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šiupinys

Nauja Anykščių gėlynų mada: mažiau ryškumo, 
daugiau lengvumo Julija ABUAŠVILI

Kasmet atnaujinami Anykščių gėlynai keičia šio kurortinio miesto įvaizdį. Anykščių Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus vedėja, vyriausioji rajono architektė Daiva Gasiūnienė komentuoja, 
kodėl šiemet miesto gėlynai subtilesnių spalvų nei pernai, ir kalba apie apželdinimo tendencijas.

5 psl.

Paskelbtas nuosprendis 
Troškūnų parapijos klebonui Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, liepos 31-ąją, Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė paskelbė nuosprendį Troškūnų klebono Sau-
liaus Filipavičiaus byloje. Klebonas pripažintas kaltu pagal du iš trijų bylos epizodų, jam skirta piniginė bauda.

S.Filipavičius nuteistas už aplai-
dų parapijos buhalterijos tvarky-
mą bei už aplaidų ūkininko ūkio 
buhalterijos tvarkymą. Kaltinimas 
dėl neteisėtos finansinės veiklos - 
paskolų suteikimo - atmestas.

Kunigui skirta 80 MGL dydžio, 
arba 3012 eurų, bauda.

Utenos apylinkės teismo Anykš-

Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė  
Troškūnų klebonui skyrė 3012 eurų baudą.

čių rūmų sprendimas per 20 dienų 
gali būti apskųstas aukštesnės ins-
tancijos teismui. Išklausęs nuos-
prendį, S.Filipavičius žurnalistams 
sakė, jog, be abejonės, jį skųsiąs.

Teismas nustatė, kad 
S.Filipavičius nuo 2010 iki 2017 
metų suteikė pusę milijono eurų 
paskolų. Tačiau po posėdžio teisėja 

Z.Gavėnienė žurnalistams sakė, 
kad už šią veiklą S.Filipavičius 
neteisiamas, nes nebuvo versliš-
kumo. ,,Per septynerius metus  
jis uždirbo tik nepilnus 14 tūkst. 
eurų pajamų. Tai ne verslišku-
mas, nėra stambaus masto. Pagal 
teismų praktiką, tai atitinka tik 
administracinių nusižengimų ko-

Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius visus kaltinimus nei-
gia ir planuoja skųsti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 
sprendimą.  

dekso reikalavimus“, -  sakė teisėja 
Z.Gavėnienė. 

Kunigo S.Filipavičiaus byla su-
kėlė didžiulį šalies žiniasklaidos 
susidomėjimą. Reportažus penk-
tadienį iš Anykščių teismo salės  
filmavo net trys televizijos. 

Plačiau - antradienio ,,Anykš-
toje“.

 Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad miestas siekia būti 
šiuolaikiškesnis, todėl imta 
vadovautis pasaulyje vyrau-
jančiomis gėlynų tendenci-
jomis.

Pastelinių spalvų gėlynas prie Anykščių savivaldybės. 

Verslo sąlygoms 
gerinti 
neskyrė nė 
cento, bet žada 
200 tūkst. Eur

Ekspertizė: 
kaltas pats žuvęs 
motociklininkas

65 tūkst. eurų 
kainavusi trasa 
ant Kalitos 
kalno atidaryta 
paslapčiomis

Verslininko 
dovanojami 
žemės sklypai - 
našta Anykščių 
savivaldybei

Parama. Asociacijos ,,ALT 
Events“ rugpjūtį rengiamam mini 
festivaliui - stovyklai ,,Popskull“ 
Anykščių rajono savivaldybė skyrė 
1 tūkst.600 Eur paramą. Renginys 
vyks rugpjūčio 7 - 9 dienomis šalia 
Anykščių esančioje stovyklavietėje 
,,3-čias kilometras“. Liepą turėjusį 
vykti festivalį ,,Devilstone“ orga-
nizatoriai atšaukė dėl pasaulinės 
koronaviruso pandemijos.

Poezija. Šį šeštadienį nuo 15 
val. Skiemonių seniūnijos Straz-
diškio kaime prasidės Lietuvos 
rašytojų sąjungos rengiamo „Poe-
zijos pavasario–2020“ poetinė ke-
lionė per Skiemonių krašto kalvas 
su Algimanto Baltakio eilėraščiais 
„Prie Strazdiškio šulinėlio“. Ke-
lionėje dalyvaus šiame kaime vai-
kystę praleidęs poetas Algimantas 
Baltakis, netoliese gimęs ir augęs 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kau-
no skyriaus pirmininkas poetas 
Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, po-
etas Vainius Bakas bei rašytojas 
anykštėnas Rimantas Vanagas, 
jų bendrakeleiviai bus aktorius ir 
bardas Giedrius Arbačiauskas bei 
skaitovas Paulius Šironas. Autobu-
sas iš Anykščių, nuo aikštelės prie 
bažnyčios, į Strazdiškį išvyks 14 
val. Iš Mačionių, nuo aikštelės prie 
bendruomenės namų, Strazdiškio 
link jis pajudės 14 val. 30 min.

Kritika. Kavarsko seniūnijoje 
veikiančio namų restorano ,,Kacės 
virtuvėlė“ savininkė Jurgita Min-
derytė-Motiekaitė, duodama inter-
viu lrt.lt, pažėrė kritikos Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centrui. „Mes į Anykščių rajono 
biudžetą mokame mokesčius. Tu-
rizmo informacijos centras yra pa-
valdus savivaldybei, jų darbas - re-
klamuoti vietinį turizmą ir verslą, 
bet jie reklamuoja tik biudžetines 
arba giminių įstaigas, o iš visų kitų 
ima pinigus“, – sakė J. Minderytė-
Motiekaitė. 

