-
odoje ,,Lietuvos architektūra 
„Žvilgsnis į save“ 2005 – 2007“ ir 
gavau vieną iš penkių apdovano-
jimų, vadinamų metrais. Ji gavau 
už nedidelį, 47 kvadratų, gyvena-
mąjį pastatą Anykščiuose, esan-
tį adresu Daukanto g. 5. Namas 
stilistiškai įkomponuotas miesto 
senamiesčio erdvėje. Džiugu, kad 
jį pastebėjo tarptautinė vertinimo 
komisija. 

Pats apdovanojimas labai mo-
dernus – negražus metalo gabalas, 
bet teisingas ir geras. Bet man 

emociškai jis labai brangus, nes 
tai respublikinis įvertinimas, tei-
kiamas kas dvejus metus. 

- Sunkiausiai jūsų gyvenime 
ištartas „Ne“?

- Prieš trejus metus, kai dirbau 
mero patarėju, susidarė situacija, 
kad turėjau išeiti. Buvęs meras 

Kęstutis Indriūnas 1989-1991 m. projektavo Piktagalio kaimo mažosios architektūros stati-
nius, inicijavo parko kūrimą. Vėliau dirbo privačiose baldų gamybos įmonėse. 1997 m. įkūrė 
dizaino studiją „Gečia“, 1997–2015 m. buvo jos direktorius ir projektuojantis architektas. Su-
kūrė daug interjerų bei gyvenamųjų ir verslo pastatų Anykščiuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
ir kitur. K. Indriūno autoriniai kūriniai buvo įvertinti parodose bei konkursuose. 

2015 m. K. Indriūnas dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip Lie-
tuvos liberalų sąjūdžio kandidatas, buvo išrinktas 2015–2019 m. kadencijos Tarybos nariu, 
bet atsisakė mandato. Nuo 2015 m. gegužės iki 2016 m. gruodžio K. Indriūnas dirbo Anykščių 
rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio patarėju. Iš šių pareigų pasitraukė savo iniciatyva. 
2019 m. jis dalyvavo rajono savivaldybės tarybos rinkimuose ir kadencijos pradžioje užėmė 
Tarybos nario vietą, yra Tarybos Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto 
narys. 2015–2017 m. ir nuo 2019 m. K. Indriūnas yra Anykščių rajono savivaldybės Kultūros 
tarybos narys.

Kęstutis Indriūnas su šeima. Žmona Daiva Indriūninenė pagal profesiją yra muzikos mokytoja. 
Vaikai - Guoda ir Vainius - muzikantai.

Anykščiai, pastatas Vilniaus gatvėje. Piešta pieštuku.

įkalbinėjo pasilikti, aš pasakiau 
„Ne“. Tokios pareigos nėra len-
gvai pasiekiamos, tad iš jų niekas 
neišeina be pagrindo. Kadangi 
skyrėsi mano ir mero požiūriai į 
procesus, reikalaujančius padoru-
mo ir garbės, teko pasakyti „Ne“.  

- Lengvabūdiškiausias jūsų iš-
tartas „Taip“?

- Skridimas sklandytuvu. Pilotas 
padarė  kažkokią kilpą, po kurios 
tris mėnesius jaučiausi blogai. Tai 
buvo vienintelis kartas, kai skri-
dau sklandytuvu. 

- Kas jus motyvuoja sunkiose 
situacijose?

- Minėjau išvažiavimo į Norve-
giją atvejį – reikėjo pinigų. Mo-
tyvavo šeima, nes viską darai dėl 
šeimos. 

- Esate liberalių pažiūrų, kur 
yra jūsų liberalumo ribos?

- Patiems liberaliausiems pa-
saulyje siūlomiems dalykams, 
kaip narkotikų legalizavimas ar 
vienos lyties parneriai, nesu libe-
ralus. Tokiems dalykams aš jau 
per senas. Nuotrauka.

Troškūnų siauruko stotis. Pieštukas.

Kavarsko miestelio bažnyčia. Pieštukas.
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Vakarienė pranoko karaliaus 
Mindaugo vaišes
Karaliaus Mindaugo - valstybės dienos šventė smagiai minėta ir vienoje aktyviausių rajono bendruomenių - Butėnuose. Sodiečiai ir iš tolimesnių vie-

tų, net sostinės Vilniaus, atvykę 
kraštiečiai bendruomenės na-
muose susibūrė jau apie 19 va-
landą. Smagiai bendravo, paruošė 
šventinės vakarienės stalą, kuris, 
matyt, gerokai pranoko ir vidu-
ramžiškas karaliaus Mindaugo 
vaišes. Netrūko čia sodietiškų sū-
rių, kepinių, įmantriausių sumuš-
tinių, gerokai papipirintų kepsnių, 
ant žarijų pačirškintų dešrelių ir 
kitokių gardėsių - susirinkusiųjų 
dosnumo ir sumanių šeimininkių 
darbštumo įrodymų. 

