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Anykščių ligoninės medikams - padėkos už 
suvaldytą COVID-19

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Laikinasis Anykščių ligoni-
nės direktorius Dalis Vai-
ginas sakė, kad su korona-
viruso grėsmėmis medikai 
susiduria kiekvieną dieną.

Dviračių žygio dalyviai kiekvienam Anykščių ligoninės medikui 
įteikė po Vienį -  vienybės vėliavėlę.

Liepos 16 dieną, ketvirtadie-
nį, į Anykščius buvo užsukę 
dviračių entuziastai – Lietu-
vos karių asociacijos Keliau-
tojų klubas. Į mūsų miestą 
dviratininkai atmynė padėkoti 
Anykščių ligoninės medikams 
už suvaldytą koronaviruso 
pandemiją. 

Dviejų savaičių trukmės žygį, pa-
vadintą „LT-102 No COVID-19”, 
Lietuvos karių asociacijos  Keliau-
tojų klubas pradėjo liepos 6-ąją su 
Prezidento Gitano Nausėdos palai-
minimu. Šio žygio maršrutas - Vil-
nius–Kaunas–Ventė–Nida–Klaipė-
da–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius. 

,,Metalistai“ 
Anykščiuose 
svajoja nupiešti 
girtuoklį

10 psl.

Anykščių rajono savivaldybės nuotraukos13 psl.

Šventąją vėl tenka šienauti 
kauniečiams julija ABUAŠVili

Liepos 15-ą dieną, trečiadienį, pradėta šienauti gerokai išvešėjusi Šventosios upės augmenija. Upę tvarkydami darbuojasi Kauno 
įmonės atstovai, o Anykščių amfibija, kuri rajono biudžetui kainavo 75 tūkstančius eurų ir kuri nė karto nepajėgė nušienauti Švento-
sios, sulūžusi ilsisi komunalininkų garaže. 

Prie vyskupo Antano Baranausko tilto išpjautas iš Šventosios žoles semia rimta technika, tačiau be žmogaus rankų hidrodarbuotojai 
išsiversti vis tiek negali. 12 psl.

Biudžetas. Šių metų Anykščių 
miesto šventės biudžetas sieks 
maždaug 35 tūkst. eurų. Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja Audronė Pajarskienė sakė, 
kad miesto šventės organizavimo 
kaštus kiek kilstelėjo tai, kad kon-
certams organizuoti bus įrengtos 
trys scenos.

Konkursas. Paaiškėjo galutinis 
floristinių kilimų konkurso, kuris 
vyks per Anykščių miesto šventę, 
dalyvių skaičius. Šiemet jame ki-
limus kurs 22 komandos iš Lietu-
vos, Latvijos bei Lenkijos.

Vanduo. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija su UAB 
,,Neostata“ pasirašė 60 tūkst.500 
Eur sutartį dėl Traupio seniūnijos 
Levaniškių kaimo vandens geri-
nimo bei nugeležinimo įrenginių 
projektavimo ir įrengimo darbų.

Muzika. Anykščių kultūros cen-
tro populiariosios muzikos grupė 
„Puella“ naujai įrašė ,,Anykščių 
miesto giesmę“, kuri kasmet atlie-
kama per Anykščių miesto šventę. 
Giesmei muziką sukūrė muzikos 
pedagogas Stasys Aglinskas, žo-
džius - Juozas Šiaučiulis. Kūrinio 
vaizdo klipą galima pamatyti plat-
formoje ,,Toutube“.

Mugė. Anykščių rajono savival-
dybė paskelbė, kuriose miesto vie-
tose per Anykščių miesto šventę 
šurmuliuos mugė. Vilniaus gatvėje 
ir Anykščių Liudvikos ir Stanislo-
vo Didžiulių viešosios bibliotekos 
vidiniame kieme bus prekiaujama 
tautinio paveldo produktais, tau-
todailės gaminiais.Vyskupo skve-
re veiks Knygų mugė. Valančiaus 
ir Parko gatvėse bus prekiaujama 
žemės ūkio ir maisto produktais. 
Miesto parke bus įrengtos laikino 
maitinimo vietos.

Pinigai. Anykščių rajono savi-
valdybė skyrė 30 tūkstančių eurų 
finansavimą Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro projek-
tui, kuris skirtas viešųjų paslaugų 
verslui teikti, verslumui skatinti, 
verslo aplinkai gerinti Anykščių 
rajone.

Kęstutis Tubis 
pasirinko 
socialdarbiečius

2 psl.

Pirmasis derlius 
ūkininkus 
džiugina

3 psl.

Psichologė Jurgita Vasiliauskienė: 
„Tik pailsėjęs žmogus dirba 
efektyviai ir kokybiškai“

6 psl.
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spektras

temidės svarstyklės

Kęstutis Tubis pasirinko socialdarbiečius
Šių metų pavasarį skelbęs, kad į Seimą Deltuvos šiaurinėje apy-

gardoje eis su tuomet dar tik kuriama ,,Laisvės ir teisingumo“ 
partija, Kęstutis Tubis persigalvojo ir partneriais pasirinko soci-
aldarbiečius. 

,,Buvo trys rimti pasiūlymai. 
Reikėjo pasirinkti, atėjo laikas ap-
sispręsti“, -  sakė K.Tubis.

Pasak K.Tubio, ,,Laisvės ir tei-
singumo“ kompanija jam taip pat 
yra priimtina. ,,Kalbėjomės, laukė 
šitie vyrai mano sprendimo. Tačiau 
pasitariau su savo komanda ir priė-
miau sprendimą“,- dėstė K.Tubis.

Priminsime, kad K.Tubis yra 
kaltinamasis baudžiamojoje by-
loje. Jis kaltinamas prekyba po-
veikiu. K.Tubis kaltinamas tuo, 

kad pažadėjo fiziniams asmenims 
paveikti savivaldybės tarnautojus 
bei savivaldybės įmonės darbuoto-
ją teisėtai veikti konkrečių fizinių 
asmenų naudai manais už mate-
rialinę paramą ir neturtinę naudą 
visuomeniniam rinkimų komitetui 
„Kęstučio Tubio sąrašas Anykščių 
krašto labui“.  

Per koronaviruso epidemiją 
bylos nagrinėjimas įstrigo ir jis 
atnaujintas bus tik po Seimo rinki-
mų, spalio 26-ąją.

Utenos apylinkės teismo Utenos 
rūmų atstovė ,,Anykštai“ sakė, kad 
teismo posėdžių organizavimas šį 
pavasarį nutrūko dėl koronaviruso 
pandemijos ir paskelbto karanti-
no, o naujų teismo posėdžių datos 
derinamos atsižvelgiant į abiejų 
teismo posėdžiuose dalyvaujančių 
šalių atostogų grafikus.    

Vyriausioji rinkimų komisi-
ja skelbia, kad į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje su Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžiu eis 
Mindaugas Sargūnas, su Lietuvos 
socialdemokratų partija - Kęstutis 
Jacunskas, o su Tėvynės Sąjunga-
Lietuvos krikščionių demokratų 
partija - Sergejus Jovaiša.

- AnYkŠTA

Kęstutis Tubis sakė, kad dėl 
kandidatavimo į Seimą jis 
buvo gavęs ,,tris rimtus pa-
siūlymus“.

Greta paminklo Laisvei - nauja gėlių kompozicija julija ABUAŠVili

Ruošdamasi miesto šventei Anykščių rajono savivaldybė suma-
nė papuošti  Antano Baranausko aikštę. Tarp dviejų medžių eilių 
miesto centrinės aikštės pakraštyje nuo liepos 16 dienos, ketvirta-
dienio, statoma instaliacija iš gėlių.

Šios idėjos autorė, vyriausioji 
Anykščių rajono architektė, savi-
valdybės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė „Anykštai“ apie kylančią 
augalų dekoraciją komentavo de-
taliau.

„Tai  tūrinė gėlių kompozicija, 
menanti ir žyminti senosios Tur-
gaus, o dabartinės Antano Bara-
nausko aikštės ribą“, – paaiškino 
D. Gasiūnienė.  Per Antrąjį pasau-
linį karą ši miesto dalis buvo su-
griauta ir miesto centras iš esmės 
pasikeitė.

Pasak jos, iki galo apipavidalinta 
naujoji Anykščių puošmena netoli 
Laisvės paminklo stovės jau mies-
to šventės metu. 

Planuojama, kad želdynų kom-
pozicija  iš šilokų, gebenių, alūnių, 
raudonėlių, čiobrelių, mėtų, vaiz-

ginų  aikštę dekoruos ilgą laiką 
– tikimasi, augs ilgiau nei metus. 
Šiam tikslui instaliacija, pasak pa-
šnekovės, „formuojama iš tokių 
augalų, kurių dauguma gali išsilai-
kyti šaltuoju metų laiku ir po to vėl 
atsirasti kitą pavasarį“. 

Pasirinktos specialios želdinių 
rūšys, kurioms būdingas ilgalai-
kiškumas. Todėl kompozicija turės 
išliekamąją vertę net ir užklupus 
šaltukui. 

D. Gasiūnienė šią tūrinę gėlių 
dekoraciją pavadino šių ir kitų 
metų projektu. Kompoziciją supro-
jektavo Donatas Litvinas ir anykš-
tėnė Dalė Vileitienė, o įgyvendina 
UAB „Josvainių gėlės“.

Plačiau apie Anykščių miesto 
gėlynų stilių ir apželdinimo ten-
dencijas skaitykite kitame „Anykš-
tos“ numeryje.

Gėlių kompozicijai parinkta vieta paminklo Laisvei kaimynystėje.

Užrašas „ANYKŠČIAI“ lyginamas su žeme julija ABUAŠVili

Mirtis. Liepos 13 dieną,  apie 
15.00 val., Troškūnų seniūnijoje 
rastas vyro (g. 1936 m.) kūnas be 
išorinių matomų smurto žymių. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Aparatas. Liepos 14 dieną,  
apie 10.30 val., vyrui (g. 1967 

m.) priklausančiame garaže Troš-
kūnų seniūnijoje rastas savadarbis 
aparatas naminės degtinės gamy-
bai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Liepos 14 dieną, apie 
18.00 val., Viešintose rastas vyro 
(g. 1943 m.) kūnas be akivaizdžių 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Skausmas. Liepos 15 dieną, 
apie 18.00 val., Svėdasų seniū-
nijoje vyras (g. 1966 m.) sukėlė 
fizinį skausmą moteriai (g. 1982 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Medžiai. Liepos 15-soios ryte 
Kurklių seniūnijos Gudelių kaime 
ant važiuojamosios kelio dalies 

nuvirto bent keli medžiai. Me-
džius pašalino ir supjovė ugnia-
gesiai.

Gaisras. Liepos 13 dieną Ka-
varsko seniūnijos Laviškio kaime, 
Ežero g., gaisras kilo sandėlyje. 
Grūdų džiovykloje smilko grūdai. 
Atidarius jos liukus, išpilta apie 
15 tonų grūdų. 3 tonos grūdų ap-
degė ir buvo sulietos vandeniu. 

Nuo Vyskupo skvero šlaito atvykėlius pasitinkantis užrašas 
„ANYKŠČIAI“ liepos 16 dienos rytą pradėtas ardyti. 

Užrašas paprastai būdavo sudė-
liotas iš natūralių ir nebrangių me-
džiagų. Nuo pernykščio pavasario 
jį puošė kankorėžiai. Liepos vidu-
ryje spygliuočių vaisiai nurinkti, 
beliko raidžių išvagota žemė Vys-
kupo skvero šlaite.

„Dabar kankorėžius nurinki-
nėja, žemę pila, užsodins žolyte, 
– „Anykštai“ pasakojo Audronė 
Pajarskienė, Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja. – 
Vasarą, kol dar nesudygusios žo-
lyno sėklytės, bus juodas užrašas, 
palaipsniui jis užaugs.“ Pasak jos, 
šlaitas taps lygus ir bus tinkamas 
kitoms veikloms ateityje.

Savivaldybės atstovės teigimu, 
buvo planuota užrašą laikyti maž-
daug metus. Visas šis sumanymas, 
pasak pašnekovės, „labai sėkmin-
gai ėjo“. Savivaldybių medijų mo-
kymuose, kur rinkosi turizmo ir 
komunikacijos specialistai, šis pro-

jektas pagirtas kaip turėjęs, pasak 
A. Pajarskienės, „sėkmingiausią 
rinkodaros efektą“.

Šis bendruomenės įgyvendintas 
projektas užėmė netgi apie 100 
kvadratinių metrų plotą. Danga bū-
davo vis atnaujinama: vienu metu, 
rudenį, miesto pavadinimas buvo 
dekoruotas trispalviais obuoliais, 
o 2018 metų žiemą vaisius keitė 
eglės šakos. 2019 metų pavasarį 
Anykščių rajono gyventojai palai-
kė idėją užrašą papuošti kankorė-
žiais.

Reikiamą kiekį kankorėžių padė-
jo pririnkti Anykščių rajono seniū-
nijos, nevyriausybinės organizaci-
jos, kultūros ir švietimo įstaigos. 
Įsitraukė ir savanoriai – rinko ir 
pristatė pilnus kankorėžių maišus į 
Vyskupo skverą. 2019 metų balan-
džio pradžioje organizuota talka, 
kurios metu Antano Vienuolio pro-
gimnazijos moksleiviai padengė 
užrašą kankorėžiais.

Užrašo šalinimo darbai prasidėjo dar rytą. Saulės atokaitoje 
triūsė trejetas darbininkų. Autorės nuotr. 

Autorės nuotr. 

Virusas. Už koronaviruso tyri-
mus, atliekamus iš trečiųjų šalių 
į Lietuvą atvykusiems užsienie-
čiams, laikinai mokės valstybė. 
Kaip penktadienį BNS informavo 
Sveikatos apsaugos ministerija, 
šią tvarką keičiantys teisės aktai, 
turėtų būti priimti „artimiausiu 
metu“. Penktadienį sveikatos ap-
saugos ministras Aurelijus Veryga 
priėmė sprendimą, kuris įpareigoja 
iš trečiųjų šalių atvykusius užsie-
niečius dvi savaites saviizoliuotis. 
Sprendime taip pat numatyta, kad 
jie per 24 valandas nuo atvykimo 
į Lietuvą privalo užsiregistruoti 
Nacionaliniame visuomenės svei-
katos centre. Be to, užsieniečiams, 
atvykusiems iš valstybių, įtrauktų 
į COVID-19 ligos paveiktų šalių 
sąrašą, privaloma per 24 valandas 
nuo atvykimo kreiptis į Karštąją 
liniją 1808 arba kitą tyrimus at-
liekančia įstaigą dėl tyrimo koro-
navirusui nustatyti. Šiuo metu A. 
Verygos patvirtintame COVID-19 
paveiktų šalių sąraše yra 63 vals-
tybės, tarp jų – Armėnija, Azer-
baidžanas, Baltarusija, Bulgarija, 
Izraelis, JAV, Kazachstanas, Mol-
dova, Portugalija, Rumunija, Rusi-
ja, Serbija, Ukraina.

Katastrofa. Lietuva ragina Ru-
siją pripažinti atsakomybę dėl nu-
mušto lėktuvo, primindama prieš 
šešerius metus įvykusią MH17 ka-
tastrofą. „Lietuva solidarizuojasi 
su aukų artimaisiais ir remia jų bei 
Nyderlandų vyriausybės pastan-
gas siekti Rusijos atsakomybės už 
šią tragediją pripažinimo Europos 
Žmogaus Teisių Teisme, taip pat 
Nyderlandų šiemet pradėtą ketu-
rių įtariamųjų teismo procesą“, 
– sakoma Užsienio reikalų minis-
terijos paskelbtame pranešime. 
„Šios tragedijos kaltininkai turi 
būti patraukti baudžiamojon atsa-
komybėn“, – pažymi ministerija. 
Pareiškime Lietuva ragina Rusiją 
„pagaliau pripažinti Jungtinio ty-
rimų komiteto pateiktas išvadas 
apie jos vaidmenį numušant lėk-
tuvą MH17 ir besąlygiškai ben-
dradarbiauti su JTK ir Nyderlandų 
teismu“. Iš Amsterdamo į Kvala 
Lumpūrą skridęs lėktuvas numuš-
tas Rusijoje pagaminta raketa virš 
prorusiškų separatistų kontroliuo-
jamos Rytų Ukrainos dalies.