Jubiliejus. Anykščiuose veikian-
ti kavinė ,,Erdvė“ švenčia jubilie-
jinę sukaktį. Ant įstaigos fasado 
pakabinti balionai ir skaičius 20. 
Feisbuke skelbiama, kad kavinės 
jubiliejus buvo švenčiamas liepos 
26 dieną, sekmadienį, per Anykš-
čių miesto šventę.
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spektras

Paslaugos. Regionuose mažė-
jant bankų skyrių ir politikams 
svarstant plėsti valstybės valdomo 
Lietuvos pašto teikiamas finansi-
nes paslaugas, susisiekimo minis-
tras sako, kad bendrovė galėtų tapti 
specializuotu banku ir tiekti dau-
giau paslaugų, pavyzdžiui, skolinti 
ir gryninti pinigus, teikti draudimo 
paslaugas. Lietuvos pašto vadovė 
sako, kad aktualiausios žmonėms 
būtų paslaugos, kurioms reikalin-
gas fizinis kontaktas, pavyzdžiui, 
asmens identifikavimo paslauga. 
Su Lietuvos pašto vadovais susi-
tikęs Jaroslavas Narkevičius teigė, 
kad šiuo metu dėliojami du sce-
narijai – ilgojo ir trumpojo laiko-
tarpio. „Trumpalaikiu laikotarpiu, 
pagal tą licenciją, kurią turi Lie-
tuvos paštas tai galima būtų plėsti 
esamas paslaugas – ir kreditavimo, 
ir išgryninimo, ir banko paslau-
gų teikėjo, ir tam tikras draudimo 
paslaugas“, – sakė J. Narkevičius. 
Pasak jo, koks galėtų būti Lietuvos 
pašto vaidmuo ilguoju laikotarpiu, 
bus svarstoma rugsėjį baigus gali-
mybių studiją.

Medicina. Stacionarines pas-
laugas atnaujino kone visos šalies 
gydymo įstaigos, sako Valstybinių 
ligonių kasų direktoriaus pavaduo-
tojas Viačeslavas Zaksas. Pasak jo, 
tikslios informacijos iš įstaigų apie 
liepą suteiktas paslaugas tikimasi 
sulaukti kiek daugiau nei po sa-
vaitės, tačiau „duomenų suvedimo 
dinamika leidžia išreikšti atsargų 
optimizmą dėl paslaugų teikimo 
apskritai“. „Visų pirma, norėčiau 
pasakyti apie kiekį įstaigų, ku-
rios atnaujino paslaugas. Šiandien 
paslaugas, kurios yra susijusios 
su skubia pagalba, turiu omenyje 
stacionaro, skubiosios pagalbos 
ir stebėjimo paslaugos, atnaujino 
praktiškai visos jas teikiančios įs-
taigos“, – žurnalistams penktadienį 
sakė V. Zaksas. 

Ūkis. Lietuvos ekonomika gerai 
susitvarko su koronaviruso krizės 
sukeltais iššūkiais, o naujausi rodi-
kliai suteikia santūraus optimizmo 
antroje metų pusėje, teigia finansų 
ministras Vilius Šapoka. „Lietuvos 
ekonomika kol kas stebėtinai gerai 
atlaiko COVID-19 pandemijos su-
keltus iššūkius. Nepaisant stipraus 
šoko šalies ūkiui, jau nuo gegužės 
mėnesio stebime didėjantį ekono-
minį aktyvumą. Laiku suteiktas 
fiskalinis atsakas – priemonės, 
susijusios su gyventojų pajamų, 
darbo vietų ir verslo likvidumo 
išsaugojimu, padėjo amortizuoti 
nuostolius, kuriuos ūkis patyrė ba-
landžio mėnesį“, – Finansų minis-
terijos pranešime cituojamas V. Ša-
poka.  Pasak jo, atsigavusi vidaus 
vartojimo rinka, užfiksuoti teigia-
mi pramonės veiklos pokyčiai, au-
gantis darbo pasiūlymų skaičius ir 
gerėjantys verslo bei vartotojų lū-
kesčiai dėl ateities suteikia santū-
raus optimizmo dėl ūkio raidos an-
trąjį šių metų pusmetį. „Tačiau dar 
anksti teigti, kad pastaruoju metu 
fiksuojami teigiami rezultatai virs 
antrojo pusmečio tendencija. Pas-
taruoju metu augantis susirgimų 
skaičius bei padidėjęs neapibrėž-
tumas dėl ateities  verslo ir varto-
tojų lūkesčius gali vėl pabloginti 
– gyventojai gali  riboti ne pirmo 
būtinumo išlaidas, o verslas atidėti 
investicijas“, – teigia ministras. 

- BNS 

Anykščių bibliotekos vitrinose – Rimanto 
Dichavičiaus fotoparoda

Miesto šventės metu Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje atidaryta 
fotomenininko Rimanto Dichavičiaus kolekcija „Laisvės paženklinti“.

Eksponatai išdėstyti taip, kad 
juos būtų patogu patyrinėti praei-
viams:  jiems skirta vieta bibliote-
kos pastatų languose iš Vyskupo 
skvero pusės. 