Lengvai užkandus, buvo prisi-
minta Mindaugo karalystės isto-
rija, praeities keliais nukeliauta 
į Palatavio piliakalnį, Vorutą, 
Agluoną, aptartas Vorsklos mū-
šis, Žalgiris ir Vytautas Didysis 
bei jo sukurta imperija. Valstybės 
dieną Butėnuose įdomiąją istoriją 
žaismingai žarstė kraštietis, mu-
ziejininkas Raimondas Guobis, 
taiklių įžvalgų pridėjo ir šventėje 
dalyvavęs Svėdasų seniūnas Sau-
lius Rasalas. Kiemelyje, šalia ant 
aukšto stiebo plazdančios Tris-
palvės, sutartinai sugiedotas Lie-
tuvos himnas, po to dar valandėlę 
dainuotos laiudies dainos, kol vėl 
sugužėta į pastogę, į mielą užusta-
lio bendrystę.

-ANYKŠTA

Butėnuose karališkus kepsnius beruošiant... Iš kairės: bendruo-
menės pirmininkė Lendrina Meškauskaitė, Gendrutis Navikas, 
seniūnaitė Rima Rimkuvienė ir Jurgita Navikienė. 

Simona K. ant siauruko triračio. 
Raimondo GUOBIO nuotr.

Anykščiuose Mindauginės sutiktos dvejopai - 
oriai ir energingai julija ABUAŠVILI

Liepos 6-osios proga Anykščiuose vyko du renginiai –Trispalvės kėlimo ceremonija miesto centre 
ir šou ant Vorutos piliakalnio. Keliant Trispalvę, palaikyta rimtis, apdovanoti karantino metu ben-
druomenei pasitarnavę savanoriai, o vakare pasirodė tautinių šokių ansamblis „Gojus“ bei muzikos 
grupė „Žemaitukai“.

Miesto tradicija tapusi Trispal-
vės kėlimo ceremonija vyko Anta-
no Baranausko aikštėje. Vidudienį 
Lietuvos valstybinė vėliava iškelta 
skambant „Tautiškai giesmei“.

Trispalvę kėlė Dominykas Puzi-
nas, Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos abiturientas. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius, anot jo 
paties žodžių, „šiam kukliam jau-
nuoliui“ už Gynybos paramos fon-
do savanorių koordinavimą karan-

tino metu  skyrė „ypatingą padėkos 
žodį“.

Tautišką atmosferą kūrė skam-
bantys liaudies muzikos kūriniai. 
Renginyje debiutavo Anykščių 
kultūros centro kanklių ansamblis, 
vadovaujamas Astos Motuzienės. 
Taip pat tris patriotines dainas atli-
ko duetas – Jurgita Baldauskienė ir 
Robertas Raišelis.  

Ceremonijos metu tartas „ačiū“ 
Anykščių krašto Gynybos paramos 

fondo savanoriams, anot renginio  
vedėjo Juliaus Jakubėno, karantino 
metu „skubėjusiems pas tuos, kam 
labiausiai reikėjo paramos, kurie 
buvo vieniši, senyvo amžiaus“. 
Savanorių būrys atsiliepdavo į jų 
skambučius, išklausydavo prašy-
mus ir neatlygintinai teikė pagal-
bą. Iš viso įvairių paslaugų suteik-
ta maždaug šimtui krašto žmonių. 
Kiekvienam savanoriui įteikta 
padėka ir simboliška dovana iš 

Anykščių rajono vadovo rankų. 
Savivaldybė sveikino Dariaus ir 

Girėno 901-osios šaulių kopos sa-
vanorius, kurie patruliavo Anykš-
čių miesto poilsinėse ir rekreaci-
nėse teritorijose, prižiūrėjo viešąją 
tvarką karantino metu. Įvertinimo 
už darbus sulaukė Šaulių sąjungos 
narės Gabrielė Bartkutė, Živilė 
Butkutė, Ieva Dutkutė bei jų vadė 
Kotryna Vitkūnaitė. Merginos, at-
siėmusios apdovanojimus, sutarti-
nai raportavo: „Tėvynės labui!“

 Liepos 6-ąją rajono vadovas S. 
Obelevičius pristatė kaip „valsty-
bės gimimo dieną, ypač svarbią 
anykštėnams“. Pasak jo, moksli-
ninkams besiginčijant, kur galėjo 
būti vainikuotas Mindaugas, „kol 
kas niekas nei patvirtino, nei pa-
neigė, kad tai galėjo būti padaryta 
Anykščių krašte“. „Turbūt kara-
liaus Mindaugo įkvėpta dvasia 
tebėra ir dabar“, – apibendrino 
Anykščių krašto vadovas.