 
Astravas. Valstybės gynimo 

taryba (VGT) ketvirtadienį apta-
rė Lietuvos pasienyje baigiamos 
statyti Astravo atominės elektri-
nės (AE) rizikas civilinės saugos 
ir elektros nepatekimo į Baltijos 
šalių rinkas požiūriu. Prezidento 
Gitano Nausėdos vyriausiasis pa-
tarėjas Darius Kuliešius teigė, kad 
Lietuva privalo būti pasiruošusi 
grėsmėms, nors dabar yra pasiren-
gimo planai, jie turi būti įgyvendi-
nami praktiškai. „Lietuva laikosi 
nuoseklios pozicijos, kad šiandien 
Astravo atominė elektrinė kelia 
grėsmę ir Lietuva turi apie gali-
mus saugos pažeidimus informuoti 
tarptautinę bendruomenę ir siekti 
užtikrinti saugą ir saugumą regione 
ir Lietuvoje“, – Prezidentūros Na-
cionalinio saugumo grupės vado-
vas Darius Kuliešius. gyventojus 
ir aplinką. Atominė elektrinė, tu-
rėsianti du rusiško VVER projekto 
reaktorius, kurių kiekvieno galia – 
1200 MW, statoma Gardino srityje 
už maždaug 50 kilometrų nuo Vil-
niaus ir mažiau nei 30 kilometrų 
nuo Lietuvos sienos.

- Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.)

Pirmasis derlius ūkininkus 
džiugina Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone šį pavasarį vienu metu buvo labai sausa, gegužės viduryje pasnigo, vėliau šią 
vasarą žemę skalbė smarkios liūtys. Nepaisant ekstremalių oro sąlygų, rajono ūkininkai šiemet 
nelinkę skųstis, užsimena apie tam tikrus nuostolius, bet pirmuoju derliumi džiaugiasi.

Daržovėms orai palankūs

Anykščių seniūnijos ūkininkas 
Juozas Kvedaras savo ūkyje augi-
na daržoves, šiek tiekų uogų bei 
kanapių.

,,Derlius kaip ir neblogas. Orai 
daržovių augimui buvo palankūs. 
Morkoms, bulvėms, burokėliams, 
moliūgams šios vasaros orai pati-
ko, nors iš pradžių pavasaris buvo 
vėsus, sausas, jau galvojau, kad 
bus blogai, bet vėliau orai atšilo, 
gerai palijo, buvo karšta birželį. 
Visai gerai”, - kalbėjo ūkininkas 
J.Kvedaras.

J.Kvedaro ūkyje užaugintos 
daržovės keliauja į kai kurias 
Anykščių miesto kavines. Šiemet 
dalį daržovių ūkininkas ketina 
realizuoti ir už Anykščių rajono 
ribų, nes derlius gausus.

J.Kvedaras sakė, kad kiti šalies 
ūkininkai skundžiasi prieš keletą 
savaičių jų laukus nupraususio-
mis galingomis liūtimis.

,,Skaičiau, kad kai kurių ūki-
ninkų laukus vanduo apsėmė. 
Kelios valandos vandenyje ir, 
pavyzdžiui, kokioms bulvėms 
jau nebegerai, jos pūna”,- sakė 
J.Kvedaras. 

Ūkyje jis augina gervuoges ir 
miškauoges. Uogos dar noksta. 
Gervuoges ūkininkas planuoja 
pardavinėti maždaug po 4 Eur už 
kilogramą. 

,,Draugai pardavinėja avietes, 
tai žinau, kad jų kilogramas kai-
nuoja po 3,50 Eur už kilogramą”, 
- su uogų kainų tendencijomis su-
pažindino J.Kvedaras.

Kanapės, anot ūkininko J. Kve-
daro, šią vasarą taip pat auga pui-
kiai. ,,Jų žiedus skinsime rugpjū-
čio pabaigoje - rugsėjo pradžioje. 
Auginu kanapių nedaug, daugiau 
savo reikmėms, žinoma, ir par-
davimui. Darau kanapių arbatą, 
aliejų, o žiedus per pažįstamus 
parduodu, juos išsiveža”, - pasa-
kojo J.Kvedaras.

Pasak ūkininko J.Kvedaro, šie 
metai ūkininkams turėtų būti ge-
resni nei praėjusieji. ,,Pernai vis-
kas labai išdžiūvo. Šiemet tikrai 
turi būti geriau”, - optimistiškai 
buvo nusiteikęs J.Kvedaras.

Derlius didesnis nei pernai

Troškūnų seniūnijoje ūkinin-
kaujantis Saulius Vilkas užsiima 
tiek augalininkyste, tiek ir gyvu-
lininkyste. Liepos 15-ąją ūkinin-
kas sakė, kad ką tik baigęs nukulti 
miežius.

,,Miežius kulti pradėjau prieš 
penkias dienas. Jie jau nukulti. 
Derlius geras, javams šie metai 
geri. Derlius gerokai didesnis nei 
pernai. Lietus šiek tiek pasėlius iš-
guldė, bet labai nedaug”, - pasako-
jo S.Vilkas. Ūkininkas taip pat au-
gina kviečius, rapsus. Žvelgdamas 
į pasėlius, S.Vilkas konstatavo: 
,,Šiemet vaizdas laukuose geras.” 

Mėsinius galvijus ir pienines 
karves auginantis S.Vilkas sakė jau 
apsirūpinęs ir pašarais, nes žolės 
šią vasarą priaugę ypač gausiai.

Ūkininkas S.Vilkas nudirbti dar-
bams ūkyje samdo darbuotojus, 
tačiau to, kokius jiems moka atly-
ginimus, atskleisti nesutiko.

,,Paslaptis. Apie pinigus paslap-
tis, kaip ir visur. O darbuotojų at-
rasti - jokių bėdų. Pas mane ūkyje 
dirbti atvyksta žmonių ir iš Pane-
vėžio. Kurie žmonės nori dirbti, tie 
ir dirba, ir uždirba”, - nedaugžo-
džiavo šia tema pašnekovas.

Ūkininkas S.Vilkas ūkyje pri-
melžtą pieną parduoda supirkėjams. 
Pasiteiravus, ar jis yra patenkintas 
pieno supirkimo kainomis, juokėsi: 
,,Turbūt visi pensininkai, kurie ge-
ria pieną, nuo ,,koronos” išmirė.”

,,Pieno supirkimo kainos suma-
žėjo. Ar jos sumažėjo dėl koro-
naviruso… Manau, kad bet kokią 
priežastį randa ir tas supirkimo 
kainas mažina”, - konstatavo ūki-
ninkas, pieną parduodantis koope-
ratyvui ,,Pienas LT”.

Pasiteiravus, ar koronaviruso 
pandemija, dėl jos paskelbtas ka-

rantinas turėjo įtakos ūkininkų gy-
venimui, S.Vilkas sakė: ,,Tikrai ne. 
Gal kiek mėsos supirkimo kainos 
krito. O šiaip dirbom, tik žemės 
ūkio technikai detalių negalėjome 
važiuoti įsigyti pas tiekėjus – vis-
ką, ko reikia, atveždavo kurjeriai.”

Žolės pašarams užaugo gausiai

Kavarsko seniūnijos ūkininkas, 
praėjusių metų ,,Metų ūkis” pirmo-
sios vietos laimėtojas Valentinas 
Gudėnas pastebėjo, kad geriausia 
apie metų derlių kalbėti tuomet, 
kai jis yra jau aruode.

,,Škvalas pasėlių neišguldė, gal 
tik vietomis, tai, manau, javai tu-
rėtų būti gana normalūs. Tad, jei 
oras leis, derlius turėtų būti geras”, 
- kalbėjo V.Gudėnas. 

Jis pastebėjo, kad permainingi 
pavasario ir vasaros orai nepatiko 
bulvėms ir bitėms. ,,Nėra medaus. 
Kam pakenkė, tam pakenkė. Pa-
vyzdžiui, braškės – puikios”, - pa-
stebėjo V.Gudėnas.

Maždaug dvejus metus iš ei-
lės ūkininkams kildavo problemų 
apsirūpinant pašarais. ,,Šiemet 
žolės sočiai, nors ankstesniais me-
tais jos labai trūkdavo”, - kalbėjo 
V.Gudėnas.

Užaugintą produkciją V.Gudėnas 
parduoda. Ūkininkas nesiryžo pro-
gnozuoti, kaip dėl koronaviruso 
pandemijos rudenį pavyks parduo-
ti grūdus. ,,Dirbom, ir tiek, ką jau 
mums tas karantinas galėjo trukdy-
ti”, - kalbėjo ūkininkas.

Anykščių seniūnijos ūkininkas Juozas Kveda-
ras sakė tikintis, kad šiemet derlius bus geres-
nis, nes yra pakankamai drėgmės.

Kokio žymaus 
anykštėno vardu 
siūlytumėte 
pavadinti 
Anykščių menų 
mokyklą?

Jolanta ZABULYTĖ:
- Manau, kad užtenka pavadini-

mo ,,Anykščių dailės mokykla“.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Ar čia svarbu tuoj duot kieno 

vardą? ,,Meno mokykla“,  ir bus 
aišku.

Vida KAVALIAUSKIENĖ:
- Laimės menų mokykla !

Rolandas REPEČKA:
- Muzikos pedagogo, vargoni-

ninko, chorvedžio Prano Dūmano 
vardu.

Kavarsko seniūnijos ūkininkas Valentinas 
Gudėnas pastebėjo, kad permainingi orai ne-
patiko bitėms – nėra medaus.

Miesto šventės metu bus ribojamas eismas
Informuojame, kad š. m. liepos mėn. 24–26 dienomis vyksiančios miesto šven-

tės „Anykščiai. Čia gera“ metu bus ribojamas eismas Anykščių gatvėse. 
 
Liepos 24 d. (penktadienį) nuo 18.30 val. iki 23.00 val. ir liepos 25 d. (šeštadienį) 

nuo 8.00 val. iki 23.00 val. eismas bus draudžiamas Vilniaus gatvės atkarpoje nuo 
Šaltupio gatvės iki Rašytojų gatvės.

Liepos 25 d. (šeštadienį) nuo 8.00 val. iki 23.00 val. eismas bus draudžiamas M. 
Valančiaus gatvėje ir Parko gatvėje iki Anykštos gatvės sankryžos. 

Liepos 25 d. (šeštadienį) nuo 15.00 val. iki 23.00 val. eismas bus ribojamas Miško, 
Šventosios, Šilelio, Smėlio gatvėmis.

Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti kelio ženklais. 
Plačiau – www.anyksciai.lt

Atsiprašome už nepatogumus.
Užsak. nr.653

O kodėl neįsteigus Anykščių 
Respublikos?

Antanas VERBICKAS, Anta-
no Baranausko ir Antano Vie-
nuolio - Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorius:

,,...Anykščiai yra neatskiriama 
Lietuvos dalis.“

Jiems priklauso ir ,,Vynote-
ka“. Čia tarp kitko...

Egidijus ŠILEIKIS, laikina-
sis UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius, apie sutartį su ge-
riamojo vandens ,,Žalia giria“ 
gamintojais:

,,Sutartyje numatyta, kad, esant 
reikalui, gautume geriamąjį van-
denį, sufasuotą po 5 litrus, ir jį 
žmonėms dalintume.“

Galima renovuoti bendrabutį 
ir piešinio nebesimatys

Kęstutis INDRIŪNAS, Kultū-
ros tarybos narys, architektas - 
apie gatvės meną Anykščiuose:

,,Mes jau turime pavyzdį.Tai 
piešinys Anykščiuose, ant Valan-
čiaus gatvės bendrabučio sienos.
Absurdas. Negalima taip daryti 
miesto erdvėse.“

Tai ką piešime ant senosios 
ligoninės sienų?

Gabrielė GRIAUZDAITĖ 
- PATUMSIENĖ, Anykščių ra-
jono mero patarėja, Kultūros 
tarybos pirmininkė, apie gatvės 
meną:

,,Diskusijoje mes visi vienin-
gai sutarėme, jog projekto idėja 
tikrai gera ir gatvės menas tam 
pritaikytose teritorijose tikrai gali 
pagyvinti senų statinių sienas ir 
pradžiuginti miesto gyventojus 
bei svečius.“

Kai priims į partiją, tada ir 
svajokite...

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie žymiųjų anykštėnų 
įamžinimą:

 ,,Šimtąkart didesnės vertės pa-
ramą ir ne vieną kartą esu parūpi-
nęs Anykščių ligoninei, tad kodėl 
nepavadinus šios ligoninės mano 
vardu? Konservatorių partijos įs-
tatus pripažįstu, programai prita-
riu.“
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Karščiai. Augalai ir žmonių sveikata sigutis OBeleViČiUs

Žmonės klausia, ar tokie vasaros karščiai yra norma, ar anoma-
lija? Vyresni žmonės, prisimenantys savo jausnystę, neleis meluo-
ti, kad +30 laipsnių siekiantys karščiai prieš 40-50 metų Lietuvą 
pasiekdavo tik maždaug du-tris kartus per dešimtmetį, bet XXI 
amžiuje – praktiškai kasmet, o šiais metais tropinio oro masės į 
Lietuvą įsiveržė jau trečią kartą ir greičiausiai ne paskutinį. 

Tad kažkada buvusios klimato anomalijos dėl klimato kaitos 
tampa norma.

Augalų reakcija į karščius

Augalams, net vietiniams, karš-
čiai netrukdo, svarbu, kad netrūktų 
drėgmės. Augalai geba atsivėsinti. 
Karštą vasaros dieną prisilieskite 
prie augalų lapų ir pajusite, ko-
kie jie šalti, palyginti su aplinkos 
temperatūra, mat augalų lapuo-
se esančios žiotelės per karščius 
atsiveria ir, garindamos vandenį, 
vėdina lapus saugodamos nuo per-
kaitimo. Bėda yra ta, kad karščius 
lydi sausra, drėgmės trūkumas, nuo 
kurio jau dabar kenčia mūsų vietinė 
flora, ypač eglės, uosiai, kuriems 
Lietuvoje kai kurie dendrologai 
ateityje pranašauja liūdną galą.

Žinoma, įvežtiniams augalams, 
ypač kilusiems iš Afrikos, Azijos 
ar Pietų Amerikos, tropikų ir sub-
tropikų, karščiai tik į naudą, todėl 
rudeniop ir šiemet galime tikėtis 
gero prisirpusių vynuogių ir grai-
kinių riešutmedžių derliaus, o vis 
daugiau daržininkų rudeniop ga-
lės pasigirti ne tik lauke užaugin-
tomis paprikomis ir baklažanais, 
bet ir melionais bei arbūzais.

Sausra. Laistyti ar nelaistyti, 
kaip ir kada laistyti?

Taigi, grįžkime prie fakto, kad 
karščius lydi sausros, nes saulė ir 
vėjas sparčiai garina vandens at-

sargas. Į klausimą ,,Kada pradėti 
laistyti?” geriausiai atsako patys 
augalai, nes, trūkstant drėgmės, 
leipsta lapai. 

Laistant būtina prisiminti, kad 
kultūriniai augalai ne iš pelkių, be-
veik visi vaismedžiai ir daržovės – 
mezofitai, t.y. drėgmės jiems reikia 
vidutiniškai, todėl laistant nereikia 
persistengti ir iš lysvės padaryti 
pelkę. 

Žinoma, kiekvienas augalas į 
sausras reaguoja skirtingai. 

Jeigu želdynuose augantys 
buksmedžiai, fortūno ožekšniai, 
begonijos, margeniai, pelargonijos 
karščius pakenčia, tai paparčiai ar 
šermukšniai vargsta. 

Patys pirmieji laistymo prašosi 
šiemet pasodinti vaismedžiai, vais-
krūmiai ar dekoratyviniai medžiai 
ir krūmai, nes jų šaknų Sistema 
dar gerai nesusiformavusi, giliau 
pasiekti esančio vandens negali, 
tad per sausras jų nepalaisčius au-
galus galima pražudyti. Visgi visur 
reikia jausti saiką. 

Jeigu jūs kasdien naujai paso-
dintus augalus gausiai laistysite, 
galite padaryti meškos paslaugą, 
nes tuomet augalai ,,aptings”, ži-
nodami, kad vandens gaus kasdien 
ir nesunkiai, formuos paviršinę 
šaknų sistemą ir galimai žus, po 
metų pasikartojus sausrai. Todėl 
net ir šiemet sodintus augalus rei-
kia laistyti ne dažniau kaip kas 2-3 
dienas. 