Parodą sudaro ne asmeniniai R. 
Dichavičiaus darbai, o Lietuvos 
dailininkų kūriniai, sukaupti per 
tris laisvės dešimtmečius. Ilgiau 
nei aštuonerius metus kauptas dar-
bų ciklas parodo, kaip atkurtą Lie-

tuvos valstybę matė menininkai. 
Už bibliotekos langų stiklo kabo 

vienuolikos autorių bei jų kūrybos 
pristatymai. Tarp jų – skulptorius 
iš Panevėžio Algimantas Vytėnas, 
istorinius motyvus vaizduojanti 
dailininkė Laima Tubelytė-Kriu-
kelienė, metalinių skulptūrų po 
Vilniaus tiltais autorius Kunotas 
Vildžiūnas ir kiti. 

Anykščių rajono savivaldybės 

Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audronė Pa-
jarskienė „Anykštai“ pasakojo: 
„Menininkas labai geranoriškai 
perleido mums teisę disponuoti 
paroda.“ Todėl ekspozicija truks il-
giau nei miesto šventė. Kaip ilgai – 
nežinia, kol kas rajono savivaldybė 
nenustatė tikslaus termino. Anot 
pašnekovės, apytikriai planuojama 
vėliau parodą iš bibliotekos perkel-

ti kitur, pavyzdžiui, į kaimo kultū-
ros namus.

Eksponatai – tai ištraukos iš R. 
Dichavičiaus trijų dalių fotoalbu-
mo, pavadinto „Laisvės pažen-
klinti“, išleisto 2012 metais. Trys 
knygos tomai pristato iš viso per 
200 dailininkų ir daugiau nei 5000 
jų kūrybos pavyzdžių. Leidinį dai-
lininkas dedikavo sovietų okupuo-
tos Lietuvos tremtiniams. 

Įžanginiame žodyje dailininkas 
R. Dichavičius mini, kad su sub-
tilia pajauta didžiuojasi Lietuvos 
kūrėjų darbais, kalbančiais apie 
krašto kultūrą, istoriją. Jo žodžiais 
tariant, jam, kaip dailininkui, rū-
pėjo parodyti, kas vyko dailės pa-
saulyje Lietuvai svarbaus istorinio 
lūžio metu: „Dailininkų sukurtas 
Laisvės rūbas tampa skydu, šar-
vais, saugančiais nuo plėšrūnų.

Fotomenininkas, dailininkas R. 
Dichavičius už reikšmingus kul-
tūros ir meno darbus 2003 metais 
tapo Vyriausybės meno premijos 
laureatu. 2017 metais menininkui 
skirta literatūrinė Juozo Keliuo-
čio premija už dailėje perteiktus 
atkurtos Lietuvos laisvės ženklus 
ir už valstybės istorijos pažinimo 
įprasminimą. Beje, dailininkas turi 
sodybą Anykščių rajone.

Dabar Anykščių bibliotekos stikluose matyti ne tik Šv. Mato bažnyčios bokštų atspindys, bet ir foto-
menininko Rimanto Dichavičiaus parodos vaizdai.      

Julija ABUAŠVILI

Verslo sąlygoms gerinti neskyrė nė cento, 
bet žada 200 tūkst. Eur

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas aiškinosi, kaip savivaldybės 
naudoja joms šiemet skirtus 10 mln. eurų verslo sąlygoms gerin-
ti.Tą pačią dieną naujienų agentūra BNS pranešė, kad šioms rei-
kmėms skirtų lėšų Anykščių rajono savivaldybė nepanaudojo. 

Anykščių rajono savivaldybei  
verslo sąlygoms gerinti buvo skirta 
112 tūkst. Eur.

 Kaip BNS sakė komiteto va-
dovas „valstietis“ Valius Ąžuolas, 
preliminariai išanalizavus lėšų 

panaudojimo pirmąjį pusmetį si-
tuaciją, tapo aišku, kad savivalda 
skirtingai įsivaizduoja vietos vers-
lo rėmimą.   

„Po peržiūros pamatėme, kad 
vaizdas labai skirtingas. Ukmergė 

visus gautus pinigus panaudotojo 
gatvės išasfaltavimui. Klausiam, 
kaip paskatintas verslas tuo, kad 
gatvė išasfaltuota. Aiškina, kad 
prie tos gatvės – kelios parduotu-
vės. Dviem parduotuvėms gyve-
nimas pagerintas, o kokia nauda 
kitam verslui? Kitas pavyzdys – už 
visus pinigus planuojamas pirkti 
žemės sklypas“, – BNS kalbėjo V. 
Ąžuolas.     

Visas gautas lėšas – po maž-
daug 100 tūkst. eurų – panaudojo 
tik Prienų ir Šalčininkų rajonai. 97 
proc. pinigų verslui skyrė Šiaulių, 
apie 74 proc. – Tauragės ir Kė-
dainių rajonai. Palangos miesto, 
Telšių, Kaišiadorių, Akmenės,  
Rietavo, Druskininkų, Elektrėnų 
savivaldybės paskirstė ne mažiau 
kaip pusę lėšų. Nė euro nepanau-
dojo Anykščių savivaldybė, kuriai 
numatyta 112 tūkst. eurų, Jonavos 
– 123 tūkst. eurų, Jurbarko – 400 
tūkst. eurų, Kelmės – 115 tūkst. 
eurų, Pakruojo – 139 tūkst. eurų, 
Raseinių – 144 tūkst. eurų, Širvin-
tų – 129 tūkst. eurų.    