Vakarop Anykščių rajono gy-
ventojai rinkosi stebėti tautinių 
šokių kolektyvo „Gojus“ pasiro-
dymo bei grupės „Žemaitukai“ 
koncerto ant Vorutos piliakalnio. 
Pagrindinis renginio akcentas  – 
dalyvavimas pilietinėje akcijoje 
„Tautiška giesmė aplink pasaulį“.

Renginyje pasirodė Anykščių 
kultūros centro liaudies šokių gru-
pė „Gojus“, vadovaujama Jūratės 
Uselienės. Vėliau prisijungė du-
etas „Žemaitukai“. Jie vis ragino 
publiką ošti: „Jei jūs paplojate, 
mes visada apdovanojam jus savo 
šypsenom“.

Lygiai 21 val. muzikinės gru-
pės dainos nutilo, o visi, susirinkę 
ant Vorutos piliakalnio, užtraukė 

Valstybės himną. Nuaidėjus „Tau-
tiškai giesmei“, linksmybės tęsėsi 
toliau. 

„Žemaitukų“ nariai Linas ir 
Ovidijus numojo ranka į protar-
piais pasirodantį lietų: „Na ir kas, 
kad lyja.“ Pačių atsivežtu lietuvių 
liaudies instrumentu – birbyne – 
,,Žemaitukai“ atliko „Mindaugo 
polką“, kviesdami į šokio sūku-
rį Mindaugus iš žiūrovų minios. 
Energingieji atlikėjai kvietė su-
sirinkusius į šventę pritarti ne 
tik grupės dainoms, bet ir grojo 
maestro Stasio Povilaičio klasika 
tapusį „Švieski man vėl“.

Po koncerto savo įspūdžiais su 
„Anykšta“ dalijosi anykštėnė Jū-
ratė. Paklausta, kaip praleido savo 
liepos 6-ąją, Jūratė šypsojosi: 
„Puikiai! Kėliau vėliavą, dalyva-
vau bažnyčios mišiose, dabar gie-
dojau himną ir kartu linksminausi 
su visais anykštėnais.“

Į renginį rajono gyventoja at-
vyko savo iniciatyva. „Visada pa-
laikau visas šventes, dalyvauju ir 
visada stengiuosi palaikyti Kultū-
ros centrą  bei visas jų idėjas. Man 
labai malonu. Man labai patiko. 
Ir oras geras, ir dangus puikus, ir 
koncertas nuostabus“, – nuomonę 
apie renginį išsakė Jūratė. Atsaky-
dama į klausimą, ar lietus negąs-
dino, ji linksmai šypsojosi: „Mes 
gi ne iš cukraus, neištirpsime.“

O Edita, taip pat kilusi iš Anykš-
čių, valstybės dieną teigė šventusi 
„paprastai, kaip visada, su šeima“. 
Apsilankyti koncerte jai buvę itin 
patogu: „Netoli gyvename, tai su-
galvojome ateiti pažiūrėti.“  Mo-
teris sakė esanti grupės „Žemaitu-
kai“ gerbėja.

Mindaugo karūnavimo dieną tradiciškai vėliavą kelia nusipelnęs Anykščių rajono bendruomenės 
narys. Šiemet ši garbė suteikta Dominykui Puzinui, koordinavusiam Gynybos paramos fondo sava-
norių veiklą karantino laikotarpiu.                                                                                  Autorės nuotr.
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KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ 
NAMŲ RENOVACIJAI

Aplinkos ministerija paskelbė 
naują kvietimą teikti paraiškas 
seniems daugiabučiams reno-
vuoti pagal valstybinę Daugia-
bučių namų atnaujinimo (mo-
dernizavimo) programą. 