Apskritai galioja nerašyta taisy-
klė, kad geriau laistyti gausiai ir re-
čiau (kas 3-4 dienas), negu kasdien 
ir po truputį. Ši taisyklė negalioja 
pakabinamuose vazonuose, bal-
konuose ir terasose auginamoms 
gėlėms: karščių metu jas reikia 
laistyti kasdien ir ne po kartą. 

Dar viena nerašyta taisyklė – 
laistant vandenį pilti ant šaknų, o 
ne ant lapų. 

Laistyti reikia ankstyvą rytą 

Anykščių rajono meras, biologijos mokytojas ekspertas ir 
Traupio botanikos daržo įkūrėjas Sigutis Obelevičius pataria 
gėlynus ir daržus geriau laistyti gausiai ir retai, negu kasdien 
po truputį.

julija ABUAŠVili

„Po šituo stogu viešėt pa-
togu“, – Antano Baranausko 
frazė atspindi Anykščių rajono 
savivaldybės strateginį planą. 
Pernai savivaldybė nusprendė iki 
2025 metų įgyvendinti viziją, ka-
daise garsiausio Anykščių poeto 
išsakytą šiais žodžiais. siekiama, 
kad miestas augtų į lėtai tekantį 
kurortą, darbingą, atjaunėjusį 
kraštą, kuriame jauku ir saugu 
gyventi, ilsėtis ir dirbti.

savivaldybė siekia įtraukti 
bendruomenę į krašto ateities 
planų kūrimą. 2018 metų spalį 
rajono savivaldybės interneto 
svetainėje surengtos apklausos 
duomenimis nuspręsta – Anykš-
čiai sieks lėtojo miesto titulo. 
lėtumas reikštų ne sustojimą 

vietoje, o tik stabtelėjimą spar-
taus gyvenimo tempo sūkuryje. 
Toks požiūris leistų Anykščių 
krašto gyventojams, lankytojams 
mėgautis ramybe, gyvenimo 
kokybe, atsikračius didmiesčiams 
būdingos skubos.

1999 metais italijoje užgimė 
lėtą gyvenimo ritmą propaguo-
jantis judėjimas pavadinimu 
„Cittaslow“ (išvertus iš italų 
kalbos citta – miestas, iš anglų 
slow – lėtas). Pasaulio mastu 
trisdešimtyje šalių gyvuoja 266 
lėtieji miestai. Aktyviai įsitrau-
kusi kaimynė lenkija – ten net 
31 gyvenvietei priskirtas šis 
statusas. Artimiausias lietuvai 
lėtasis miestas – svetlogorskas 
kaliningrado srityje. Baltijos 
šalyse kol kas nėra „neskuban-
čių“ vietovių. 

kad oficialiai pripažintų 
lėtuoju miestu, gyvenvietė turi 
įvykdyti apie 50 
įsipareigojimų, 
pavyzdžiui: plėsti 
žaliąsias erdves, 
pėsčiųjų zonas, 
mažinti eismo 
srautus, aplin-
kos taršą ir taip 
toliau. Po „Cittaslow“ inspek-
toriaus patikrinimo suteiktas 
lėtojo miesto titulas galiotų 
trejus metus. 

kaip Anykščiams sekasi kurti 
lėtojo miesto įvaizdį? Pateiksiu 

keletą asmeninių įžvalgų, kuo 
man skiriasi gyvenimas Anykščių 
kurortiniame miestelyje, palygin-
ti su triukšmingu Vilniumi.

Atvykau iš sostinės atlikti 
praktikos laikraštyje „Anykšta“ 
po pirmojo žurnalistikos studijų 
kurso Vilniaus universitete. 
Anykščiuose mano viešnagė 
truks bene visą liepos mėnesį. 
Įsikūriau dvejus metus niekie-
no negyvenamame šviesiame 
kabinete. Čia karaliauju tik aš 
ir kampe leipstanti kambarinė 
gėlė. kadaise darbo patalpa 
buvo dvivietė, bet dabar ji 
laisva, nes redakcijos kolektyvo 
dydis sumenko perpus (iš 22 
darbuotojų beliko 11). Metams 
bėgant, Anykščių rajono darbo 
žmonės iškeliauja, miestas ne 
plečiasi, o pamažu traukiasi. 

Pagal plėtros planą numatyta 
siekti „darbingo, atjaunėjusio 

krašto“ 
vizijos. ir 
tai ne tuš-
čios viltys 
– iš tiesų, 
Anykš-
čiai gali 
atvykėliui 

sudaryti tokį įspūdį. liepos 
6-ąją dalyvaudama vėliavos 
kėlimo ceremonijoje mačiau štai 
tokį vaizdą: daugybė jaunuolių 
supo centrinę Antano Baranaus-
ko aikštę. jauni veidai švytėjo, 

kai jiems viešai buvo ištartas 
„ačiū“ už pilietinę veiklą karan-
tino metu.

„lėtai tekančio kurorto“ 
titulo Anykščiai taip pat verti, 
tačiau iš dalies. Palyginti su 
sostinės šurmuliu, Anykščių 
rajoną supa ramybė. jau vien 
dėl to, kad po langais triukšmo 
nekelia prieštvaninis viešasis 
transportas. susisiekimą lengvi-
na palei Šventąją nutįsęs tvar-
kingas pėsčiųjų ir dviratininkų 
takas. neries krantinės Vilniuje 
prigrūstos cemento, o čia prie 
vešančios žalumos dera medinis 
grindinys arba trinkelės. Galiu 
mėgautis lėtesniu judėjimu nei 
sostinėje: čia dviratis yra mano 
nuolatinis palydovas, o Vilniuje 
dėl patogių dviračių takų stokos 
vos nepamiršau, kaip minami 
pedalai.

kalbant apie kurorto įvaiz-
džio kūrimą, akis bado apžėlusi 
Šventosios upė. Anykščiuose 
augęs Vilniaus kolegijos studen-
tas Vaidas Vanagas man rodo 
anksčiau buvusį vieną geriausių 
paplūdimių, šiemet tankiai ap-
augusį ir nenaudojamą. Tik lie-
pos 15 dieną „Anykštos“ portale 
paskelbta žinia apie pradėtus 
upės šienavimo darbus. nors 
jau iššvaistyta pusė vasaros, bet  
geriau vėliau negu niekada.

jaukaus ir saugaus gyvenimo, 
poilsio vizija Anykščių rajone 

taip pat dar nėra visiškai įgy-
vendinta. Viena vertus, vietiniai 
gyventojai kaimynystėje jaučiasi 
saugūs: pavyzdžiui, mano pa-
žįstami ne visada rakina namų 
sportininkų gatvėje duris, o kie-
me dviratį palieka neprirakintą 
grandine. Vilniuje toks elgesys 
greitai priviliotų ilgapirščius.

kita vertus, apgyvendinimo 
verslai Anykščiuose orientuo-
ti daugiausia į turistus, todėl 
atitinkami ir įkainiai. studentui 
praktikantui, kurio kišenėje pa-
prastai vėjai švilpauja, vienin-
telė išeitis – apsistoti Anykščių 
technologijos mokyklos bendra-
butyje. Tačiau šiemet kambario 
ten negavau – telefonu išgirdau 
griežtą atsakymą „dabar nieko 
gyventi nepriimame“, o priežastį 
nurodė miglotai. suprask, šiuo 
metu ten vyksta rekonstrukcija, o 
savivaldybė planuoja priglausti 
bendrabučio valdas po savo 
sparnu. Taigi, galiausiai teko 
glaustis pas svetingus pažįsta-
mus anykštėnus. O kur reikėtų 
gyventi praktikos metu, jei šiame 
mieste nieko nepažinčiau? 

kol kas Anykščių rajonas 
atrodo turįs nemažai potencialo 
pasiekti pagal plėtros planą nu-
matytą viziją bei lėtojo miesto 
titulą. Šie tikslai sveikintini, 
tačiau reikia pasiraitoti ranko-
ves ir kryptingai jų siekti, o ne 
sėdėti rankas sudėjus.

...apgyvendinimo vers-
lai Anykščiuose orientuoti 
daugiausia į turistus, todėl 
atitinkami ir įkainiai...

arba vakare, nes vidurdienio kai-
troje laistant net trečdalį vandens 
išgarins saulė, taip jam ir nepasie-
kus augalo šaknų. 

Antra vertus, vidury dienos pi-
lant vandenį ant augalų lapų kai 
kuriuos augalus galima ne tik su-
sargdinti, bet ir pražudyti. Ar reikia 
laistyti veją? Žinoma, norėdami 
turėti išpuoselėtą angliško stiliaus 
veją, be laistymo neapsieisite, ta-
čiau protingai prižiūrint veją, gali-
ma sutaupyti daug vandens. 

Prasidėjus sausrai, veją pjaunant 
reiktų palikti aukštesnę žolę, per 
žemai nupjovus, saulė išdegins la-
pus, o nepalaisčius gali pakenkti ir 
šaknims.

Ar turi keistis žmogaus 
racionas per karščius?

Dideli karščiai nėra įprasti ne 
tik Lietuvos florai ir faunai, bet ir 
žmonėms. Karščių metu žmogus 
netenka daug skysčių, mineralinių 
druskų, todėl tiesiog kasdien reikia 
prisiminti didžiausią turtą - vande-
nį, apie kurį  Antuanas de Sent Eg-
ziuperi yra pasakęs : ,,Vanduo! Tu 

neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs 
nusakyti negalima, tavimi gardžiuo-
jamės nežinodami tavęs…”

Per šimtus metų Lietuvos žmo-
nės instinktyviai žinojo, ką valgyti 
ir gerti karščių metu, žinojo, kad 
reikia vengti riebaus, sunkaus mais-
to, valgė šiupinines, rūštų pieną ar 
šaltieną su bulbom, iki šiol bene 
populiariausiu patiekalu išlikusius 
šaltibarščius, tiksliau - įvairias jų 
variacijas: nuo ,,burokėlinių” su ke-
fyru, iki ,,rūgštyninių”… 

Žinoma, karščių metu naudinga 
valgyti įvairius vaisius ir daržoves, 
kuriuose yra ypač daug vandens. 
Nepralenkiami čia arbūzai ir agur-
kai, taip pat melionai, pomidorai, 
salierai, puikiai atgaivina braškės, 
lapinės daržovės (salotos, špinatai), 
tinka ir pomidorų, citrusinių vaisių, 
slyvų sultys, liesas jogurtas, vištie-
nos sultinys, arbatos. 

Bet karštą vasaros dieną ant stalo 
visada turi būti šalto vandens, ypač 
pagardinto skiltele citrinos, mėtų ar 
melisų lapeliais, o kam tinka any-
žių kvapas – pankolių, kvapiosios 
garduoklės ar pankolinės kinmėtės 
lapeliais…

Žiemojanti opuncija...                                



2020 m. liepos 18 d.MIESTO ŠVENTėS PROGRAMA

Anykščiams 580 metų!

Miesto šventė „Anykščiai. Čia gera“ 
2020 m. liepos 24–26 d.

Veiklos šventės dienomis:
● Kelionės traukinuku nuo miesto apžvalgos aikštelės iki miesto stadiono 
● Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių bibliotekoje (toliau – Bibliotekoje)
● 11.00–19.00 val. Istorijų dvarelis kviečia vaikus ir šeimas „Pažink istoriją žaisdamas“ Okuličiūtės dvarelyje
● 24–25 d. 10.00–20.00 val. – Muziejaus edukacinis kiemelis A. Baranausko aikštėje
● 24 d. nuo 10.00 val. iki 25 d. 16.00 val. Krepšinio maratonas tarp Anykščių ir Kupiškio komandų miesto parko aikštelėje

Liepos 24 d., penktadienis
Nuo 9.00 val. Tarptautinio floristinių kilimų konkurso kūrinių pynimas ir paroda Vyskupo skvere
15.00 val. Bačkos kėlimo rungtis miesto parke
15.00 val. Nacionalinio projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuojama skaitmeninė edukacinė programa „Išmani bendruomenė“ Vyskupo skvere
17.00 val. Poetų Tomo Dirgėlos ir Justino Žilinsko muzikinio dueto koncertas šeimoms
„Kai nesirašo“ Vyskupo skvere
17.00 val. Romualdo Inčirausko parodos, skirtos autoriaus 70-mečiui pristatymas Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (toliau – Koplyčioje)
Nuo 18.30 val. iki 23.00 val. Vilniaus gatvėje atsiveria pėsčiųjų zona
19.00 val. Šventės atidarymas Vyskupo skvere
● Anykščių rajono garbės piliečio pagerbimas
● Autorinių dainų ir poezijos vakaras „Vyriškas požiūris“
20.00 val.  Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas „Muzika angelams“. Atlikėjai: Nora Petročenko (mecosopranas), Roma Jaraminaitė (vio-

lončelė), Robertas Bliškevičius (altas), Vilimas Norkūnas (klavesinas) Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje (toliau – Bažnyčioje)
20.00 val. Romansų vakaras „Tu atėjai, nepasiklydai...“. Dalyvauja Anykščių kultūros centro (toliau – AKC) ir jo skyrių kolektyvai A. Baranausko aikštės 

parkelyje
20.30 val. Skiemonių miestelio teatro komedija Vytauto Kupšio „Jaunikio medžioklė“ (rež. Gintautas Eimanavičius) Senamiesčio skvere
21.00 val. Kūrybinės laboratorijos „Žibintai“ Angelų muziejaus kiemelyje
21.30 val. Koncertas „Angelo sapnas“. Atlikėjos: Austėja Lukaitė (sopranas), Vismantė Vasaitytė (sopranas), Gražina Zalatorienė (fortepijonas) Angelų mu-

ziejaus kiemelyje
22.30 val. Vakaro improvizacija  „Prie vaikystės namų“ pagal Rimanto P. Vanago knygą „Žmonės mylėjo žmones“ Gražinai Ručytei-Landsbergienei atminti. 

Dalyvauja Anykščių muzikos mokyklos mokinės tarptautinių konkursų laureatės Elžbieta Bugailiškytė ir Faustina Kiaušaitė (fortepijono mokytoja Irena Mel-
daikienė) A. Baranausko aikštėje

Liepos 25 d., šeštadienis
Nuo 9.00 val. iki 22.00 val. – Šventės mugė
● Vilniaus, M. Valančiaus, Parko gatvėse ir Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos vidiniame kieme
● Pramogos vaikams ir šeimoms miesto parke, Šventosios upės pakrantėje ir prie miesto kempingo „Po žvaigždėm“
10.00–16.00 val. Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų knygų mugė Vyskupo skvere
10.00 val. Miestelėnų pusryčiai. Groja AKC instrumentinis kvartetas (vad. Kęstutis Grigaliūnas) prie A. Vienuolio paminklo
10.00 val. Tradicinis tarptautinis šaškių turnyras „Nykščio namų“ didžiojoje konferencijų salėje
10.00–15.00 val. Kūrybinės laboratorijos Angelų muziejaus kiemelyje
11.00 val. Kraštotyrininkų sambūris „Draugaukim – bendraukim – bendradarbiaukim“ ir kraštietės Irmos Randakevičienės poezijos knygos „Šiaurės eilės“ 

pristatymas Bibliotekos salėje
12.00 val. Svorių nešimo rungtis miesto parke
12.00 ir 15.00 val. – Edukacinė programa „Linksmų portretų piešimas ant šilko“  Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje
13.00 val. Šachmatų turnyras Bibliotekoje
13.00 val. Interaktyvus koncertas „Rugiapjūtė“ kartu su Kauno folkloro klubu „Liktužė“ (vad. Jūratė Svidinskienė) Arklio muziejuje, Niūronių kaime
14.00 val. Rimanto P. Vanago leidinio „Nakties žiemos dangaus elegijos“, skirto dailininko Rudolfo Baraniko gimimo 100-mečiui, pristatymas. Dalyvauja sūnė-

nas Ilja Baranikas, smuikininkas Borisas Traubas Koplyčioje
14.00 val. Koncertas „Šurmulynas“ prie Kultūros centro. Dalyvauja:
● Cesvainės (Latvija) vidurinės mokyklos šokių kolektyvas „Spriditis“ (vad. Janis Škėle)
● AKC mėgėjų meno kolektyvai
15.00 val. Floristinių kilimų kūrėjų apdovanojimas prie Kultūros centro
15.00 val. Pasaulio anykštėnų bendrijos narių susitikimas Koplyčioje 
16.00 val. Literatūros ir muzikos improvizacijų popietė mažiems ir dideliems „Skaitymo džiaugsmas“ su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu ir jo kūrinių perso-

nažais. Dalyvauja aktorius Dalius Skamarakas prie A. Baranausko klėtelės
18.00 val. Parodos „Apie angelus ir kitas būtybes“ (iš Vilniaus dailės akademijos rinkinių) pristatymas. Parodos kuratorius dr. Vidas Poškus Angelų muzieju-

je
19.00 val. Angelų muziejaus 10-mečio renginys menininkams, muziejaus rėmėjams ir gerbėjams. Programoje „Vasaros dialogai“ dalyvauja aktorė Dalia Miche-

levičiūtė ir kompozitorius Julius Aglinskas Angelų muziejaus kiemelyje
19.00 val. miesto parke:
● AKC populiariosios muzikos grupė „Užgaidos“ (vad. Regina Stumburienė) ir kapela „Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas)
● Romas Dambrauskas su gyvo garso grupe
19.00 val. prie miesto kempingo „Po žvaigždėm“:
● Dainų autorė ir atlikėja Deimantė Kavaliauskaitė
● Dainų autorė ir atlikėja Urtė Jovaišaitė
● AKC pramoginės muzikos grupė „Puella“ (vad. Rūta Aglinskienė)
● 21.00 val. GJan (Greta Jančytė) su gyvo garso grupe
20.00 val. Vyskupo skvero papėdėje:
● Aktorius Mantas Bendžius
● Gyvo garso grupė „Kieno mishke kankorezhiai“
● Gyvo garso grupė „Michael Frishman Show“
23.00 val. Šventiniai fejerverkai prie Šventosios upės tilto