Biudžeto ir finansų komiteto  
surinkti duomenys rodo, kad iš 10 
mln. eurų  kol kas  panaudota vos 
2,8 mln. eurų, mažiau negu trečda-
lis lėšų. 

V. Ąžuolas sako, kad šie duome-
nys atspindi ne visų savivaldybių 
duomenis. 

„Klausimas, ar bus 40 proc. pa-
naudota“, – sakė komiteto pirmi-
ninkas. 

V. Ąžuolo teigimu, 10 mln. eurų 
verslo plėtrai buvo numatyta norint 
„išgryninti tas savivaldybes,  ku-
rios turi daugiausia problemų dėl 
vietos verslo skatinimo“. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė, ,,Anykštai“ komentuo-
dama situaciją, atkreipė dėmesį, 
kad savivaldybėms papildomos 
lėšos nėra skirtos - kiek jos susi-
renka lėšų, kaip gyventojų pajamų 
mokestį (GPM), tiek jų ir turi. 

,,GPM lėšos ,,įdėtos“ į atskirą 
eilutę, savivaldybės įpareigotos iš-
leisti jas kaip paramą verslui. Šie-
met mes verslo paramai skirsime 
tikrai daugiau nei 120 tūkst. eurų. 
Gal net apie 200 tūkst. eurų“, - kal-
bėjo direktorė. 

Pasak L.Kuliešaitės, prie para-
mos verslui bus galima priskirti 
miesto reklamos įrenginių tvarky-
mą, investicinio gido parengimo 
išlaidas, projektinių veiklų finansa-
vimą, prisidėjimą prie Tilto gatvės 
projekto ir t.t..  

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė komentavo, kad verslo paramai savivaldybė skirs 
daugiau nei 120 tūkst. Eur.

Griežtinami saugumo reikalavimai
Dėl koronaviruso plitimo nuo šeštadienio griežtinami saugumo 

reikalavimai.

Esminis reikalavimas – į viešas 
uždarąsias erdves grąžinama prie-
volė tiek jų lankytojams, tiek dar-
buotojams dėvėti veido apsaugos 
priemones, taip pat vėl bus būtina 
laikytis atstumų tarp asmenų, vė-
dinti patalpas.

Kaukės minėtose vietose bus vėl 
privalomos visiems, vyresniems 
nei 6 metų asmenims, išskyrus 

viešojo maitinimo įstaigas, kur ši 
prievolė galios tik darbuotojams. 
Kaukių bus galima nedėvėti tei-
kiant specifines paslaugas, kaip 
barzdos skutimas ar panašias, lan-
kantis sporto klubuose. 

Draudžiama į prekybos bei pa-
ramogų bei laisvalaikio vietas įsi-
leisti ir aptarnauti asmenis su per-
šalimo simptomais, darbuotojams 

dirbti su šiais simptomais.
Prekybos ir paslaugų, laisvalai-

kio ir pramogų teikimo vietose, 
viešajame transporte, darbuotojų 
fiziniame kontakte su lankytojais-
grąžinamas reikalavimas, jog tarp 
žmonių būtų išlaikomas bent 1 
metro atstumas, būtinybė pasirū-
pinti priemonėmis keleivių rankų 
dezinfekavimui, bent kartą per die-
ną dezinfekuoti visą autobusą ar 
troleibusą. Grįžta rekomendacija 
neprekiauti popieriniais bilietais.

Lankytojus aptarnaujantiems 
darbuotojams ir patiems lanky-
tojams valstybės ir savivaldybių 
institucijose, įstaigose, įmonėse 
grąžinamos privalomos kaukės.
Viešuose susirinkimuose uždarose 
patalpose privaloma dėvėti burną 
ir nosį uždengiančias priemones.

Taip pat visose vietose bus būti-
na pateikti informaciją apie higie-
nos dėl koronaviruso laikymosi.

Parengta pagal Bns pranešimus

Autorės ir Anykščių menų centro nuotr. 
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.)

Ekspertizė: kaltas pats žuvęs 
motociklininkas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ekspertai nustatė, kad pernai spalio 5-ąją Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje, žuvęs jaunas motocikli-
ninkas pats buvo avarijos kaltininkas, todėl teisiniai procesai dėl šios tragedijos yra nutraukti.

Ekspertai pateikė išvadą, jog jaunas motociklininkas Anykščiuose, J.Biliūno  gatvės pabaigoje, žuvo 
todėl, kad važiavo didžiuliu greičiu.        

Priminsime, jog avarija įvyko 
dieną, šviečiant saulei, J.Biliūno 
gatvės pabaigoje. Kelkraštyje, prie 
autodetalių parduotuvės, stovėjęs 
visureigis pajudėjo iš vietos ir ban-
dė apsisukti. Visureigiui baigiant 
manevrą, į jo galinį ratą trenkėsi 
iš miesto pusės atlėkęs motociklas. 
Motociklas po susidūrimo skriejo 
gatve, o jo vairuotojas pačiuožė po 
visureigiu. 

Įvykio liudininkų teigimu, kartu 
važiavo trys motociklai, kitų dvie-
jų motociklų vairuotojai sugebėjo 
sustabdyti savo transporto priemo-
nes.