Būsto energijos taupymo 
agentūra (BETA) šias paraiš-
kas priims iki 2021 m. kovo 1 
d. Jas gali teikti ir savivaldybės, 
ir daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų valdytojai, 
ir administruojantieji renova-
cijos projekto įgyvendinimą, ir 
savivaldybės paskirti energinio 
efektyvumo didinimo progra-
mos administratoriai. Šis kvie-
timas, kaip ir kasmet, numaty-
tas 150 mln. eurų investicijų 
sumai, kurios trečdalį – 50 mln. 
eurų – sudaro valstybės parama. 
Ji skiriama visoms daugiabučio 
namo renovacijos etapų, t. y. 

projekto parengimo, administra-
vimo ir statybos techninės prie-
žiūros, išlaidoms padengti. Be 
to, energiją taupančių priemo-
nių investicijoms kompensuoti 
teikiama papildoma 30 proc. 
subsidija, apmokamos kredito 
ir palūkanų įmokos už nepasi-
turinčius gyventojus. Gautas 
paraiškas BETA reitinguos pa-
gal nustatytus kriterijus, kurie 
šiemet papildyti nauju energijos 
nepritekliaus kriterijumi. „Šį 
kriterijų nustatėme, skatindami 
renovuoti prasčiausios būklės 
daugiabučius, kuriuose gyve-
na daugiausia kompensaciją 
už būsto šildymo išlaidas gau-
nančių butų savininkų“, – teigė 
aplinkos viceministras Marius 
Narmontas.

Dar vienas naujas reikalavi-
mas – didesniuose kaip 1500 

kv. m ploto daugiabučiuose 
įrengti saulės jėgaines, gami-
nančias elektrą namo bendrojo 
naudojimo patalpoms apšviesti. 
Tokiems projektams ir priemo-
nėms bus skiriama papildoma 
30 proc. subsidija iš Aplinkos 
ministerijos administruojamos 
Klimato kaitos programos. 
Gautos paraiškos bus atrenka-
mos, kaip ir ligi šiol, pirmenybę 
teikiant labiau parengtiems pro-
jektams – tiems, kurių techninis 
darbo projektas jau yra pareng-
tas arba sudaryta sutartis jam 
parengti. Pirmenybė taip pat 
bus teikiama savivaldybių kom-
pleksinės, vadinamosios kvar-
talinės renovacijos programoms 
ir projektams, kuriais siekiama 
aukštesnių standartų ir aukš-
tesnės nei C pastato energinio 
naudingumo klasės. Šis Aplin-

kos ministerijos kvietimas teik-
ti paraiškas daugiabučių namų 
renovacijai  jau ketvirtasis nuo 
2017 m., kai buvo pakeistas ir 
optimizuotas valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnau-
jinti teikimo modelis.

Atliekant investicijų planų 
parengimą (ką ir kaip daryti, 
kad būtų pasiektas maksimalus 
šiluminės energijos sutaupymas 
ir už buto šildymą būtų mokama 
mažiau) bus tariamasi su kie-
kvieno namo butų savininkais 
organizuojamų susitikimų metu. 
Apie planuojamus susirinkimus 
gyventojams iš anksto bus pra-
nešta daugiabučio namo skelbi-
mų lentoje ir Anykščių rajono 
savivaldybės internetinėje sve-
tainėje www.anyksciai.lt

Turintiems klausimų dėl 
daugiabučių namų atnaujini-

mo (modernizavimo) prašome 
kreiptis į Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos Sta-
tybos skyriaus vyriausiąjį spe-
cialistą Valentiną Vitkūną, el. 
p. valentinas.vitkunas@anyks-
ciai.lt, tel. (381) 58073, mob. 
8 698 31805 arba adresu J. Bi-
liūno g. 23, Anykščiai, 311 kab. 
ar į Anykščių rajono energinio 
efektyvumo didinimo daugia-
bučiuose namuose programos 
įgyvendinimo administratorių 
– UAB Anykščių komunalinio 
ūkio renovacijos projektų va-
dovą, atliekantį direktoriaus 
funkcijas Liną Pravilionį, el. p. 
linas.pravilionis@anykom.lt, 
tel.  (8 381) 51630, mob. 8 612 
78907 arba adresu Gegužės g. 
47, Anykščiai.
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SLAUGOS IR PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) 
IŠLAIDŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ 

DALINIS KOMPENSAVIMAS
Įsigaliojus Lietuvos Respu-

blikos valstybinių socialinio 
draudimo našlių ir našlaičių, 
maitintojo netekimo, ištarnau-
to laiko, valstybinių pensijų, 
kompensacijų už ypatingas dar-
bo sąlygas, rentų, kompensa-
cinių išmokų, šalpos, slaugos 
ir priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinių kompensacijų dalinio 
kompensavimo įstatymui Nr. 
XIII-2719 (toliau – Įstatymas), 
visose savivaldybėse yra vykdo-
mas slaugos ir priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinių kompen-
sacijų, sumažintų dėl Lietuvos 
Respublikos socialinių išmokų 
perskaičiavimo ir mokėjimo 

laikinojo įstatymo (toliau – Lai-
kinasis įstatymas) 4  straipsnio  
nuostatų taikymo, dalinis kom-
pensavimas.