Liepos 27 d., sekmadienis
Šv. Onos atlaidai Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje:
Nuo 9 val. Atlaidų mugė prie Bažnyčios
9.00 val. Šv. mišios 
11.00 val. Šv. mišios – Suma 
13.00 val. – Panevėžio lėlių vežimo teatro muzikinė komedija visai šeimai „Lietuviški perdainavimai“ (autorius ir režisierius Jurijus Titarovas)  prie Kultūros 

centro
15.00 val. Girmantė ir A. Polevikov trio. Albumo „Upės“ pristatymas. Atlikėjai: Girmantė Vaitkutė (vokalas), Andrej Polevikov (klavišiniai), Denis Murašov 

(kontrabosas/bosinė gitara) ir Andrius Kairys (mušamieji) Angelų muziejaus kiemelyje
Užsak. nr.653
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Psichologė Jurgita Vasiliauskienė: „Tik pailsėjęs 
žmogus dirba efektyviai ir kokybiškai“ skaistė VAsiliAUskAiTĖ-

DAnČenkOVienĖ

Atostogos – svarbi mūsų gyvenimo dalis. Vis dėlto šiuolaikinėje skubančioje visuomenėje tampa 
populiaru kuo daugiau padaryti, net per atostogas derinant poilsį su darbu arba net  atostogas ati-
dedant neribotam laikui. Tačiau ar tai gerai? Kuo gali baigtis nuolatinė veikla be atostogų, kalba-
mės su psichologe, psichologijos studijos „Laimės namai“ įkūrėja Jurgita VASILIAUSKIENE. 

- Ar žmogui reikalingos atos-
togos?

- Žmogui atostogos yra būtinos. 
Nors šiuolaikiniame skubančia-
me pasaulyje vis daugiau žmonių 
galvoja, kad kuo daugiau jie dirba, 
tuo jie yra reikalingesni ir vertesni, 
pailsėti yra svarbu. Tik pailsėjęs 
žmogus dirba tikrai efektyviai ir 
kokybiškai. Kai dirbama be po-
ilsio, žmogus tampa išsiblaškęs, 
neatidus, pradeda daryti daugiau 
klaidų, ir dėl to atsiranda įtampa. 

- Kaip dažnai ir kiek ilgai pa-
tartumėte atostogauti?

- Darbo kodekse yra nurodyta, 
kad bent kartą per metus žmogus 
turi turėti keturiolikos dienų neper-
traukiamas atostogas. Manau, kad 
šis reikalavimas yra pagrįstas. Ta-
čiau yra įvairiausių niuansų. Kuo 
sudėtingesnį darbą žmogus atlie-
ka, kuo labiau į jį įsitraukia, tuo 
ilgesnių atostogų jam reikia. Tuo 
labiau, kad atostogos neprasideda 
su pirmąja jų diena. Yra adaptaci-
niai laikotarpiai: kai išeiname atos-
togauti ir prieš grįžtant į darbą. Jei 
atostogų trukmė - dvi savaitės, tai 
tikro poilsio - penkios dienos. 

- Kuo pasireiškia adaptacija?
- Adaptaciniu laikotarpiu keičia-

si gyvenimo ritmas: žmogus negali 
atsipalaiduoti, keliasi įprastu laiku, 
dar tebegalvoja apie darbą, jaučia 
atsakomybę tikrinti darbo el. paštą 
ar skambučius. Prieš grįždamas į 
darbą, vis daugiau galvoja, ką da-
rys, kokie bus pokyčiai, kokių nau-
jų dalykų imsis. Tai jau stresinės 
situacijos. 

- Tuomet kaip yra su vienos ar 
dviejų dienų atostogomis?

- Tokios atostogos nėra poilsis. 
Jos dažniausiai imamos darbi-
niams, šeimos, sveikatos ar kitiems 
asmeniniams reikalams tvarkyti. 
Yra posakis, kad po poilsio reikia 
poilsio, ypač jei toks darbingas po-
ilsis yra savaitgalio. 

- Kas nutinka, kai žmogus ne-
pailsi, neturi atostogų?

- Paprastai žmogus pasidaro dir-
glus, netolerantiškas namų reika-
lams ir artimųjų elgesiui – ima kelti 
balsą, jam trukdo vaikų triukšmas. 
Pasidaro nebeįdomios veiklos, ne-

susijusios su darbu. Dažnu atveju 
nuolat darbais užsiėmęs žmogus 
to pats nepastebi ir kalti būna kiti, 
nors iš tiesų - tai  poilsio trūkumas. 
Rimtesnė pasekmė – atsiranda per-
degimo sindromas, kurio gydymas  
trunka dvigubai ilgiau nei tas lai-
kas, per kurį susergama. Gali pra-
sidėti ir kitų sutrikimų ar pasireikš-
ti juos lydinčių simptomų. 

- O kas būna, kai poilsio perio-
das užsitęsia pernelyg ilgai?

- Poilsio per daug nebūna. Ilsėtis 
reikia tiek, kol žmogus pailsi. Jei 
žmogui nepakanka maksimalaus 
darbo kodekse nustatyto atostogų 
laikotarpio, vadinasi, jis tuo metu 
išties yra pervargęs ir ilsėtis reikia 
daugiau. 

- O kaip yra su tais, kurie aps-
kritai neina į darbą – gyvena iš 
pašalpų ar išlaikomi kitų asme-
nų, nors patys nelabai rūpinasi ir 
namų buitimi?

- Tai jau nebe atostogos, o gyve-
nimo būdas. 

- Kokios atostogos yra koky-
biškos?

- Kiekvienam labai skirtingai. 
Vieniems labai kokybiškos – pasy-
vios, kitiems – aktyvios atostogos. 
Dar kiti nori derinti aktyvų ir pa-
syvų poilsį. 

- O kas geriau – aktyvus poilsis 
ar pasyvus? Koks turi būti san-
tykis tarp aktyvaus ir pasyvaus 
poilsio?

- Nėra nei geriau, nei blogiau, tai 
priklauso nuo žmogaus tempera-
mento, jo gyvenimo būdo. Vienas 
svajoja per atostogas ravėti daržą, 
kitas - vykti į kelionę. Vieniems 
gulėjimas pajūryje yra poilsis, ki-
tiems - kančia. Atostogas reikėtų 
susiplanuoti taip, kad jos nekeltų 
streso. Tik nedaugeliui žmonių 
tinka paskutinės minutės kelionės 
arba nežinojimas, ką jis veiks. Pla-
navimas leidžia ir susitvarkyti rei-
kalus, ir pailsėti, ir pasilikti laiko 
apmąstymams, pasirengti grįžti į 
darbą. Kai atostogos planuojamos, 
trumpėja adaptacinis laikotarpis. 
Juolab kad visi turi kokių nors įsi-
pareigojimų, kad ir rūpesčių, kur 
palikti augintinį ar kas palaistys 
gėles. 

- Kokios yra aktyvaus poilsio 
formos?

- Kelionės, kopimas į kalnus, 
pažintinių objektų lankymas, spor-
tas, žygiai, piligrimystė, vandens 
pramogos, turistavimas gamtoje, 
darbas sode ar darže bei kitos.

- Koks poilsis yra pasyvus?
- Miegas, gulinėjimas, filmų 

žiūrėjimas, knygų skaitymas, ilsė-
jimasis viešbučiuose, kur viskas 
įskaičiuota, deginimasis.

- Ar reikėtų sunerimti, jei žmo-
gus renkasi tik pasyvų poilsį? Ar 
tai gali būti depresijos ar kokios 
kitos ligos ženklas?

- Manau, kad ne.  Matyt, tam 
žmogui taip ilsėtis yra patogu. Jei-
gu žmogus visus metus dirba sunkų 
fizinį darbą, jam kaip tik labiau tin-
ka pasyvus poilsis. Nors dažniau-
siai žmogus tiek darbą, tiek poilsį 
renkasi pagal savo temperamentą, 
pagal tai, kas tinka jo asmenybei. 

- Ar žmogui, kad pailsėtų, rei-
kalinga vienatvė? 

- Vienam vienatvė ir yra tikrasis 
poilsis, nes jis nemano, kad viena-
tvė yra vienišumas. Kitam viena-
tvė yra nepakeliama. Kitas net ir 
būryje gali jaustis vienišas. Ilsėtis 
galima ir vienam. 

- Ką vienatvė suteikia?
- Kiekvienam žmogui labai skir-

tingai ir visi aplinkiniai turi gerbti 
tokį žmogaus pasirinkimą. Vadina-
si, jam taip yra gerai. 

- Ar poilsiui reikalinga kompa-
nija? Ką tai duoda žmogui?

- Dažnu atveju mes vis tiek su-
prantame, kad ilsėtis drauge su 
kitais yra smagiau nei vienam. 
Arba turime įsipareigojimų ilsėtis 
su šeima, kai norime kurti ir savo 
vaikams perduoti šeimos tradici-
jas. Atostogos su draugais ar ben-
draminčiais, jeigu požiūris į poilsį 
ir lūkesčiai sutampa, – puiku. Pro-
blemų gali kilti tada, kai drauge 
nusprendžia ilsėtis gretutinės kar-
tos - suaugę vaikai su savo tėvais. 
Paprasčiau sutarti seneliams su 
anūkais. Apskritai, renkantis poil-
sį su didesniu šeimos ratu nei tik 
patys artimiausi, turi būti išsiaiš-
kinti kiekvieno lūkesčiai, nes jei 

vienas norės lankyti objektus, o 
kitas -  gulėti ant jūros kranto, kils 
įtampos ir tuomet nepailsima. Tada 
nei vieni, nei kiti nepatenkina lū-
kesčių, nes visada tenka derintis, 
ypač kai nesusitarta iš anksto. To-
kių atostogų metu gali kilti pykčių 
ir tai netgi gali lemti bendravimo 
pertrūkius. 

- O kaip rasti kompromisą, kai 
lūkesčiai nesutampa tarp arti-
miausių?

- Net ir toje pačioje šeimoje, jeigu 
vyro ir žmonos atostogų interesai ir 
lūkesčiai yra skirtingi, kompromisai  
bendrų atostogų neišgelbės, nes nė 
viena pusė nebus patenkinta savo 
poilsiu. Tokiems žmonėms geriau-
sia atostogauti atskirai. Lietuvoje 
kompromisas laikomas tinkamu 
būdu ir dažnai jo griebiamasi, ta-
čiau kompromiso metu visos pusės 
lieka nuskriaustos. Todėl planuoti 
atostogas reikia bendradarbiaujant. 
Galima abiem skristi į Egiptą, bet 
vienas gali keliauti, kitas – ilsėtis 
viešbutyje. Arba kartu iškylauti 
Lietuvoje prie ežero: vienas mėgau-
sis nardymu, o kitas ilgai miegos ir 
valgys pietus lovoje.  

- Daug žmonių per karantiną 
dirbo mažiau. Ar šį karantino 
laikotarpį galime laikyti atosto-
gomis? Ar tos atostogos buvo vi-
savertės?

- Karantino laikotarpio atosto-
gomis tikrai negalime laikyti. Tas, 
kas dirbo nuotoliniu būdu, darbus 
privalėjo atlikti. Jeigu kam jų ir 
buvo mažiau, tas vis tiek susidūrė 
su nekomfortiškais jausmais, kad 
per mažai dirba, kad galbūt taps 
nebereikalingas darbdaviui visai, o 
tokie išgyvenimai kėlė dar didesnę 
įtampą. Be to, reikėjo prisitaiky-
ti prie būtinybės dirbti nuotoliniu 
būdu, išmokti naudotis programo-
mis, keisti darbo metodus. Vaikų 
priežiūra irgi nėra atostogos. O kas 
karantino metu pasiėmė dalines 
atostogas -  tai jų pasirinkimas, bet 
greičiausiai ėmė jas jausdami, kad 
negalės visavertiškai atlikti darbų, 
arba buvo priversti darbdavio. 

- Su dirbančiais asmenimis vis-
kas aišku. O kaip yra su namų 
šeimininkėmis arba tėčiais, pri-
žiūrinčiais vaikus, asmenimis, 
kurie nedirba, nes namuose slau-
go sergantį ligonį, pensininkais, 
neįgaliaisiais? Ar šioms asmenų 
grupėms irgi reikia atostogų?

- Žinoma, tikrai reikalingos atos-
togos ir jiems. Todėl Lietuvoje ku-
riasi atokvėpio tarnybos - jos teiks 
paslaugą, kurios metus slaugos rei-
kalingas žmogus bus prižiūrimas, 
o slaugantieji galės ilsėtis. Faktas 
tas, kad kiekvienai žmonių grupei 
reikalingos atostogos, kitaip atsi-
randa įtampa. Buitis irgi yra darbas. 
Tad vaikus prižiūrintiems tėvams ar 
pensininkams irgi reikia atotrūkio 
nuo buities. 

- Kokios atostogos turėtų būti? 
- Niekas kitas negali nuspręsti, 

kokios turi būti atostogos - tai žmo-
gaus pasirinkimas. Vieniems yra 
gerai pakeisti vietą ar veiklos būdą, 
jei tik yra noras. Kitiems būna gera 
ir saugu likti toje pačioje vietoje. 

- Ar buvimas namuose, nėji-
mas į oficialų darbą savaime pri-
lygsta atostogoms?

- Priklauso nuo žmogaus pasi-
rinkimo. Kartais žmonės pasirenka 
per atostogas pasidaryti remontą - 
ir tai yra jų atostogos. Taip visiškai 
persijungiama į kitą veiklą nei ofi-
cialaus darbo metu. 

- Ar atostogos reikalingos vai-
kams, kurie ir taip tik žaidžia, 
valgo ir ilsisi, daugiau nieko ne-
veikia?

- Atostogos vaikams irgi būtinos. 
ėjimas į darželį vaikui yra darbas. 
Darželyje yra struktūra, nurodymai, 
ką jis tam tikru metu turi ar gali 
veikti. Vaikai taip pat yra asmeny-
bės, turi poreikių: nori pakeisti er-
dvę ar veiklą į kitokią nei ta, kuria 
užsiima visus metus, pamatyti kitas 
vietas. Ypač neteisinga, kai tėvai il-
sisi, o vaikus vis tiek veda į darželį. 

- Ar reikia tėvams pailsėti nuo 
vaikų ir vaikams nuo tėvų? Ko-
kiame amžiuje vaikams atsiskirti 
nuo tėvų trumpam laikui jau yra 
pakankamai saugu? Koks tas 
atsiskyrimo laikotarpis ne per 
ilgas?