Manoma, kad žuvęs motocikli-
ninkas, pamatęs jo važiuojamoje 
gatvės juostoje esantį visureigį, iš-
važiavo į priešingą eismo juostą, o 
paskui, vengdamas avarijos, bandė 
grįžti atgal ,,guldydamas“ motoci-
klą, tačiau jau buvo per vėlu...

Ikiteisminis tyrimas buvo pra-
dėtas siekiant nustatyti avarijos 
kaltininką. Esminis dalykas, kuris 
padėjo įvertinti avarijos aplinky-
bes, buvo daugiau nei pusmetį 
lauktos ekspertų išvados. Utenos 

apskrities vyriausiojo policijos ko-
misariato atstovai ekspertų išvadų 
nedetalizavo, tik nurodė, kad teisi-
niai procesai nutraukti, nes moto-
ciklininkas, kuris pateko į avariją, 
važiavo ,,didžiuliu greičiu“.   

Šalia stadiono gyvenantys žmonės 
iš karto po avarijos kalbėjo, kad, jei-
gu nebus įrengtos greitį ribojančios 
priemonės, - sulauksime ir daugiau 
aukų. Tiesi, plati J.Biliūno gatvė tie-
siog pati provokuoja važiuoti gero-
kai didesniu nei leistinu 50 kilome-
trų per valandą greičiu.

Pernai rudenį įvykusi tragedija 
ties stadionu atnešė mažiausiai trečią 
auką toje pačioje vietoje. Vyresnio 
amžiaus anykštėnai atsimena bent 
dar dvi toje pačioje gatvės atkarpoje 
įvykusias nelaimes.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Jonas Cicė-
nas tuoj po pernykštės nelaimės 
kreipėsi į Anykščių rajono savi-
valdybės saugaus eismo komisiją, 
prašydamas J.Biliūno gatvės pa-
baigoje įrengti greitį ribojančias 
priemones. Tačiau kol kas niekas 
nevyksta. 

Anykščių rajono Saugaus eismo komisijos pir-
mininko pavaduotojas Algirdas Žalkauskas tvir-
tina, kad savivaldybė neturi teisės spręsti, kaip 
riboti greitį Anykščių gatvėse.

Anykščių rajono policijos viršininkas Jonas Ci-
cėnas stebisi, jog nesugebama J. Biliūno gatvės 
pabaigoje įrengti greitį ribojančių priemonių, 
kurios apsaugotų nuo avarijų.

Kalbėdamas su ,,Anykšta“ 
Anykščių policijos viršininkas ste-
bėjosi biurokratinio aparato suki-
mosi greičiais. 

,,Vakarų valstybėse po avari-
jos, kurioje žūsta žmogus, iš karto 
renkasi komisijos, kurios priima 
sprendimą, ką reikia padaryti, kad 
neįvyktų kita nelaimė. Juk nieko 
nėra svarbiau už žmogaus gyvy-
bę“, - sakė Anykščių rajono polici-
jos viršininkas J.Cicėnas.

Anykščių rajono Saugaus eismo 
komisijos pirmininko pavaduoto-
jas, savivaldybės administracijos  
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
Algirdas Žalkauskas ,,Anykštai“ 
aiškino, kad J.Biliūno gatvė, kaip 
ir kitos pagrindinės miesto gatvės, 
priklauso Valstybinei kelių direkci-
jai, todėl savivaldybė neturi teisės 
įrengti greitį ribojančių priemonių. 

,,Mes galime tik prašyti Valsty-
binės kelių direkcijos, bet jos pa-
veikti niekaip negalime. Direkcijai 
parašėme raštą, atsakymo dar ne-
same sulaukę“, - tikino Anykščių 
rajono saugaus eismo komisijos 
pirmininkas A.Žalkauskas.

Ar jau išbandėte 
dešinįjį 
Šventosios upės 
taką? 
Kokie įspūdžiai?

Ilona STATAUSKIENĖ:
- Gražu. Šioje Šventosios upės 

pusėje man mieliau vaikščioti.

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:
- Dešiniajame Šventosios upės 

take esu buvusi. Man ten gražu 
viskas.

Vidmantas PLĖTA:
- Aš dešiniajame Šventosios 

upės krante gyvenu, taigi jau daug 
metų jį bandau.

Povilas PATUMSIS:
- Dešiniojo Šventosios upės tako 

dar neišbandžiau. Taigi, kol kas 
įspūdžiais pasidalyti negaliu.

Turime praktikos, kad jie ir 
radijo iš savivaldybės 
klausosi...

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie privačių žemės skly-
pų perleidimą savivaldybei: 

,,Tikiuosi, ir jau turime prak-
tikos, kad STT ,,Anykštą“ irgi 
skaito“.

Gal todėl, kad miesto šventė 
skirta žmonėms, o posėdžiai - 
politikams?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, buvęs 
rajono meras, piktinosi, kad 
tarybos posėdžiai tebevyksta 
nuotoliniu būdu, nors ką tik 
šurmuliavo miesto šventė:

„Tokia gausi buvo Anykščių 
miesto šventė, tiek žmonių ben-
dravo ir mes bendravome mero 
priėmime be jokių apsaugos 
priemonių“.

Ministras varžo artimesnius 
santykius...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, aiškino, 
kad Sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga re-
komenduoja per tarybos posė-
džius deputatus sodinti vieno 
metro atstumu vieną nuo kito, 
todėl Anykščių rajono tarybos 
posėdžiai vyksta nuotoliniu 
būdu:

,,Mes Anykščių rajono savi-
valdybės posėdžių salėje to pa-
daryti negalime. Kai bus parašy-
ta, kad galime elgtis laisvai, tada 
laisvai ir elgsimės“.