Slaugos ar priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinės kompen-
sacijos kompensuojamoji suma 
yra lygi asmeniui paskirtos 
slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos, 
mokėtos 2010–2014 metais ir 
šios išmokos, perskaičiuotos 
pagal Laikinojo įstatymo nuos-
tatas, skirtumo 10 procentų. 

Jeigu Jūs šiuo metu esate 
slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos 
gavėjas, Jums nereikia teikti 

prašymo dėl kompensuojamo-
sios sumos išmokėjimo. Kom-
pensuojamoji dalis  Jums bus 
išmokėta 2020 m. rugpjūčio 
mėnesį be atskiro prašymo.

Jeigu Jums šiuo metu slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinės kompensacijos mokėji-
mas yra nutrauktas (sustabdytas 
ar pasibaigęs išmokos mokėji-
mo laikotarpis),  kompensuoja-
moji suma bus išmokėta, jeigu 
Jūs ne vėliau kaip iki 2020 m. 
spalio 31 d. pateiksite prašymą 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai dėl kompensuo-
jamosios sumos išmokėjimo. 
Gavusi prašymą savivaldybės 

administracija išmokės priklau-
sančią kompensuojamąją sumą 
iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Asmenys, kuriems paveldėji-
mo tvarka pereina (perėjo) mi-
rusio asmens turtas, turi teisę 
gauti Įstatymo 2 straipsnio 1 da-
lyje nurodytą kompensuojamąją 
sumą už asmenį, mirusį įsigalio-
jus šiam įstatymui (nuo 2020 m. 
sausio 1 d.), kuris būtų turėjęs 
teisę gauti kompensuojamąją 
sumą pagal šį Įstatymą, jeigu ji 
dar nebuvo išmokėta. Prašymą  
dėl kompensuojamosios sumos 
išmokėjimo reikėtų pateikti iki 
2020 m. spalio 31 d., o kom-
pensuojamoji suma bus išmokė-

ta iki 2020 m. gruodžio 31 d., 
jeigu paveldėtojas pateikia visus 
Įstatyme numatytus dokumentus 
(prašymą dėl kompensuojamo-
sios sumos, priklausiusios miru-
siajam, išmokėjimo, asmens ta-
patybę  patvirtinantį dokumentą 
ir paveldėjimo teisės liudijimą).

Dėl tikslinių kompensacijų 
kompensuojamųjų sumų prašo-
me kreiptis į Socialinės paramos 
skyrių, adresu J. Jablonskio g. 32, 
Anykščiai arba į socialinio darbo 
organizatorius seniūnijose.

Informacija telefonu (8 381) 
51 165.
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Pageidaujančių prekiauti Anykščių miesto šventės 
„Atlaidų mugėje“ Liepos 26 dieną (sekmadienį)

DĖMESIUI
Mugė 2020 m. liepos 26 d. 

(sekmadienį) vyks Vyskupo 
skvere (šalia Šv. Mato evan-
gelisto bažnyčios) nuo 9.00 
val. iki 13.00 val. Regis-
tracijos pradžia nuo 2020 
m. liepos mėn. 15 d. Mugei 
skirtos 9 vietos. 

Prekybininkai, pageidaujan-
tys prekiauti mugėje, privalo:

1. Iki liepos 17 d. (imtinai) 
elektroniniu paštu rita.visoc-
kiene@anyksciai.lt (temos 
skiltyje parašant žodį „Atlaidų 

mugė“) pateikti užpildytą pa-
raišką leidimui prekiauti. 

1.1. Su paraiška pateikiami 
dokumentai:

1.1.1. įmonės registracijos 
patvirtinimas arba galiojančio 
verslo liudijimo/individualios 
veiklos pažymos kopija; 

1.1.2. tautodailininko pažy-
mėjimo ir/arba tautinio pavel-
do sertifikato (prie paraiškos 
pridedant gaminių, kuriais bus 
prekiaujama, nuotraukas) ko-
pija; 

1.1.3. prekybininkams mais-

to produktais būtina pateikti ir 
Maisto tvarkymo subjekto pa-
tvirtinimo pažymėjimo kopiją;

2. Prekybininkams, pateiku-
siems paraiškas leidimui gauti 
(pirmenybė teikiama tradicinių 
amatų ir sertifikuotų gaminių 
prekybininkams), jų nurodytu 
elektroniniu paštu bus išsiųsti 
pranešimai apie registracijos 
patvirtinimą, nurodant preky-
bos vietos numerį (pranešimai  
bus siunčiami liepos 15-17 die-
nomis).