- Reikėjimo nėra, yra noras. Vie-
ni nori, kiti ne. Kada ir kiek ilgai 
saugu atsiskirti, priklauso nuo vai-
ko socialumo. Paskutinių pradinių 
klasių mokiniai jau galėtų vieni 
važiuoti į stovyklas. Ikimokykli-
niame amžiuje nerekomenduo-
čiau, saugiau būtų stovyklauti su 
tėvais. Aštuonerių-devynerių metų 
vaikams atsiranda poreikis plėsti 
ryšius, iki tol maži vaikai tokio po-
reikio paprastai dar neturi. 

- O kaip tradiciškai atostogau-
jate jūs pati? 

- Man labiausiai patinka pažin-
tinės atostogos - keliauti po Lie-
tuvą ir užsienio šalis, pamatyti 
naujus objektus, atrasti vietas, kur 
patirčiau dvasinį pasitenkinimą ir 
tobulėčiau kaip asmenybė. Tradi-
ciškai atostogas leidžiame kartu su 
šeima. Linkę keliauti, nors esame 
bandę ir pasyviai atostogauti. Ta-
čiau kai nusprendžiame pagulėti, 
po dviejų dienų visi pasidarome 
suirzę ir pikti. 

- Ar šiemet tradicija nesikeis? 
Kokios jūsų atostogos šiemet? 

- Kadangi šiemet yra sudėtinga 
keliauti į kitas šalis, į kurias mes 
paprastai vykstame kemperiu, tai 
pasirinkome keliones po Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo šalis. Pasirodo, 
yra tiek daug neatrastų objektų, o 
mūsų Lietuva - labai graži. 

Psichologė J. Vasiliauskienė dirba Ukmergės technologijų ir 
verslo mokykloje ir verčiasi individualia praktika. Dvejus metus 
vedė grupines bei individualias konsultacijas asmenims, turintiems 
problemų dėl alkoholio vartojimo, šiuo metu dirba Ukmergės ra-
jono savivaldybės savižudybių prevencijos programoje. Prieš ke-
letą metų subūrusi moteriškos bendrystės ratą „Laimės namai“, 
šiemet atidarė psichologijos studiją tuo pačiu pavadinimu. J. Vasi-
liauskienė veda įvairius meno terapijos užsiėmimus, rengia stovy-
klas įvairioms socialinėms grupėms, konsultuoja individualiai. 

Ukmergiškė psichologė Jurgita Vasiliauskienė sako, kad kokybiškos atostogos gali būti visokios - 
vieniems reikia pasyvaus, kitiems - aktyvaus poilsio. 
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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. Kaip jaunikait is bai-
mės ieškojo 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Europos tyrai.
12:50 Serengetis 
(Serengeti).
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori jos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Dėl visko kalta mei-
lė N-14. 
23:15 Apsimetėliai N-14. 
00:55 Kino žvaigždžių 
alėja. Prisikėlimas. N-7. 
(kart.).

06:40 Stivenas Visata.
07:25 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Berniukas 
Blogiukas.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
09:25 Tinginių miestel is.
09:50 Monstrų namai.
11:40 Berniuko Rykliuko 
ir Lavos mergaitės nuo-
tykiai.
13:30 Nuogas ginklas: iš 
polici jos metraščių  N-7..
15:15 Paskutinės atosto-
gos N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Transformeriai. N-7. 
22:30 Dvasia šarvuose 
N14. 
00:35 Demonas viduje 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 Ilgo plauko istorija.
08:00 Galingasis 6  N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Žalioji byla.
11:30 Mano mažasis ponis.
13:20 Kačių motina N-7.
15:15 Kadetė Kelė N-7.
17:25 Tai – mes N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
21:00 Transporteris N-7.
22:55 Mirtinas vėjas N-14.
00:45 Iksmenai. N-7 
(kart.).

06:30 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. Alytus. 
2019 m. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai.
11:30 Pričiupom! (k). 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
MeksikaN14. 
22:55 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:50 Fargo N14. 
01:40 Gangsterių medžio-
tojai (k) N14. 

06:00 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. 
Anos Olson receptai.
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 Snoudenas N14. 
23:45 Kūčių naktis  S. 
01:30 Stokholmo rekviem. 
Kraujo ryšys (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“. (kart.).
07:10 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys. Birutė Pūkelevičiūtė. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis turtas.
12:20 Prisiminkime. 
„Liepaitės“. (kart.).
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šventadienio mintys. 
13:30 Stilius.
14:25 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).

14:30 Euromaxx. 
15:00 Išsaugota istorija. 
15:30 Premjera. Erdvės 
menas.
16:00 Muzikos talentų lyga 
2017. 4 d.
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempiona-
to rungtynės. 2014 m. 
Aštuntfinalis. Vokietija – 
Alžyras.
23:30 Orkestro muzikos 
koncertas. 
01:15 Second Hand. N-14. 
(kart.)

06:30 Išlikimas (kart.) N-7.
07:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
(kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios 
atostogų vietos.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms.
12:00 Skilusios kaukolės 
iššūkis N-7.
13:00 Didieji senovės sta-
tiniai. 
14:00 Išlikimas N-7.
15:00 Pragaro kelias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms.
19:00 Lietuvos talentai. 
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga N-14.
23:50 Lok, stauk arba šauk 
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
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. Mačiuliu. 
12.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
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. 
Agros lobiai (2). N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Viešnia iš ateities.
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.
09:00 Žinios. Orai.
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. Seselė 
Beti 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. 
23:55 Čikagos policija 3. 
N-7.
00:35 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 Kvailiai šėlsta 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 Tylos zona N14. 
00:20 Mirtinas ginklas N-7. 
01:15 Dvasia šarvuose (k) 
N14. 

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.
19:27 TV3 orai.

19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Spartanas N-14.
00:10 Skubi pagalbaN-14.
01:05 Einšteinas N-7.

06:25 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal (k). 
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 Dingusi N14. 
23:55 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
01:35 Narkotikų prekeiviai. 
(k) N14.

06:10 Tabatos salonas.
07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji..
12:25 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 spalva 
N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Vingiuotas kelias 
namo N-14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:45 Rožių karas.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Išsaugota istorija. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (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 Vilniaus albumas. 
(kart.).
12:40 Čia – kinas. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2017. 4 d. (kart.).
15:35 Mano tėviškė. 
Mamertas Indriliūnas. 
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Stebuklingoji 

Boružėlė.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
18:45 Daiktų istorijos..
19:40 Milžiniški nacių sta-
tiniai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Premjera. Nijolė. 
N-7. 
22:50 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai  
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Įspūdingiausios atos-
togų vietos (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Bearas Gryllsas 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris . N-7.
13:30 Sandėlių karai (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 Blicas N-14.
23:00 Pagieža . S.
00:55 Septinta kategorija. 
(kart.) N-14.

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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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 Daiktų istori jos. 
(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. Seselė 
Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Istori jos perimetrai. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Čikagos polici ja 3 
N-7. 
00:30 Atspindžiai. 
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 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 Šarvuotis N14. 
00:20 Mirtinas ginklas N-7. 
01:15 Tylos zona (k) N14. 

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.
19:27 TV3 orai.

19:30 Treniruočių pobūdžio 
krepšinio varžybos.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Dronų karai N-14.
23:40 Skubi pagalba N-14.
00:45 Einšteinas N-7.
01:35 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 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 Kitos 48 valandos 
N14.
22:55 Dingusi (k) N14. 
01:45 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 spalva 
N-7..
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Aukštutinėje 
Savojoje N14. 
23:05 Aukštakulnių kerštas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. (kart.).
06:50 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
(kart.).
07:00 Čia – kinas. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. (kart.).
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedija. 
(kart.).
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. 
14:55 Milžiniški nacių stati-
niai. (kart.).
15:40 Šoka Lietuva.
15:50 Premjera. Džiunglių 

knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija N-7. 
18:45 Daiktų istorijos. 
19:40 Aštuntasis dešim-
tmetis.
20:25 Pirmą kartą. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija N-7. 
23:10 Žmonės, kurie su-
kūrė Lietuvą. Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė. (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.
10:35 Simpsonai (kart.) N-7.
11:35 Univeras (kart.) N-7.
12:35 Makgaiveris N-7.
13:35 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 Jūrų pėstininkas 

N-14.
22:50 Havajai 5.0 N-7.
00:40 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 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 (Ne)emigrantai . 
(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. Seselė 
Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią die-
ną. 
19:30 Pasaul io puodai. 
20:25 Loter i ja „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 Veranda. 
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 Metro užgrobimas 
123   N14. (4)
00:40 Mirtinas ginklas N-7. 
01:35 Šarvuotis (k) N14. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Skaniai ir paprastai 
(kart.).
08:30 Penkių žvaigždučių 
būstas (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.
19:27 TV3 orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas..
21:57 TV3 orai.
22:00 Išbadėjusių žaidynės 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Išbadėjusių žaidynės 
N-14.
23:35 Skubi pagalba N-14.
00:35 Einšteinas N-7.
01:35 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 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 Gatvių kovotojas 
N14. 
23:05 Kitos 48 valandos 
(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 spalva 
N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje 
N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:45 Rožių karas..

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.).
07:05 Tarp dalių (ne)ploja-
ma.. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedi-
ja. (kart.).
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 liudytojai. 
(kart.).
13:10 Stambiu planu. 
Marius Ivaškevičius. (kart.).

14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:55 Aštuntasis dešimtme-
tis (kart.).
15:40 Šoka Lietuva.
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija N-7. 
18:45 Daiktų istorijos. 
19:35 Iš užmaršties prikel-
tas Versalis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Ponas Dinamitas. 
23:30 Išsaugota istorija. 
(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 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:35 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 Drakono kardas N-14.
23:10 Havajai 5.0  N-7.
01:05 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 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
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 policija 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 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. Seselė 
Beti 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. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į  širdį 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo pol ici-
ja 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 Laiko patrul is N14. 
00:25 Mirt inas ginklas 
N-7. 
01:20 Metro užgrobimas 
123 (k) N14. 

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.
19:27 TV3 orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Komando N-14.
23:50 Skubi pagalba N-14.
00:50 Einšteinas N-7.
01:45 Rezidentas N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė ge-
r iausia (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-
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 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Apsuptyje N14. 
23:10 Gatvių kovotojas (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 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 spalva 
N-7. 
18:50 Nina N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Pilies paslaptys N14. 
23:05 Aukštakulnių kerštas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos va-
karas. (kart.).
07:00 Literatūros pėdse-
kys. Birutė Pūkelevičiūtė. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedi-
ja. (kart.).
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 Daiktų istorijos. 

(kart.).
14:55 Iš užmaršties prikel-
tas Versalis.(kart.).
15:50 Premjera. Džiunglių 
knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. 
16:15 Stebuklingoji 
Boružėlė.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
18:45 Daiktų istorijos. 
19:35 Traukinys į mirtį. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. Danų 
mergina N-14. 
23:30 Erdvės menas 
(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 Ūkio šefas.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
11:35 Univeras (kart.) N-7.
12:35 Makgaiveris. N-7.
13:35 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 Broliai Sistersai N-14.
23:30 Havajai 5.0  N-7.
01:25 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.Orai. 
23.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
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.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
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 Drakula.  Pradžia 
N-14.
23:55 Be stabdžių N-14.
02:00 LRT radi jo ž inios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo polici ja 
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. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 2012  N-7. 
00:05 Baudėjas. Karo 
zona N14. 
01:50 Laiko patrul is (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.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai .
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai .
19:30 Draugiškos krep-

šinio varžybos Est i jo je. 
Est i ja– Lietuva 2020.
21:30 Iksmenai N-7.
00:00 Juodosios raganos 
metai  N-14.
01:45 Transporter is N-7 
(kart . ) .

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.  MajamisN-7. 
19:30 Amerik iet iškos im-
tynės N-7. 
21:30 Apsuptyje 2.  N14. 
01:30 Kobra 11 (k) N-7. 

06:10 Pasisvėrę ir lai-
mingi.
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 Komisarė Helena 
Dorn. Praei t ies šešėl ia i 
N14..
22:55 Sici l i jos maf i ja 
N14.
00:40 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. (kart . ) .
07:00 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 enciklope-
di ja. .  (kart . ) .
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. Aktor ius 
Saul ius Mykolai t is. 
(kart . ) .
14:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
14:55 Traukinys į  mir t į . 
(kart . ) .
15:50 Premjera. Džiungl ių 
knyga..
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .

16:15 Stebukl ingoj i 
Boružėlė .
16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abat i ja 
N-7. 
19:05 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Europos kinas. 
Premjera. Ut ioja.  N-14.
22:35 „2 Donatai“  – gru-
pė, verta mi l i jono! 
23:45 Mano tėviškė. 
Mamertas Indr i l iūnas. 
(kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdel ia i 
(kart . )  N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart . ) .
09:30 Vir tuvė (kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart . ) 
N-7.
12:35 Makgaiver is N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Krepšinio turnyras 
Hoptrans 3x3.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Geležinis žmogus 

N-7.
00:30 Drakono kardas 
N-14 (kart . ) .

05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas. N-7.
06.30 Pagal iau savait-
gal is. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Gluchariovas N-7.
14.00 Paslaptys..
15.00 Real i  mist ika.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Pagal iau savait-
gal is. 
17.00 Laikyki tės ten. 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai .
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
23.30 Laikyki tės ten. 
00.30 Real i  mist ika.
01.30 Paslaptys.
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06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  K laus imė l i s . 
06 :20  Pasau l io  puoda i . 
(kar t . ) .
07 :15  Heko F ino  nuoty -
k ia i .
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
12 :00  Rud ie j i  l ok iuka i 
i r  aš .
12 :55  Ke l ionė  po 
Mianmarą .
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  Sus ižadė ję  penke -
r ius  metus  N-7 . 
00 :30  Draku la .  Pradž ia 
N-14 .  (kar t . ) .

06 :40  S t ivenas  Visa ta . .
07 :25  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
07 :50  Og is  i r  ta rakona i .
08 :10  Bern iukas 
B log iukas .

08 :35  Tomo i r  Džer io 
šou .
09 :00  Neramūs i r  t r iukš -
ming i .
09 :25  Ting in ių  mies te l i s .
09 :50  Anapus  tvoros .
11 :30  Geras  vy rukas 
N-7 . 
13 :25  R i te r io  žva igždė 
N-7 . .
16 :10  Pasku t in is  uošv ių 
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 .  N-7 . 
22 :00  Tė tukas  namie 
N14. 
23 :55  Seks  v ideo  S. 
01 :35  2012 (k )  N-7 . 

06 :30  Kempin iukas 
P lač iake ln is  N-7 .
07 :00  Bakuganas  N-7 .
07 :30  I lgo  p lauko  i s to -
r i j a .
08 :00  Ga l ingas is  6  N-7 .
08 :30  K i tsy.
09 :00  Skan ia i  i r  papras -
ta i .
09 :30  Ma is to  ke l ias .
10 :30  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :00  Aš tuonko j i s  D ipas 
N-7 .
12 :50  Auk lė  3  N-7 .
14 :35  Pake l iu i  N-7 .
16 :45  Eks t rasensų mūš is 
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :17  TV3 spor tas .
19 :22  TV3 ora i .
19 :25  Euro jackpot .
19 :30  Draug iškos  k rep -

š in io  varžybos  Es t i jo je . 
L ie tuva  –  La tv i ja .
21 :30  Praras tas is  mies -
tas  Z   N-14 .
00 :10  Ryk l ių  sa la  N-14 .
01 :55  KomandoN-14 
(kar t . ) .

06 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i  (k ) . 
07 :00  Pr ič iupom!  (k ) .
07 :30  Juodas is  sąrašas 
(k )  N-7 . 
08 :30  Pr ič iupom!  (k ) .
09 :00  Sve ika tos  kodas . 
10 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i .
10 :30  Gyven imas. 
P i rm ie j i  ž ingsn ia i .
11 :30  Pr ič iupom!  (k ) .
12 :00  Spec .  būrys . 
I š l ieka  s t ip r iaus i  N-7 .
13 :00  Gordonas  Ramzis . 
14 :00  Pragaro  v i r tuvė 
N-7 . 
15 :00  Rea l i  m is t i ka  N-7 . 
16 :05  Eks t rasensų mūš is  
N-7 . 
18 :20  Kas  žud ikas?  N-7 . 
19 :30  Jūrų  pės t in inka i 
N-7 . 
20 :30  Juodas is  sąrašas 
N-7 . 
21 :30  Vienuo l i s  nus i le i -
dž ia  nuo  ka lno  N14. 
23 :50  Pan ikos  kambarys 
N14. 
01 :50  Kr im ina l 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. 
Ža l tvyks lė  N14. 
22 :55  S tokho lmo rekv iem. 
Pop ie r in is  žmogus  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  Muz i k i n i s  poka l -
b ių  šou  „Vaka rė ja “  su 
Mar t ynu  S ta rkum i .
15 :35  Ka lban tys  t eks ta i . 
Tomas  Venc lova .
16 :05  Pasau l i o  puoda i . 
17 :00  K lausk i t e  dak ta ro .
17 :55  P i rmą  ka r tą . 
( ka r t . ) .
18 :00  S tamb iu  p lanu . 
18 :55  Žmonės ,  ku r i e 
sukū rė  L ie tuvą .  Jonas 
Basanav i č i us . 
19 :40  Ten ,  ku r  nama i 
N -7 . 
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  K ino  žva igž -
dž ių  a lė j a .  M in i  i r 
Moskov i cas  N -14 . 
22 :55  Eve l i na  Sašenko . 
Konce r tas .
00 :05  K laus imė l i s . 
( ka r t . ) .
00 :20  Daba r  pasau l y j e . 