O dešiniojo Šventosios 
kranto projektas, ir pabaigus 
darbus, juda

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, apie nu-
veiktus darbus:  

,,Buvo užsiimta projektais, 
kurie buvo įstrigę - Svėdasų se-
nelių globos namų rekonstrukci-
ja, Tilto gatvės projekto išjudi-
nimas.“

Rasim išvartytas, bus aišku, 
kieno darbas...

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji archi-
tektė, apie gėlių ,,stulpus“ prie 
Anykščių kultūros centro: 

,,Negaliu pakęsti tokių ,,žy-
dinčių statulų“.

Nemaišytų ir dailininkų, 
dizainerių, biologų, inžinierių 
ir t.t pagalba

Daiva GASIŪNIENĖ apie 
floristinius kilimus: 

,,Manau, kad floristinių kilimų 
pynėjų komandose labai reikėtų 
ir architektų rankos“. 

Arba bent jau planą 
turime...

Tomas TUSKENIS, Anykš-
čių menų centro direktorius, 
apie svajonių realizaciją: 

,,Viskas prasideda nuo svajo-
nės, o jeigu svajodami dar ir pla-
nuojame - turime rezultatą“. 
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Yra toks prekinis ženklas 
,,vištiena kitaip“. Geras ženklas. 
Beveik kaip braškių skonio mor-
kų sultys... Arba kaip ,,tarybinė 
dešra“. ,,Vištiena kitaip“ turėtų 
suponuoti mintį, kad šiaip viš-
tiena yra blogai, bet kitokia viš-
tiena jau lyg ir nieko. Valgoma. 
Tarybinę ,,šlapianką“, po ,,du 
dvim už kilą“, lapnojom, bet ne 
dėl to, kad ji buvo skani, o todėl, 
jog alternatyvų nebuvo... 

Anykščių eksmeras kęstutis 
Tubis pavasarį į ,,Anykštos“ 
redakciją atsivedė Artūrą Zuoką, 
Remigijų Žemaitaitį ir Artūrą 
Paulauską. A.Zuokas žurnalis-
tams pranešė - ,,kęstutis mūsų 
kandidatas į seimą. Mes juo pa-

sitikime“. Praėjo šiek tiek laiko 
ir k.Tubis jau ne ,,zuokininkas’’, 
o vienas iš ,,bebrų“. ir Gedimi-
no kirkilo ,,bebrai“, pasirodo, 
juo pasitiki. ir dar kažkokia 
trečia politinė jėga juo pasitiki. 
Pats k.Tubis man šitai sakė, tik 
tos jėgos neįvardijo. Žodžiu, 
nors persiplėšk: ir gražūs pas 
save kviečia, ir protingi...

A.Zuokas, nors tos naujo-
sios partijos pirmininkas yra 
R.Žemaitaitis, yra kaip ir libera-
las. Žodžiu, naujame partiniame 
darinyje braškių skonio ar bent 
kvapo dar kiek yra. ,,nabetta-
čiau“ - k.Tubio migravimas 
nuo lietuvos liberalų sąjūdžio 
iki lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos jau yra visiška 
,,vištiena kitaip“. Anykščių 
eksmero politinės pažiūros tiek 
iškristalizuotos, tokios aiškios 
ir skaidrios, kad jų jau niekas 
nepajėgs įžiūrėti. net ir pats 
kandidatas.

Moraliai patogiausia buvo 
k.Tubiui į seimą Deltuvos šiau-
rinėje apygardoje kandidatuoti 
kaip nepriklausomam politikui. 
Politinė kampanija būtų lengva 
- keiki visus valdžioje esančius, 
sąmokslo teorijomis kaltini. 
juolab kad fizinės pagalbos, t.y. 
darbo rankų, k.Tubis nebūtų su-
laukęs nei iš ,,zuokininkų“, nei 
iš ,,bebrų“ sulauks. neturi šios 
partijos Anykščių rajone struk-

tūrų. O k.Tubis, atvirkščiai, turi 
subūręs jį remiančių asmenų 
grupę, kuriems visai nesvarbu, 
kokia bus partijos vėliava, svar-
bi tik kandidato asmenybė.

Buvusiam Anykščių rajono 
merui partinis užnugaris rei-
kalingas dėl dviejų priežasčių 
- nereiks pačiam sukti smegenų 
dėl popierių pildymo ir nereiks 
pinigais rūpintis. Rinkimų 
be pinigų nepadarysi, o kaip 
kartą k.Tubiui baigėsi rėmėjų 
paieškos - visi žinome. Žodžiu, 
k.Tubis yra lyg krepšininkas, 
kuris 
ieškojosi 
geriausio 
kontrakto 
ir pasirin-
ko klubą, 
pasiūliusį geriausias sąlygas.   

ir viskas, žvelgiant iš k.Tubio 
pusės, yra ,,ok“. na taip, jo as-
meniniu prekiniu ženklu tampa 
braškių skonio, vyšnių kvapo 
morkų sultys. Tačiau vyriškis 
šito ir neslepia. nugalėtojų 
niekas neteis. Pralaimėjusių - 
juo labiau...

Bet va partijos, kurios 
geidžia k.Tubio, tai jau ne ,,ta-
rybinės dešrelės“, net ne grindų 
,,plintusas“...