3. Prekybininkai, gavę regis-

tracijos patvirtinimą, iki liepos 
20 d. turi sumokėti už vien-
kartinio leidimo prekiauti iš-
davimą į Anykščių rajono savi-
valdybės sąskaitą LT 43 7182 
1000 0013 0647 ir elektroniniu 
paštu rita.visockiene@anyks-
ciai.lt (temos skiltyje parašant 
žodį „Atlaidų mugė“) atsiunčia 
nuskenuotą apmokėjimo doku-
mentą, nurodydami, už kurią 
prekybinę vietą sumokėta:

3.1. Tautodailininkai, amati-
ninkai – 20 Eur rinkliavą (už 
vieną (ne didesnę 3x3 m) preky-

binę vietą); 
3.2. Prekiautojai maisto pro-

duktais, vaisiais ir daržovėmis 
(išskyrus karštus užkandžius ir 
patiekalus) – 40 Eur rinkliavą 
(už vieną (ne didesnę 3x3 m) 
prekybinę vietą);  

Mokėjimo kvitą ar pavedimą 
(arba jų patvirtintas kopijas) 
būtina pateikti mugės organiza-
toriams.

Telefonas pasiteiravimui 
(8 614) 47 676

Užsak. Nr. 642
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MOZAIKA

siūlo darbą

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/

Gamybos vyr. 
operatoriaus - 

komandos lyderio
Kurkliai 2, Anykščiai - 
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis:
Ieškome kvalifikuoto gamybos 

darbuotojo - skyriaus komandos 
lyderio (vyr. operatoriaus). Ko-
mandos lyderis dirba kartu su 
komandomis prie medienos ap-
dirbimo staklių arba produkcijos 
pakavimo linijos pagal slenkantį 
darbo grafiką (3 darbo dienos, 3 
laisvadieniai). Komandos lyde-
ris yra atsakingas už operatorių 
darbą, skyriaus gaminamos pro-
dukcijos kokybę bei metodiškai 
sprendžia įvairias gamybines 
problemas.

Reikalavimai:
Komandos koordinavimo arba 

vyr. operatoriaus darbo patirtis;
Kompiuterinis raštingumas;
Atsakomybę;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Noras tobulėti;

Mes jums siūlome:
Mokymus ir patirtį dirbant su 

Toyotos gamybos valdymo siste-
ma (Lean);

Galimybę tobulėti gamybos 
srityje;

Stabilų darbo laiką be viršva-
landžių;

Laisvas visas valstybines šven-
tines dienas;

Atlyginimas:
1080-1350 Eur/mėn. po ban-

domojo laikotarpio neatskaičius 
mokesčių.

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

seno žmogaus priežiūrai visą 
parą reikalingas kantrus, slaugan-
tis asmuo.

Tel. (8-687) 39709.

UAB „Anykščių energetinė statyba“ siūlo darbą:
                   INŽINIERIUI (-EI)
Darbo pobūdis
Energetikos statybos objektų dokumentacijos 

ruošimas;
Elektros tinklų schemų braižymas ir koregavi-

mas autoCaD programą;
Elektros projektų ir schemų analizė;
Bendravimas su užsakovais.

REIKALAVIMAI
aukštasis/ aukštesnysis inžinerinis elektrotechninis išsilavinimas
Patirtis ruošiant techninę dokumentaciją( privalumas);
Geri įgūdžiai dirbant su Ms office programomis;
atsakingumas, kruopštumas
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

MES JUMS SIŪLOME
Darbą nuolat augančioje, šiuolaikiškoje ir didelėje kompanijoje;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
kompetencijas atitinkantį atlyginimą- nuo 700 Eur į rankas.

CV siųskite: info@energetinestatyba.lt
Tel. informacijai:  (8-614) 33084.

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.

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

SMULKINU
ŽOLĘ.

Tel. (8-674) 98799.

Stogų, pamatų, sienų
ŠILTINIMAS

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

PIEVŲ ŠIENAVIMAS 

IR

 ŽOLĖS SMULKINIMAS.