06 :30  Sk i l us ios  kauko -
l ė s  i ššūk i s  ( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Jukono  auksas 
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 i  N -7 .
11 :00  D id ie j i  senovės 
s ta t i n i a i  ( ka r t . ) .
12 :00  Sk i l us ios  kauko -
l ė s  i ššūk i s  N -7 .
12 :55  Gyvūnų  k lana i 
N -7 .
14 :00  I š l i k imas  N-7 .

15 :00  K repš in io  t u rny -
r as  Hop t rans  3x3 .
19 :30  Sandė l i ų  ka ra i 
N -7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  Pag rob imas  N-14 .
23 :55  Jū rų  pės t i n i nkas 
N -14  ( ka r t . ) .
01 :35  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 .
L iuda  V ienož inska i t ė -
Pu rėn ienė . 
09 .00  Buš ido  r i ngas . 
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  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas . .
14 .00  Merg inos  i š 
Uk ra inos  N -7 .
16 .00  Ž in ios .Ora i .
16 .30  P in igų  ka r ta . 
17 .00  Gyven imas . 
18 .00  Ž in ios .Ora i . 
18 .30  Še r l oko  Ho lmso  i r 
dak ta ro  Va tsono  nuo ty -
k ia i .  Dv ideš im tas i s  am -
ž ius  p ras ideda .N-7 .
20 .00  Ž in ios .Ora i . 
20 .30  G lucha r i ovas  N -7 .
22 .30  Ž in ios .Ora i . 
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  Skon io  re i ka las . 
01 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas .

redaktorei nežinantNNN

Eidami nuo raidės prie raidės, 

išbraukite duotus žodžius.

Atsakymas — iš likusių 

neišbrauktų raidžių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

,,Metalistai“ Anykščiuose 
svajoja nupiešti girtuoklį
Anykščių miesto centre, ant 

daugiabučio namo sienos, nupiešę 
gaidį, festivalio ,,Devilstone“ or-
ganizatoriai ties tuo sustoti nežada. 
Vaidas Voronavičius, vienas iš šio 
festivalio organizatorių, atskleidė 
ir kitus kūrybinius sumanymus.

,,Norime ant Anykščių Vyno 
gamyklos sienos nupiešti storą 
diedą girtuoklį su daug daug ka-
tinų. Norime nupiešti smagų per-
sonažą, gaudantį barškuolę. No-
rime nupiešti kosminius laivus ir 
robotus. Norime visa tai daryti su 
pačiais geriausiais, garsiais, kvies-
tiniais menininkais iš užsienio“, 
- ,,Anykštos“ feisbuko paskyroje 
rašė V.Voronavičius.

Anot V.Voronavičiaus, ,,visais 
laikais buvo, yra ir bus negatyvių, 
blogų žmonių, kurie kovoja ne UŽ 
kažką, bet PRIEŠ kažką. Jiems ne-
patinka naujovės, jie dažniausiai 
prisidengia abejotinomis vertybė-
mis, kurias atsineša iš idealizuotos 
praeities, jiems nepatinka ateitis ir 
jie nori, kad būtų taip, kaip kažka-
da buvo. Bet koks naujas reiški-
nys visuomenėje yra pasitinkamas 
buku priešiškumu. Tokių žmonių 
yra visur.“

V.Voronavičius kartu su koman-
da  žada  kurti ir daryti ,,fainus, 
gražius ir įdomius dalykus Anykš-
čiuose.“

,,Puikiai suprantu, kad gaidys 
gali patikti, nepatikti. Viskas su 

tuo yra gerai. Visi mes žmonės, 
visi turime savo nuomonę“, - apie 
Anykščių miesto centre nupieštą 
gaidį, kuris iki šiol kursto aistras, 
pasisakė V.Voronavičius.

Portalo anyksta.lt skaitytojus 
,,metalistų“ siekis Anykščiuose 
kurti gražius dalykus įkvėpė kū-
rybiškumui. Jie pateikė ne vieną 
pasiūlymą, ką dar būtų galima nu-
piešti ant kurio nors miesto pasta-
to:

„Reikia nupiešti amfibiją ir jos 
pirkėjus. Bus klounas - smagus 
personažas, gaudantis barškuolę, 
bus storas diedas girtuoklis, daug 
suokiančių katinų su baltais megz-
tiniais.

Apvadui - stilizuotų antrankių ir 
gebenės lapų pavidalo dekoro mo-
tyvas.“

,,Kuo daugiau katinų! Ir eduka-
ciją padaryti - surask visus Anykš-
čių katinus (kaip Ukmergėj yra su 
balandžiais). Liuks.“

,,Pieškit kuo daugiau, visur pieš-
kit, bet vaizduokit teisingai. Pavyz-
džiui, reikia nupiešt ne tik pijokus, 
bet ir pašalpinių gaują, veltėdžius, 
biurokratus darmajedus. Dar nu-
pieškit smirdančius bomžus, kurie 
kaip į darbą ateina pasėdėti kas-
dien prie Laisvės paminklo. Nepa-
mirškit ir plaštakių -laisvo elgesio 
mergužėlių. 

Gal tuščių sienų Anykščiuos pa-
kaks užterlioti.“
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Parodą Viešintoms dedikavęs Tautvilis 
Uža fotografuoja nuo šešiolikos julija ABUAŠVili

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje biblioteko-
je nuo liepos 7 dienos veikia kraštotyrininko Tautvilio Užos foto-
grafijų paroda. Eksponuojami Viešintų miestelio floros ir faunos 
vaizdai. Pasak autoriaus, gamta būna klastinga, todėl kai kuriuos 
retus kadrus galima išvysti tik šioje kolekcijoje.

Įamžino neįprastus vaizdus

Darbų serija, pavadinta „Gim-
tojo krašto gamta Tautvilio Užos 
fotografijose“, eksponuojama bi-
bliotekos antrame aukšte, erdvioje 
mansardoje. Čia iš abiejų pusių 
pastatyta keliolika baltų stendų, po 
kurių stiklais lankytojų žvilgsniui 
atsiveria įrėmintų spalvotų foto-
grafijų aštuonetukai.

„Viešintos – mano gimtinė. Tai 
geriausiai žinau, matau“, – temos 
pasirinkimą „Anykštai“ aiškina T. 
Uža, 2015 metų Teresės Mikeliū-
naitės kultūros premijos laureatas. 
Anykščių rajone jam, „kur bebūtų, 
visur gražu.“ Premija šiam Anykš-
čių Kraštotyros draugijos nariui 
suteikta už aktyvią veiklą – Viešin-
tų krašto atminimo įamžinimą bei 
garsinimą. 

Kraštotyrininko darbų spektras 
gana platus. Gimtojo krašto tema-
tiką autorius pasirinko norėdamas 
parodyti, kad gamtoje, pasak jo, 
„vis kažką nauja galima atrasti“. 
Vienas tokių netikėtumų jam buvo 
Viešintų ežere aptiktos dvi gulbės 
ir gal penki gulbiukai. Pasak vie-
šintiškio, gulbių šiame ežere retai 
būna, „kadangi salose perėti nėra 
kur, o po pusiasalius lapės vaikš-
to“. Tai, kad gulbių šeimynai čia 
pavyko išsiperėti vaikus ir plaukio-
ti, T. Uža vadina stebuklu. 

T. Uža prisimena ir kitą netikė-
tumą – parke, šalia Viešintų ben-
druomenės namų, nufotografavo 
didžiulį kaštoną, o po septynių die-
nų jis buvo nušluotas nuo žemės 
paviršiaus. „Po savaitės nuvažiuoju 
– žaibo kirsta į tą medį. Supjaustė į 
malkas“, – prisimena T. Uža. Šiuo 
metu ta nuotrauka kabo bendruo-
menės namuose, atspausta ant dro-
bės kaip atsiminimas. Papasakojęs 
apie šią patirtį, T. Uža daro išvadą: 
„Jei matai kažką gražaus – reikėtų 
ne atidėti, (o įamžinti – aut. past), 
nes kitąkart ir gamta būna klastin-
ga. Svarbu nepraleisti progų.“ 

Šiuo metu Panevėžyje gyvenan-
tis kultūrininkas apsilanko gimti-
nėje: „Ir dabar dar Viešintose likęs 
uošvio namelis. Nuvažiuoju, nors 
jame gyvenusių žmonių gyvų ne-

bėra, ten kaip į sodą.“ Pasak par-
odos autoriaus, kartais, užsukus 
į tėviškę, pavyksta ką nors verta 
dėmesio nufotografuoti. „Svarbu, 
kad po ranka aparatas“, – kalba 
T. Uža. Apie vietinius gyventojus 
T. Uža atsiliepia teigiamai: „Dau-
guma žmonių pažįstami, mielas 
kraštas.“

T. Uža pastebi viešintiškių pa-
siekimus: „Mažam miestely neno-
rėkime, kad kaip Kaune Vytį pasta-
tytų, bet kiekviena smulkmena yra 
maloni.“ Jis kaip tik džiaugiasi to-
kiomis nedidelėmis permainomis 
gimtojoje vietovėje: „Nuo pernai 
metų naują šaunų seniūną turime, 
Povilo Jurkšto muziejų atidarė.“ 
Tarp kitko, 2012 metais T. Užos 
išleistame biografiniame rinkinyje 
„Talentingieji viešintiškiai“ apra-
šytas jau mirusio etnografo Povilo 
Jurkšto gyvenimas ir kūryba. 

Anykščių viešosios bibliotekos 
darbuotojai sulaukė pasiūlymo 
eksponuoti Viešintų gamtos foto-
grafijų rinkinį iš paties T. Užos. 

Bibliotekoje – kas mėnesį po 
parodą

„Dažniausiai gauname pasiūy-
mų iš pačių menininkų. Yra gra-
fikas – apie mėnesį laiko skiria-
me parodai“, – pasakoja Birutė 
Venteraitienė, Krašto dokumentų 
ir kraštotyros skyriaus biblioteki-
ninkė. Ketverius metus čia dirbanti 
moteris teigė, kad tai jau ne pirma 
T. Užos darbų serija, rodoma bibli-
otekos salėje, tik „gamtos nuotrau-
kos pirmąsyk eksponuojamos, nes 
nenorėjome dėti tų, kurios ekspo-
nuotos anksčiau“.

Bibliotekos darbuotoja mano, 
kad T. Užos darbai turėtų domin-
ti panevėžiečius, kurie jį pažįsta, 
arba Viešintų krašto žmones, arba 
kraštotyrininkus. Pasak jos, dides-
ni lankytojų srautai užsuka pažiū-
rėti parodos, kai „vyksta bibliote-
kos renginiai arba užeina pažiūrėti 
modernios bibliotekos,  įsikūrusios 
gražioje, patogioje vietoje“.

Kraštotyros skyriaus specialistė 
prideda asmeninį T. Užos darbų 
vertinimą: „Pakankamai gražios 

Tautvilio Užos fotografijos.“ 

Fotografuoja nuo šešiolikos

T. Uža dalijasi asmeninėmis 
patirtimis, kaip žengė pirmuosius 
žingsnius kraštotyros ir fotografijos 
srityse. Jo įgyta specialybė – visiš-
kai nesusijusi su dabartine veikla. 
„Baigiau technikos - mechanikos 
mokslus, vėliau Žemės ūkio aka-
demijoje mokiausi“, – apie savo 
išsilavinimą kalba T. Uža.

Pasak T. Užos, Kaune mokęsis 
trejais metais vyresnis brolis ka-
daise jam parvežė paprastą foto-
aparatuką ir nuotraukų. Tuomet 
jaunėlis Tautvilis mokėsi dar vidu-
rinėje mokykloje. Jis pamena, kokį 
įspūdį jam paliko brolio lauktuvės: 
„Man labai patiko, tiesiog įkvėpė ir 
aš susidomėjau fotografija.“ Būda-
mas antrakursis, T. Uža nusipirko 
reikiamos literatūros, pasiskaitė, 
pasigilino į fotografijos technikas. 
„Nuo 16 metų iki dabar tebetęsiu 
tą fotografijos veiklą“, – apibendri-
no pasakojimą parodos autorius. 

Jis mena savo pirmąsias foto-
grafijos patirtis jaunystėje: „Buvo 
rusiški fotoaparatai, juosteles 
naudojome, juoda balta buvo, ne-
spalvota. Patys juosteles ryškinda-
vome, tamsiame kambariuke prie 
raudono žibinto užsidarę.“ 

Fotografas dalijasi proceso 
smulkmenomis: norint kruopščiai 
išryškinti juostą, reikėdavo labai 
tiksliai nustatyti temperatūrą. Jis 
sako termometru matuodavęs vos 
ne laipsnio tikslumu. 

Naudojasi ne visomis 
technikos naujovėmis

Dabar parodos autorius džiau-
giasi skaitmeninės technikos pra-
našumais. Anot jo, pagirtina dabar-
tinės technikos savybė, kad galima 
keliskart priartinti vaizdą. Tai būti-
na norint nufotografuoti paukštį ar 
žvėrelį gamtoje. O apie juostinius 
fotoaparatus T. Uža juokauja: „Aš 
juos į pensiją esu išleidęs.“

Kraštotyrininkas sako neskirian-
tis ypatingo dėmesio nuotraukų 
redagavimui: „Didesnio taisymo 
šiaip praktiškai nenaudoju, nebent 

apkarpau nuotrauką iš šono.“ Pasak 
jo, pakanka „fotografuojant grupę 
žmonių daryti keletą pakartojimų, 
nes visada būna kažkas prasižiojęs 
ar prisimerkęs. 

Paklaustas, ar taiko efektus nuo-
traukoms, T. Uža triskart griežtai 
pakartoja „Ne!“ Šiuo klausimu jis 
turi savo nuomonę, kurią iliustruo-
ja pavyzdžiu: „Teko matyti vieno 
fotografo parodoje per kažkokius 
didinamuosius stiklus taip iškrai-
pytus vaizdus, kad net akys bijojo 
netinkamus akinius užsidėti. Gal 
kai kam gražu... – nutęsia pašneko-
vas. – Aš iš visos parodos tik vieną 
normalią nuotrauką radau.“ Jis pri-
pažįsta esantis „gal senų pažiūrų“, 
bet apie fotošopu koreguotas nuo-
traukas atsiliepia šitaip: „Grubiai 
pasakius, iš didelio rašto išeina iš 
krašto. Nebėra jau to grožio. Koks 
ten menas, jei jau išbjaurota ta 
nuotrauka.

Apie tėviškę ir knygas kuria

„Ne vien tik fotografija domiuo-
si, esu šešias knygas apie Viešintų 
kraštą išleidęs“, – pažymi T. Uža. 
Jo teigimu, aplinkybių, paskatinu-
sių užsiimti kraštotyra, yra keletas. 

Pavyzdžiui, dar besimokyda-
mas Panevėžio hidromelioracijos 
technikume, jis jau po straipsne-
lį parašydavęs į to meto laikraštį 
„Tiesa“. 