Droviai pripažinsiu, kad 
net aš esu apakęs. Buvusio 
Anykščių rajono mero teismo 
procesas Utenos apylinkės 

teismo Molėtų rūmuose bus 
atnaujintas tik po spalio 11-
osios seimo rinkimų. Per visą 
rinkimų kampaniją jis turės 
dabartinį kaltinamojo statusą. 
kokias vertybes gali turėti 
partija, kuri į savo ,,chebrą“ 
medžioja teisiamą asmenį? na, 
viena tokia linksma partija būtų 
- dar bala nematė, bet čia visas 
būrys medžiotojų. Vėl analogija 
krepšiniui - aplink būriai sveikų 
žaidėjų, o tu samdai sergantį. 
Gal pasveiks, gal nepasveiks, 
gal visus kitus užkrės... ku-

riems galams?    
Tikėjimas, 

jog k.Tubis 
yra nekal-
tas - bobutės 
pasakos. 

sutinku, kad pats k.Tubis (na, 
dar Marijona Fergizienė) gali 
būti šimtu procentu užtikrintas, 
kad jis bus reabilituotas. na, 
bet kur A.Zuoko ir Gedimi-
no kirkilo tikėjimo k.Tubiu 
racionalusis grūdas? jie broliai 
tryniai? Monozigotiniai? ir dar 
siamo?

Manau, niekas čia nekelia 
pasitikėjimo klausimo. Pa-
skelbta akcija ,,jamam“. Todėl 
partijos ,,jama šitą Tubį“. jis, 
kaip buvo, taip ir lieka vienas 
iš seimo rinkimų Deltuvos šiau-
rinėje apygardoje favoritų. Be 
burtų akivaizdu, kad ir ,,zuo-

kininkai“, ir ,,bebrai“ mūsų 
apygardoje gaus tik atsitiktinių 
,,bajeristų“ balsus, o buvęs 
Anykščių rajono meras rinks 
daug balsų. Gal net laimės. na, 
gal nelaimės jis rinkimų, gal 
net į antrąjį turą nepateks, bet 
jo potencinės galimybės yra 
kelis kartus didesnės nei minėtų 
partijų.

jei k.Tubis pralaimės 
rinkimus - ,,bebrai“ iš karto 
praneš, jog ,,nepažįstam mes 
tų draugų“. jeigu laimės - bus 
sudėtingiau. Tada seimo teisi-
ninkams ir opozicijai bus daug 
darbo. na ir gerai. Algas, mes 
jiems, gyvatėms, mokam. Tegu 
nors kartais padirba... 

P.s. nenorėčiau, kad k.Tubis 
dar kartą taptų Anykščių 
rajono meru, tačiau seime jis 
man nebaisus. Apie didžiąją 
politiką jis turi supratimą, turi 
patirties, yra darbštus. Domi-
nuojančiu lietuvos politiku jis 
netaps, bus priverstas dirbti 
komandoje. Tikėtina, kad 
nepriklausomai nuo politinės 
situacijos ir koalicinių delionių 
k.Tubis bandys ,,klijuotis“  prie 
valdančiosios daugumos. (Šią 
prielaidą keliu ir dėl asmeninių 
k.Tubį gaubiančių aplinkybių 
ir dėl ,,bebrų“ partijos gražaus 
įpročio). O narys pozicijoje 
visuomet rajonui vertingesnis 
už narį opozicijoje.   

... Na, bet kur A.Zuoko ir Gedimi-
no Kirkilo tikėjimo K.Tubiu racio-
nalusis grūdas? Jie broliai tryniai? 
Monozigotiniai? Ir dar Siamo?..

65 tūkst. eurų kainavusi trasa ant Kalitos 
kalno atidaryta paslapčiomis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pramogų ir sporto centras ,,Kalita“ liepos 31 dieną, penktadienį, lankytojams pristatė naują pra-
mogą - nusileidimų padangomis trasą. Į naująją trasą Anykščių rajono savivaldybė ir Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos centras investavo 65 tūkst. eurų.

Renginį organizavęs Anykščių turizmo ir informacijos centras, nors savo pavadinime turi žodį 
„informacija“, negebėjo apie svarbią kurorto vystymo naujovę bei jos atidarymo renginį informuoti 
nei rajono, nei šalies žiniasklaidos. Atidarymo ceremonija vyko „draugų rate“.

Darbotvarkėse apie atidarymo 
ceremoniją - nė pusės žodžio

Liepos 31 dieną, penktadienį, 
ant Kalitos kalno buvo surengta 
nusileidimo padangomis trasos ati-
darymo cermonija, kurioje dalyva-
vo Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai. Apie renginį savivaldybė 
nepranešė nei oficialiame tinkla-
pyje, nei išplatintame pranešime 
spaudai. Iš vėliau paviešintų nuo-
traukų matyti, kad savivaldybės 

vadovai ant Kalitos kalno smagiai 
laiką leido, bandydami naująjį 
atrakcioną.

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuomene 
Silvija Sakevičiūtė sakė, kad savi-
valdybė kvietimų dalyvauti nusilei-
dimo padangomis trasos atidarymo 
ceremonijoje niekam nesiuntė.

,,Rajono vadovai buvo pakvies-
ti, o visa kita išsamiau galėtų pa-
komentuoti laikinoji Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 

direktorė Kristina Beinorytė“, - 
sakė S.Sakevičiūtė.