(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

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

Renkama nauja grupė nuo 2020 m. liepos 15 d. 16 val. 
Liudiškių g. 29, Anykščiai

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

Dovanoja

3 ha pievos nusišienauti prie 
Rubikių. 

Tel. (8-615) 25718.

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.

Minkštų baldų remontas: keičia 
gobeleną, detales, spyruokles, 
įklotą.

Tel. (8-682) 13728.

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

Tel. (8-656) 51760.

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai. Mini ekskavatoriaus 3 t nuo-
ma. 

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-617) 00616.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. senjorams 
nuolaida. Pildo automobilių kondi-
cionierius.

Tel. (8-699) 65148.

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.

Dujų balionų keitimas anykščių 
mieste. uaB "naftos dujos".

Tel. (8-611) 56455.

atveža įvairaus žvyro, komposti-
nės žemės po 2,5-3 tonos. Pjauna 
žolę trimeriu, žoliapjove.

Tel. (8-621) 30354.

smulkina žolę. išrašo sąskaitas.
Tel. (8-613) 96729.

Valo krosnis, kaminus. Mūrija 
kaminų galvutes, aptinkuoja. 
akmens darbai.

 Tel. (8-600) 81264.

smulkinu žolę. Parduodu malkas 
kaladėmis.

Te. (8-608) 51317

įvairūs

Asmeninis 
skelbimas, 

jeigu jame tik 

vienas 

žodis ir telefono 

numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos 

tik 5 eurus, 

šeštadienio – 

6 eurus.

skelbimai priimami 

„Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus 

g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

Oras-oras sistemų montavimas. 
oras-oras kondicionavimo sistema su montavimo darbais 

tik nuo 700 EuR + PVM.
Tel. nr. (8-671) 77195. 

Vėdinimo sistemų montavimas 

R. Bachelot: pagal konsensusą 
Dievo Motinos katedros smailė 
turi būti tokia, kokia buvo

Susiformavo „didelis konsensu-
sas“, kad gaisro nuniokotos Pary-
žiaus Dievo Motinos katedros smai-

lė turėtų būti atstatyta tokia, kokia 
ir buvo, ketvirtadienį sakė naujoji 
Prancūzijos kultūros ministrė.

Roselyne Bachelot prancūzų ra-
dijui sakė, jog yra „didelis viešosios 
nuomonės ir [šį klausimą] spren-
džiančių žmonių konsensusas“ dėl 

smailės atstatymo.
Ministrė kalbėjo likus kelioms 

valandoms iki komisijos, turinčios 
išspręsti šį opų klausimą, posėdžio.

Tačiau R. Bachelot nurodė, kad 
galutinis sprendimas priklausys nuo 
prezidento Emmanuelio Macrono. 
Jis iki šiol reikšdavo pritarimą ko-
kiam nors moderniam architektū-
riniam „gestui“ dėl XIII amžiaus 
katedros, kurią gaisras iš dalies su-
naikino pernai balandį.

Liepsnoms ryjant katedros gegnes 

XIX amžiuje pastatyta smailė drauge 
su didele stogo dalimi įgriuvo į navą.

E. Macronas nori, kad Dievo Mo-
tinos katedra būtų atstatyta iki 2024 
metų, kai vyks Paryžiaus olimpia-
da.

Tačiau atstatymo darbai vėluoja 
dėl orų, susirūpinimo tarša švinu 
ir, galiausiai, koronaviruso pande-
mijos.

Taip pat kilo didelių nesutarimų 
dėl smailės, E. Macronui pareiškus, 
kad „būtų galima numatyti kokį 

nors šiuolaikinį architektūrinį ges-
tą“ vietoje buvusios 96 m aukščio 
smailės, nes ji „nebuvo pradinės 
katedros dalis“.

Sudegusi smailė XIX amžiuje pa-
keitė viduramžių smailę, pašalintą 
1786 metais.

Prancūzijos nacionalinio paveldo 
ir architektūros komisija (CNPA) 
vėliau ketvirtadienį turi pateikti 
savo verdiktą dėl to, kaip turėtų būti 
atstatyta garsioji katedra.

-BNS
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parduoda

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

supirkeja olga smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
aTsiskaiToME iš kaRTo. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-608) 44340.

2 kambarių butą i-ii aukšte ar-
čiau centro.

Tel. (8-619) 10037.

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

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai

automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

nuolat - ėriukus nuo 3 iki 12 mėn. 
Pasiima savo transportu.

Tel. (8-613) 96727.