T. Uža atskleidžia daugiau de-
talių apie savo kūrybą: „Vėliau 
(2001 metais – aut. past.) muzie-
jininkas Raimondas Guobis ir vi-
suomenininkas Algimantas Beke-
nis parašė knygą „Viešintos“, tai 
keletą nuotraukų išspausdinome 
kartu.“ Kraštotyrininkas teiravosi 
A. Bekenio, gal jis rašysiąs naujų 
knygų, tačiau sulaukė neigiamo 
atsakymo. „Galvoju – pas mane 
susikaupę nemažai minčių. Ir me-
džiagos turėčiau. Taigi, nutariau 
pats rašyti, – teigia jis. – Kas antri 
metai po knygą – taip jau šešias 
knygas išleidęs esu.“

T. Uža sako renginių metu Vie-
šintose dažniausiai fotografuojan-
tis. Jo geriausius kadrus Viešintų 
bendruomenės pirmininkas deda į 
stendą ar į internetą. Po kiekvieno 

renginio Viešintų bendruomenės 
namuose surengiama po nedidelę 
parodėlę. Dažnai ten galima išvys-
ti T. Užos darbų – autorius prisi-
pažįsta: „Jau lyg ir Viešintų krašto 
fotografas esu.“

 Fotoparodos bibliotekose 

Paklaustas, kaip ruošėsi Anykš-
čių bibliotekoje vykstančiai paro-
dai, T. Uža komentuoja: „Papras-
čiausiai daug nuotraukų susikaupė. 
Jau keleri metai turėjau atrinkęs 
gražesnių fotografijų. Šią parodą 
keletu naujų papildžiau.“ 

Jis apvažiavo apie penkiolika 
Anykščių rajono bibliotekų: čia 
rengdavo fotoparodėles, nuvežda-
vo apipavidalintos fotomedžiagos. 
Ten autorius susitikdavęs su visuo-
mene, pasakodavęs apie fotogra-
fiją. Taip pat bibliotekoms T. Uža 
dovanojo savo knygų. Anot jo, iš 
keliolikos bibliotekų gal tik viena 
kita jo nuotraukų nepriėmė. „Sakė, 
kad per mažos patalpos, neturi kur 
fotografijų eksponuoti“, – mini T. 
Uža. Paklaustas apie nuotraukų 
kolekciją, sako: „Dalį nuotraukų 
panaudoju knygas leisdamas, pa-
vyzdžiui, „Viešintiškių sodybos“, 
paskutinėje knygoje, panaudojau 
1957 nuotraukas.“ T. Uža teigia 
neišmetantis archyvų, kad prirei-
kus susirastų reikiamus kadrus.

Liepos 25 dieną 11 valandą 
Anykščių bibliotekoje vyks kraš-
totyrininkų sambūris, kurio metu 
bus pristatyta T. Užos fotografijų 
paroda bei Irmos Randakevičie-
nės, kilusios iš Anykščių, šiemet 
išleista poezijos knyga „Šiaurės 
eilės“.

I. Randakevičienė jau dešim-
tmetį eina teisėjo pareigas Vil-
niaus miesto 1-osios apylinkės 
teisme. Ši teisės mokslų daktarė, 
literatė taip pat nagrinėja gim-
tojo krašto paveldą – nuo 2017 
metų priklauso Anykščių Teresės 
Mikeliūnaitės kraštotyros drau-
gijai. 

Pernai ji deleguota į Pasaulio 
anykštėnų bendrijos valdybos 
narius.

Į aštuntą dešimtį įkopęs Tautvilis Uža savarankiškai fotografuo-
ja gamtos vaizdus ir rengia parodas.

Keliolikai stendų sustatyti reikia nemažai erdvės – Anykščių bibliotekos salė tam pritaikyta. 
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Dariaus ir Girėno 
„Atminties valandą“ 
pasirodė ženklas iš dangaus 

julija ABUAŠVili

Liepos 16 dieną, ketvirtadienį, 22 valandą prie Puntuko akmens 
tradiciškai vyko legenda tapusio „Lituanicos“  skrydžio per 
Atlanto vandenyną 86-ųjų metinių minėjimas. Žiūrovai sulaukė 
sveikinimo ir iš debesų.

Kolektyvo ,,Saulašarė“ pasirodymas priminė vaidilučių šokį.

Tragiškai žuvusių lakūnų Stepo-
no Dariaus ir Stasio Girėno žyg-
darbį anykštėnai pagerbė renginyje 
„Atminties valanda“. Reginį vaini-
kavo virš žymiojo Anykščių riedu-
lio ratus sukęs Lietuvos karinių oro 
pajėgų sraigtasparnis. Įgulos nariai 
mojavo miniai, o žiūrovai atsakė 
susižavėjimo šūksniais, dauguma 

taip pat mojo ranka, užvertę galvas 
į dangų. 

Dėkota sraigtasparnio įgulos 
nariams: vadui - kapitonui Vytau-
tui Kliaudai, lakūnui navigatoriui 
- kapitonui Ugniui Ragauskui, 
borto operatoriui - štabo seržantui 
Kęstučiui Taurui, gelbėtojui - vy-

(Nukelta į 13 psl.)

Šventąją vėl tenka šienauti kauniečiams
Kauno rajono įmonė UAB „Hi-

dro darbai“ tvarko upės atkar-
pą nuo užtvankos iki bažnyčios. 
Darbai baigsis prieš pat Anykščių 
miesto šventę, liepos 22 dieną. Pa-
gal Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos viešųjų pirkimų 
konkursą sudarytos sutarties vertė 
siekia 5 tūkstančius eurų. Iš viso 
už šiuos rajono biudžeto pinigus 
planuojama nušienauti 1,2 hektaro 
Šventosios upės ploto.

Į Vyskupo skvero papėdėje vyks-
tančius darbus kartkartėmis sustoja 
pasižiūrėti praeiviai. Dviračiu pro 
šalį važiavęs Arminas Šeškus su-
tiko su „Anykšta“ pasidalyti savo 
nuomone apie šienaujamą Šventą-
ją.

Anykščiuose užaugęs vyresnio 
amžiaus vyriškis teigia dabar čia 
nebegyvenantis. Vyras pamena 
vaikystėje raudavęs nendres ir iš jų 
meistravęs plaustus. Žinoma, upė 
tais laikais buvo kur kas mažiau 
užžėlusi. Tačiau, pašnekovo teigi-
mu, vargu ar tokie darbai sustab-
dys žolių augimą upėje. 

Upės augmenijos šalinimo dar-
bus jis vertina kiek skeptiškai: 
„Aš manau, kad betikslis reikalas. 
Gamta turi būti tokia, kokia yra.“ 
Pasak jo, dabar visame pasaulyje 
vyrauja tendencija, kad  gamtos 
nereikia pernelyg žaboti. „Ką čia 
tas šienavimas duos? Kiekvienais 
metais pjauna ir... kokiu tikslu?“ 
– retorinius klausimus kelia pašne-
kovas.

Ar miesto šventės lankytojams 
sutvarkytos upės vaizdas bus svar-
bus, A. Šeškus taip pat abejoja: 

„Ką duoda miesto šventei tos nu-
pjautos nendrės? Paliktų taip, kaip 
yra. Nebent miesto valdžia nori 
pasirodyti.“ 

Kilęs iš Anykščių A. Šeškus pri-
tartų šienavimo darbams nebent 
tuo atveju, jei upės vagą šventės 
organizatoriai panaudotų kaip vietą 
kokiam nors renginiui (plaukimui 
ar panašiai), o ūgliai trukdytų. 

Jis sako matantis, kad ir vėl 
Šventąją šienauja kauniečiai. „Kur 
dabar ta mašina, kuria Anykščiai 
pernai gyrėsi nusipirkę?“ – pro-
blemą įžvelgia pašnekovas. Nuo 
pareigų nušalinto Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio komandos už 
75 tūkstančius eurų įsigyta amfibi-
ja, pasirodo, nepritaikyta upės va-
gai šienauti.

Neseniai UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ pranešė, kad amfi-
bija sugedo. Pasak įmonės atstovų, 
praeitą savaitę ketinta šį įrenginį 
išbandyti miesto tvenkinyje. Prieš 
pradedant eksploatuoti, garaže at-
likta patikra, kurios metu nustatyti 
defektai, iki galo nepašalinti praei-
to remonto metu.

„Dar kartą kreipėmės į įmonę  
prašydami pašalinti išvardytus 
trūkumus. Juos pašalinus, bus dar 
kartą atliekamas bandymas“, - in-
formavo UAB Anykščių komuna-
linis ūkis.

Anykščių rajono vyriausiasis 
ekologijos specialistas Simas Aš-
trauskas „Anykštai“ pasakojo, kad 
upės augaliją anksčiau pjaudavo 
dalgiais, o vienu metu ji išvis buvo 
nešienauta dėl pakilusio vandens 
lygio. Šventosios žoles prie tilto 

paprastai prieš Onines dalgiais 
pjaudavo vietos politikai. Reginys 
dažniausiai pritraukdavo būrį smal-
suolių. Nupjautos žolės plaukdavo 
pasroviui, o dabar jos renkamos ir 
išvežamos. 

Pasikeitus teisiniam reguliavi-
mui, tapo privalu rengti vandens 
telkinių tvarkymo planus. 2017 
metais savivaldybės paruoštam 
projektui pritarė Aplinkos apsau-
gos agentūra. Pasak S. Aštrausko, 
upė vėl pradėta šienauti tik pernai. 
Pagal šiuos planus upė turi būti 
šienaujama mechanizuotai, kad 
nupjauta žolė nesikauptų upės po-
sūkiuose, ties Kavarsko užtvanka 
ir netaptų nereikalinga, papildoma 
trąša, išderinančia upės ekosiste-
mą.

„Upės tvarkymo planas neverčia 
mūsų šienauti būtinai kiekvienais 
metais, – komentavo vyriausiasis 
ekologas, – tačiau norint, kad situ-
acija pagerėtų, kad žolės sumažėtų, 
svarbu stengtis šienauti kasmet.“ 
Pasak specialisto, upės vagą rei-
kia prižiūrėti taip, kaip kiekvienas 
prižiūri savo namus. „Tada didėja 
tikimybė, kad galbūt pradės mažėti 
žolių populiacija“, – teigia S. Aš-
trauskas. 

Kita vertus, pasak ekologo, upė-
je visada yra maistinių medžiagų, 
todėl augmenijos visiškai išnai-
kinti neįmanoma, nes ji vis linkusi 
ataugti. „Čia yra gamta, ji taip lavi-
ruoja“, – apibendrina pašnekovas.

„Anykšta“ pasidomėjo, ar su-
tvarkius upės ruožą nuo užtvankos 
iki bažnyčios planuojama nušie-
nauti dar ir apžėlusius paplūdimius 

prie kairiojo Šventosios tako. S. 
Aštrauskas tuo abejoja: „Tvarky-
mo plane nebuvo numatytas kitų 
vietų šienavimas.“ Kita vertus, 
sudaryti trys nauji ežerų tvarkymo 
planai, pagal kuriuos bus nupjauta 
žolė pagrindinėse maudymosi vie-
tose.

Pašnekovas atskleidžia, kad ,,Hi-
dro darbai“, ta pati įmonė, Švento-
sios žolynus tvarkė ir pernai.  S. 
Aštrausko nuomone, darbuotojams 
šiemet turi sektis gerokai lengviau, 
nes jie jau nusimano apie upės spe-
cifines savybes: koks gylis, kurioje 
vietoje eina vamzdis, kur duobė, 

kur sekluma. Ekologijos specia-
listo teigimu, šiemet darbai turėtų 
vykti greičiau:  „Aišku, jei techni-
ka nepagaus kokios nors kliūties, 
tai visa kita eisis sklandžiai.“

Apie įmonės veiklą S. Aštraus-
kas atsiliepia teigiamai: „Pernai 
viskas padaryta teisingai. Šiemet 
jie patobulėjo, turi daugiau techni-
kos – traktorių atgabeno.“ Pašne-
kovas pastebi, kad praėjusį kartą 
darbuotojai buvo mažiau apsirūpi-
nę reikiama įranga: „Šiemet tikrai 
rimčiau atrodo.“ Pasak jo, pernai 
dėl atlikto šienavimo jokių skundų 
nesulaukta. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Ekologų teigimu, itin svarbu išpjautas žoles ištraukti iš upės va-
gos. Darbininkai jas renka į krūvą ir vėliau išveža.

Autorės nuotr. 
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Traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės 
apžiūros 2020 metams G R A F I K A S Anykščių rajone

Valstybinė rinkliava už techninę apžiūrą: 
traktoriui – 6,80 Eur, priekabai – 5,50 Eur

Mokėti: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM sąskaitą, 
įmokos kodas 53034                                                      Užsak.Nr.653

Anykščių ligoninės medikams - padėkos už suvaldytą COVID-19

Iš viso dviratininkai iki liepos 18 
dienos įveiks apie 1 tūkst.50 kilo-
metrų.

Žygio metu vyksta susitikimai su 
Lietuvos miestų ligoninių medikais 
ir jiems dėkojama už ištvermę ir 
pasiaukojamai atliktą pareigą kovo-
jant su koronavirusu priešakinėse 
linijose. Lietuvos karių asociacijos  
Keliautojų klubo prezidentas Ro-
landas Lubys padėkojo mūsų gydy-
mo įstaigos medikams, o Anykščių 
ligoninės bendruomenei įteikė Lie-
tuvos istorinę vėliavą bei Lietuvos 
vienius – vienybės vėliavėles.

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas ,,Anykš-
tai“ sakė, kad dviračių žygio daly-
vių Anykščių medikams parodytas 
dėmesys ir dovanos buvo netikėtu-
mas.

,,Mes neužsiimame koronavi-
ruso infekcijos gydymu, tačiau 
Anykščių ligoninės medikai kie-
kvieną dieną susiduria su šia pavo-
jinga liga. Prisiminkime Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės atvejį, kai koronaviru-
sas buvo nustatytas šios ligoninės 
darbuotojui. Į Anykščių ligoninę 
atvykusiai nėščiajai buvo nusta-
tytas koronavirusas. Kita vertus, 
kiekvienas į ligoninę atvykstantis 
pacientas, kol jis nėra ištirtas, nėra 
žinios, ar jis turi koronaviruso už-
kratą, ar jo neturi“, - apie tai, kad 
prie koronaviruso infekcijos suval-
dymo kasdieniniame darbe priside-
da ir Anykščių ligoninės medikai, 
pasakojo D.Vaiginas.

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius D.Vaiginas sakė, kad 
Lietuvos karių asociacijos  Keliau-
tojų klubo padovanota Lietuvos 
istorinė veliava bus iškelta šalia 
ligoninės.

,,Be abejo, kad vėliavą iškelsi-
me. Anksčiau Lietuvos istorinės 
vėliavos nekeldavome, dabar ji 
plazdės šalia tautinės vėliavos. 
Ar ji bus iškelta nuolatinai, ar per 
šventes, svarstysime“, - sakė laiki-
nasis Anykščių ligoninės direkto-
rius D.Vaiginas.

Anykščių ligoninė koronaviruso 
suvaldymui ėmėsi ir daugiau prie-
monių. Šalia ligoninės įkurta Karš-
čiavimo klinika. Už 6,8 tūkst. Eur 
prie ligoninės taip pat sumontuota 
palapinė, kurioje koronaviruso pro-
trūkio atveju būtų priimami pacien-
tai.

(Atkelta iš 1 psl.) Antroji koronaviruso pandemi-
jos banga Lietuvoje prognozuoja-
ma šį rudenį.

Šią savaitę intensyviau dėl 
koronaviruso buvo testuojami 
Anykščių rajono gyventojai, ka-
dangi mūsų rajone, lyginant su 
kitais šalies rajonais, fiksuoja-
mas intensyvesnis sergamumas. 
Anykščių rajone sergamumo ro-
diklis šiuo metu yra 8,7. Patvir-

tintas Lietuvos epidemiologinis 
rodiklis yra 1,9 atvejo, tenkančio 
100 tūkst. gyventojų. Testavimo 
apimtys didinamos tose savival-
dybėse, kuriose sergamumo rodi-
klis 100 tūkst. gyventojų yra di-
desnis kaip 5 ir per paskutines 14 
dienų yra nustatytas daugiau nei 
vienas užsikrėtimo koronaviruso 
infekcija atvejis.

Nacionalinio visuomenės svei-

resniajam seržantui Jurui Grigaliū-
nui, vietininkui žemėje Gintautui 
Griauzdei.

Vedėjas Julius Jakubėnas vakarą 
atidarė kiek neįprastu pasisveikini-
mu: „Labas vakaras, susirūpinusie-
ji.“ Argumentavo, kodėl publikai 
pasirinko tokį kreipinį: „Argi čia 
būtumėte, jei nerūpėtų?“ Vedėjo 
kolega Linas Pauliukas pridūrė, 
kad kasmet „Lituanicos“ pilotai 
tampa vis artimesni lietuviams. 
Tėvynei garbę suteikusius nacio-
nalinius didvyrius vedėjai vadino 
„nepakartojamos žmogaus dvasios 
simboliais“.