Nekilnojamasis turtas

11,16 a žemės sklypą s/b 
"Voruta", tinkamą namo statybai. 
kraštinis. Yra vandentiekis, kana-
lizacija, elektra.

Tel. (8-673) 76843.

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.

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-630) 57490.

atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Medienos atraižas pakais ir su-
pjautas. 

Tel. (8-629) 76267.

Medienos atraižas supjautas ir 
pakais. Malkas.

Tel. (8-609) 91007.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Pradedama prekyba kokybiškais 
durpių briketais iš šepetos.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5x6, 
4x6, 6x6  m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

skubiai javų kombainą 
DRonninGBoRG 7500 H. kaina 
8 000 Eur. 

Tel. (8-682) 24060.

Vokišką šieno rinktuvę MinGELE, 
kaina sutartinė. 

Tel. (8-615) 51923.

D. Lingienės ūkyje anykščių r. 
priskintas braškių uogas pagal 
užsakymą. Patiems pasiskinti ga-
lima kiekvieną dieną.  1 kg kaina 
1,5 €. 

Telefonas (8-687) 45219.

svetainės baldai iškraustomame 
name: sekcijos, lovos, sofos ir vir-
tuvės 

baldai.
Tel. (8-687) 30318

"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

uaB ToLMana - juodojo metalo 
laužą. Pjausto. išsiveža. 

Tel. (8-617) 05596.
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anekdotas

oras

+14

+21

mėnulis
Liepos 11 - 12 d. - pilnatis,
Liepos 13 d. - delčia.

Bonifacas, Brunonas, 
Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, 
Izabelė, Sigitas.

Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, 
Pijus, Kipras.

šiandien

liepos 12 d.

liepos 13 d.
Eugenijus, Henrikas, Arvilas, 
Arvilė, Anakletas, Anys, 
Meinardas.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIjUTAS,

rašė Antonas FELjETONAS

Mokytoja: „Petriuk, kas yra Irako 
sostinė?“

Petriukas: „Nežinau.“
Mokytoja: „Tu turėtum labiau 

kreipti dėmesį į mokslus.“
Petriukas: „Mokytoja, o žinote, kas 

yra Rita?“
Mokytoja: „Ne, nežinau.“
Petriukas: „Jums labiau reikėtų 

kreipti dėmesį į savo vyrą.“

***
- Mieloji, aš turiu problemų dar-

be.
Žmona:
- Ne „aš“ o „mes“ - nuo šiol tavo 

problemos yra ir mano problemos.
Vyras:
- Na gerai. Mūsų sekretorė lau-

kiasi nuo mūsų.

***
Žmona sako savo vyrui:
- Mūsų gaidžiui teks nukirsti 

galvą. Jis toks liūdnas...
Vyras į tai:
- Manai, gaidys taps linksmes-

nis?

***
Sėdi virtuvėje vyras su katinu. 

Vyras:
– Mano žmona vakar trynukus 

pagimdė…
Katinas:
– Ai, nesiparink, išdalysim.

***
Vaikšto pelė su peliuku. Peliu-

kas pamato skraidantį šikšnosparnį 
ir sako:

- Žiūrėk, mama, angelas nuskri-
do!

***
Mokytoja užeina pas mokyklos 

direktorių:
– Žinote, atėjau su prašymu. Iki 

šiol aš įstengdavau gyventi iš atly-
ginimo, bet dabar… Mano vaikai 
iš kažkur sužinojo, kad kiti valgo 
kas dieną…

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 !

Neužmirškite pratęsti 

„Anykštos“ prenumeratos!

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

5 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 40 (40) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 35,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 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 ruošiasi naujai koronos bangai
Žydi bulvės ir lelijos,
Pramiegoję pinavijos. 
Krapų jos daržai pilni -
Tarpežiais vos praeini. 

O ridikų ir salotų
Kuopa net nesudorotų. 
jau išputę, kirmėlėti,
Veltui sėti ir ravėti.

Mezga vaisių jau agurkas,
Pomidorų cielas pulkas. 
Šabalboninės pupelės
Akeles į saulę kelia. 

Pastarnokai, žirniai, pupos -
Nejučia pakyla ūpas. 
Derlius šiemet nematytas,
Kaip toj pasakoj skaitytas. 

Amiliutę neša svajos -
Įsisavint reikia galios. 
Konservuoti ir vakuoti,
Sudžiovinti, išrūšiuoti.

Atsargas gražiai sudėti, 
O tada – jau pailsėti. 
Laukti nebaisu antros
Bus koroninės bangos.