Nors palaikyta rimtis, pagarbą 
istoriniam įvykiui dalyviai išreiš-
kė ir džiugia gaida: scenoje, greta 
S. Dariaus ir S. Girėno akmenyje 
iškalto bareljefo, ir dainuota, ir 
šokta. Pasirodė Anykščių kultūros 
centro popmuzikos grupė „Puella“, 

Dariaus ir Girėno „Atminties valandą“ pasirodė ženklas iš dangaus 
vadovaujama Rūtos Aglinskienės. 
Liaudies šokių kolektyvas „Vijur-
kas“ šoko polkutę (vadovė – Jūratė 
Šimkienė), taip pat pasirodė mer-
ginų šokių komanda „Saulašarė“ 
(vadovė – Irma Baukytė). „Vijur-
ko“ šokėjai buvo pasipuošę tauti-
niais drabužiais, o „Saulašarės“ at-
likėjų galvas dabino gėlių vainikai, 
liemenis juosė lietuviškos juostos.

Galiausiai atidarytas tarptautinis 
mėgėjų teatro festivalis „ARTimi“. 
Renginių ciklo meno vadovas Jonas 
Buziliauskas neslėpė susižavėjimo 
pagrindine „Atminimo valandos“ 
programos dalimi – malūnsparnio 
numeriu: „Mūsų svečiai, tikiuosi, 
yra ,,apakę“. Šitokio festivalio ati-
darymo jie niekur nematė.“

Teatro festivalis, pasak organi-
zatorių, vėluoja tris mėnesius – 
turėjo vykti šių metų gegužę, bet 
buvo atidėtas dėl koronaviruso 
protrūkio. Pagal planą turėjo daly-

vauti trupės net iš atokiau nuo Lie-
tuvos esančių pasaulio kampelių: 
Bulgarijos, Juodkalnijos, Maroko, 
Rusijos. 

„Tačiau atvyko tie, kurie suge-
bėjo nugalėti kliūtis“, – komentavo 
J. Buziliauskas. Festivalio svečių 
sąrašas: Lenkijos miesto Punsko 
lietuvių teatras, Utenos kamerinis 
teatras, Berlyno Grigorijaus Kof-
mano trupė. Viešnia, stebinti fes-
tivalį – Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro teatrų specialistė Irena 
Maciulevičienė. 

Festivalio atidarymo proga prie 
Puntuko rodyta Anykščių kultūros 
centro teatro spektaklio „Tik ilgesį 
palik...“, kurto pagal poeto Pau-
liaus Širvio eiles, premjera (reži-
sierius – J. Buziliauskas).

Pirmą sykį buvo galima į rengi-
nį nukakti pramoginiu Anykščių 
miesto traukinuku. Naktinis reisas 
atgal į miestą užtikrino saugų daly-
vių grįžimą namo. 

katos centro Utenos departamen-
to direktorė Birutė Sapkauskienė 
,,Anykštai“ sakė, kad pagal teisės 
aktus koronaviruso tyrimus orga-
nizuoja savivaldybės.

,,Savivaldybės atrenka įvairius 
žmones iš įvairių įstaigų ir organi-
zuoja tyrimų eigą. Mes nesame gavę 
žinių, kad per šią savaitę Anykščių 
rajone testuojant gyventojus būtų 
nustatyta naujų koronaviruso atve-

jų“, - sakė B.Sapkauskienė.
Pasak Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro Utenos departa-
mento direktorės B. Sapkauskie-
nės,  per dvi savaites Anykščių ra-
jone yra nustatyti du koronaviruso 
atvejai, rajonas yra mažas, todėl  
gyventojai intensyviau ir testuoja-
mi. ,,Nėra jau čia taip, kad visiems 
dėl koronaviruso reikėtų slėptis“, - 
ramino specialistė.

Per spektaklio premjerą po atviru dangumi skambėjo gyva 
muzika.                                                                 Autorės nuotr.

(Atkelta iš 12 psl.)
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MOZAIKA

siūlo darbą

įvairūs PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

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

Mob.tel. (8-698 ) 32447

PIEVŲ ŠIENAVIMAS 

IR

 ŽOLĖS SMULKINIMAS.

(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

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.

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 22 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

Ožkytę. 
Tel. (8-607) 12296

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.

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.

Kerpa, formuoja gyvatvores, de-
koratyvinius augalus, pjauna pa-
vojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Kokybiškai klojame trinkeles, at-
liekame kitus kiemo darbus. 

Tel. (8-645) 93365.

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

Tel. (8-656) 51760.

Taksi vairuotojui (-ai) Anykščių 
mieste. Darbas įmonės automo-
biliu.

Tel. (8-673) 72429.

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

Tel. (8-684) 29023.

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.

Smulkina žolę. Išrašo sąskaitas.
Tel. (8-613) 96729.

Smulkinu žolę. Parduodu malkas 
kaladėmis.

Te. (8-608) 51317

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

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-617) 00616.

Vienos A4 formato kopijos 
kaina 30 centų.

„Anykštos“ redakcija- 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

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.

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

Tel. (8-687) 39709.

Britų princesė Beatrice 
susituokė per privačią 
ceremoniją Vindzore

Jungtinės Karalystės karalienės 
Elizabeth II (Elzbietos II) vaikaitė 
princesė Beatrice (Beatris) penkta-
dienį ištekėjo per privačią ceremo-
niją, kurioje dalyvavo ir šalies mo-
narchė, pranešė Bakingamo rūmai.

Princesė ištekėjo už italų versli-
ninko, nekilnojamojo turto magna-
to Edoardo Mapelli Mozzi (Edoar-
do Mapelio Mocio) penktadienio 
rytą per ceremoniją Vindzoro pi-
lies Karališkojoje Visų Šventųjų 
koplyčioje.

31 metų Beatrice ir 37 metų E. 
Mapelli Mozzi turėjo susituokti 
gegužės 29 dieną Šv. Jokūbo rū-
muose Londone.

Tačiau vestuvės buvo atidėtos, o 
nauja data nebuvo paskelbta.

Bakingamo rūmai patvirtino, 
kad pora susituokė per iš anksto 
neskelbtą ceremoniją nuotakos se-
nelės karalienės Elizabeth II ir ne-
didelio būrio svečių akivaizdoje.

„Princesės Beatrice ir pono Edo-
ardo Mapelli Mozzi privati vestu-
vių ceremonija įvyko penktadienį, 
liepos 17 dieną, 11 val. vietos (13 
val. Lietuvos laiku) Vinzdoro pi-
lies Karališkoje Visų Šventųjų ko-
plyčioje“, – sakoma karališkosios 
šeimos pareiškime.

Ceremonijoje, kuri organizuota 
laikantis dėl koronaviruso infek-
cijos COVID-19 paskelbtų reko-
mendacijų, dalyvavo Edinburgo 
kunigaikštis princas Philipas (Fili-
pas) ir kiti artimi šeimos nariai.

94 metų Elizabeth II ir 99 metų 

jos sutuoktinis princas Philipas 
gyvena izoliacijoje Vindzoro pi-
lyje, nes koronaviruso pandemijos 
metu dėl savo amžiaus priklauso 
didžiausios rizikos grupei. 

Beatrice ir jos sesuo Eugenie 
(Judžini) yra karalienės antrojo sū-
naus princo Andrew (Endriaus) ir 
Sarah Ferguson (Saros Fergiuson) 
dukterys. Vestuvėse dalyvavo abu 
nuotakos ir jaunikio tėvai, sakoma 
pranešimuose.

Pernai lapkritį princas Andrew 
atsisakė karališkųjų pareigų, kai 
skandalą sukėlė vienas jo interviu 
televizijai, kuriame jis gynė savo 
ryšius su Jeffrey Epsteinu (Džefriu 
Epsteinu).

Praėjusių metų rugpjūtį JAV fi-
nansininkas ir milijonierius J. Eps-
teinas pasikorė Niujorko kalėjimo 
kameroje, laukdamas teismo dėl 
kaltinimų prekyba nepilnamečiais 
seksualinio išnaudojimo tikslais.

60 metų princas Andrew neigė 
pareiškimus, esą jis turėjo lytinių 
santykių su septyniolikmete, kurią 
jam parūpino J. Epsteinas. 

JAV tyrėjai nori apklausti princą 
dėl jo ryšių su J. Epsteinu po to, 
kai dėl įtariamo sąvadavimo buvo 
suimta finansininko buvusi partne-
rė britė Ghislaine Maxwell (Gislen 
Maksvel). 

Kinija pastatė raketą, 
turinčią iškelti pirmąjį šalies 
sukurtą Marso tyrimų aparatą

Kinija pastatė starto aikštelėje 
nešančiąją raketą, turinčią iškelti 
į kosmosą pirmąjį šalies sukurtą 
marsaeigį.

Artimiausiu metu ruošiamasi 
paleisti tris Raudonosios planetos 
tyrimų aparatus, įskaitant sukurtus 
JAV ir Jungtinių Arabų Emyra-
tu, naudojantis palankia Žemės ir 
Marso tarpusavio padėtimi.

Kinijos galingiausia nešančioji 
raketa „Long March 5“ yra išban-
dyta tris kartus, bet niekada nekilo 
su kroviniu. Per šalies pirmąją mi-
siją į Marsą „Tianwen 1“ planuoja-
ma nutupdyti marsaeigį ir surinkti 
mokslo duomenų.

Raketa iš Venčango kosminių 
skrydžių centro pietinėje Haina-
no saloje turėtų pakilti liepos pa-
baigoje arba rugpjūčio pradžioje, 
penktadienį pranešė valstybinė ži-
niasklaida, remdamasi Kinijos na-
cionaline kosmoso administracija.

Ši misija yra vienas ambicingiau-
sių Kinijos kosmoso programos 
elementų, šaliai darant sparčią pa-
žangą šioje srityje nuo 2003 metų, 
kai buvo surengtas pirmasis pilo-
tuojamas orbitinis skrydis. Iki šiol 
Kinija yra iškėlusi eksperimentinę 
kosminę stotį, pradėjo kurti naują 
didesnę nuolatinę orbitinę labo-
ratoriją, taip pat nutupdė zondą iš 
Žemės nematomoje ir mažiau išty-
rinėtoje Mėnulio pusėje..

Šią vasara turinčios startuoti trys 
misijos žymi iki šiol didžiausias 
pastangas aptikti Marse kadaise 
galėjusių egzistuoti mikroorganiz-
mų pėdsakų, taip pat atlikti žvalgy-
mą ruošiantis būsimiems astronau-
tų skrydžiams į šią planetą.

Šalys stengiasi pasinaudoti maž-
daug mėnesį truksiančiu palankiu 
momentu, pasikartojančiu tik kas 
26 mėnesius, kai Žemė ir Marsas 
atsiduria arčiausiai vienas kito.

Šįkart pasiruošimai vyko tęsian-
tis koronaviruso pandemijai, iš da-
lies privertusiai Europą ir Rusiją 

atsisakyti planų šią vasarą pasiųs-
ti kitą marsaeigį, turėjusį ieškoti 
Raudonojoje planetoje senovinės 
gyvybės pėdsakų.

Kiekvienas iš aparatų turės nu-
skristi daugiau kaip 480 mln. kilo-
metrų, kol pasieks Marsą ateinantį 
vasarį.

JAV planuoja pasiųsti lengvojo 
automobilio dydžio šešiaratį apara-
tą „Perseverance“, turintį surinkti 
uolienų pavyzdžių, kurie maždaug 
po dešimtmečio turėtų būti parga-
benti į Žemę ir ištirti. tikimasi, kad 
ši misija startuos kažkuriuo metu 
nuo liepos 30-osios iki rugpjūčio 

15-osios.
Tuo metu JAE aparatas „al 

Amal“ („Viltis) yra orbitinis zon-
tas, sukurtas bendradarbiaujant su 
Kolorado universitetu Boulderyje. 
Jo startas, turėjęs įvykti iš Japoni-
jos praeitą trečiadienį, buvo dukart 
atidėtas dėl nepalankių orų, bet 
dabar tikimasi, kad zondas išskris 
ateinantį pirmadienį.

JAE, sudaryta iš septynių emy-
ratų, taps pirmąja zondą į Marsą 
pasiuntusia arabų šalimi.

- Bns
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parduoda

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036. el.p. reklama@anyksta.lt

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.

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais tik nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

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

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

"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.

JAUNOS VIŠtAItĖS! 
Liepos 23 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradėjusio-
mis kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. le-
salais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-673) 76843.

2 kambarių butą su patogumais 
Ažuožeriuose. Kaina sutartinė.

Tel. (8-606) 22406.

Mūrinį 1 a. (83 kv.  m, 4 kamba-
riai, mansarda, rūsys) 1977 m. sta-
tybos gyvenamąjį namą Keblonių 
k., 2 km. iki Anykščių m. Įrengtas, 
vietinis centrinis šildymas kietu 
kuru, komunalinis vandentiekis, 
kanalizacija. Sklypo plotas -13 a, 
jame statiniai: garažas, tvartas, 
daržinė, viralinė (pirtelė), malkinė, 
asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
sutartinė. 

Tel. (8-610) 04295.

Kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-629) 76267.

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) 510346.

Pradedama prekyba kokybiškais 
durpių briketais iš Šepetos.

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

Kita

Obliavimo stakles. 
Tel. (8-686) 64583.
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anekdotas

oras

+16

+25

mėnulis
Liepos 18 - 19 d. - delčia,
Liepos 20 d. - jaunatis.

Aurėja, Galigantas, Mantigailė, 
Vincentas, Auksė, Vincas.

Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, 
Eimantė, Kamilis, Ervinas, 
Arnas, Arentas.

šiandien

liepos 19 d.

liepos 20 d.
Aurelijus, Česlovas, Elijas, 
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, 
Alvyda.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

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

Turiu jus įspėti, kad siekiant pa-
gerinti aptarnavimo kokybę, visas 
mūsų pokalbis bus įrašinėjamas.

- Šventasis tėve, gal tada aš išpa-
žinties ateisiu kitą kartą...

***
- Jaunuoli, ar jūsų vaikystėje ne-

mokė, kad transporte reikia užleisti 
savo vietą vyresniam?

- Bobule, bet juk tai mano ma-
šina!

***
– Žinai, mano žmona gamina 

puikų uzbekišką plovą!
– Eik tu, negi nežinai, kad tik 

vyras gali paruošti puikų uzbekiš-
ką plovą!

– Va, va, dabar įsivaizduoji, su 
kuo turėjau taikstytis, norėdamas 
paragauti tikro uzbekiško plovo…

***
– Jūs Tėvynę mylite?
– Na… Myliu… Už ją gyvybę 

paaukosiu…
– O mokesčius mokate?
– Pilieti, aš meilės į pinigus ne-

keičiu!

***
Restorane:
– Atsiprašau, padavėja, gal gali-

te dar kiek pakepti šį kepsnį?
– Per žalias?
– Nežinau, bet jis jau baigia do-

roti salotas…

***
Sūnus klausia tėčio:
- Tėti, kodėl vieni žmonės sako 

„taip“, o kiti „jo“?
Tėtis jam atsako:
- Na, išsilavinę žmonės sako 

„taip“, o neišsilavinę - „jo“.
- Tėti, o mes išsilavinę žmonės?
- Jo.

Amiliutė siūs burę amfibijai
Trečią dieną upę maišo -
ešeriai tikrai nugaišo. 
Burzgia, sukasi ratu...
Dieve, net žiūrėt baugu. 

Dar baisiau, kai paskaitai
ir teisybę sužinai: 
Už hektarą upės ploto
Penkios štukos atbašliuota.

sūdna diena Anykščiuos -
Vien dėl to, kad atlaiduos
suvažiuoja pusė svieto,
spaciruoja, šiukšles mėto. 

O amfibija brangioji,
Ta, kur Tubis sugalvojo,
sandėlyje užkišta -
Upe plaukt ji per silpna.

Amiliutė išradinga -
sveiko proto jai nestinga. 
iš plataus sijono šmoto
Burę ji pasiūti moka. 

Pora dar skarų, bliuskelių
Tų, kurių užsegt negali -
kelsim draugiškai bures,
Į kavarską jos teneš!