Pasiteiravus, kodėl net Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovų 
darbotvarkėse nenurodyta, kad jie 
dalyvaus naujojo atrakciono ati-
daryme ( redakcija savivaldybės 
vadovų darbotvarkes nuolat stebi 
ir taip būtų sužinojusi apie atrakci-
ono atidarymą, red.pastaba), S. Sa-
kevičiūtė kalbėjo: ,,Darbotvarkėje 
nuo pirmadienio tai greičiausiai 
nebuvo numatyta. Kiek žinau, tra-

sa buvo tikrinama, todėl iš anksto 
nebuvo numatyta, kai buvo derina-
mos darbotvarkės“.

Šalia Anykščių rajono savival-
dybės vadovų darbotvarkių yra 
nurodoma, kad ,,Darbotvarkės gali 
keistis“, dažnai jos savaitės eigoje 
papildomos, tačiau dėl nusileidimo 
padangomis atrakciono atidarymo 
jos nebuvo papildytos. Specialistė 
ryšiams su visuomene S.Sakevičiūtė 
dėl to tik galėjo konstatuoti: ,,Tie-
siog nebuvo įrašyta.“

Kvietė tik valdininkus

Anykščių turizmo ir informa-
cijos centro laikinoji direktorė 
K.Beinorytė ,,Anykštai“ sakė, kad 
nusileidimo padangomis atrakci-
ono atidarymo ceremonijoje daly-
vavo tik savivaldybės administra-
cijos ir Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro darbuotojai.

Naująją trasą išbandė ir Anykščių rajono vicemeras Dainius 
Žiogelis.                                Anykščių rajono savivaldybės nuotr. 

Trasos atidarymo juostelę perkirpo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir Anykščių turizmo 
ir informacijos centro laikinoji direktorė Kristina Beinorytė. 

(Nukelta į 14 psl.)
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Nauja Anykščių gėlynų mada: mažiau 
ryškumo, daugiau lengvumo

Savivaldybės skiriamos lėšos 
padeda miestui sužydėti

Anykščių miesto gėlynai at-
naujinami kiekvieną pavasarį. 
Priežiūros darbus atlieka Kė-
dainių rajono įmonė UAB „Jos-
vainių gėlės“. Anykščių rajono 
savivaldybės viešųjų pirkimų 
konkursą ši įmonė laimėjo 2018 
metais. 2019 metų gruodį sutartis 
pratęsta dar metams. 

Numatyta, kad už atliktus dar-
bus šiemet savivaldybė bendro-
vei skirs ne daugiau nei 66 500 
eurų iš rajono biudžeto.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vadovė tokią skiriamų 
lėšų sumą vadina nedidele. Ji 
mąsliai nutęsia: „O jeigu dar dau-
giau turėtume pinigų...“ 

Pašnekovės teigimu, Anykš-
čiams, kaip kurortui, norėtų-
si įrengti daugiau žalių miesto 
puošmenų.

Turimus finansinius išteklius 
Anykščių želdynų specialistai 
naudoja gėlynams atšviežinti.  
Vienmečiais augalais apsodintas 
erdves galima greičiau ir efekty-
viau atnaujinti nei daugiamečius 
gėlynus. 

Pasak D. Gasiūnienės, galintys 
peržiemoti ir kitąmet vėl suža-
liuoti augalai kelerius metus iš-
laiko tą patį vaizdą. Tačiau vien-
metės gėlės padeda keisti miesto 
veidą. 

Vyriausioji architektė nurodo 

pagrindinį tikslą –  vis atnaujina-
mi želdynai kasmet padeda mies-
tui sužydėti naujomis spalvomis.

Gyventojai nepratę prie 
paprastesnio stiliaus

Gurkšnodama puodelį nesaldin-
tos cappuccino kavos, vyriausioji 
Anykščių rajono savivaldybės ar-
chitektė vedasi dar visai ,,žalią“ 
„Anykštos“ praktikantę iš Vil-
niaus universiteto į ekskursiją po 
miestą. Drauge ketiname aplan-
kyti žydinčias miesto erdves bei 
aptarti kitokį, palyginti su anks-
tesnių metų gėlynais, jų dizainą. 

Pasak architektūros specialis-
tės, šiemet augalai yra atnaujinti 
– kardinaliai pakeistas želdynų 
stilius. D. Gasiūnienė aiškina, kad 
vilniečiams toks natūralistinio sti-
liaus gėlynų dizainas ne naujiena, 
o anykštėnai su tuo susiduria pir-
mąkart. 

Pašnekovė pasakoja sulaukian-
ti gyventojų reakcijų: „Ir dabar 
gaunu tokių replikų, kaip: „Kur 
dingo gražios gėlės?“ Į šį provo-
kuojamą klausimą D. Gasiūnienė 
atsako paprastai: anksčiau buvu-
sios kai kam gražios gėlės keičia-
mos paprastomis, šiandien atitin-
kančiomis Europos tendencijas. 

„Pereita nuo proginio įvaiz-
džio – didelių žydinčių begonijų, 
petunijų galvų – prie lauko gėlių 
stiliaus, – sako D. Gasiūnienė. 
– Anykščiuose mes norime būti 
šiuolaikiškesni. Tokia pagrindinė 
mintis.“ 

„Gėlės tarpusavyje nedera“, – 
pasakytų floristai

Šiuo metu Anykščių miestą puo-
šia skirtingų gėlių rūšių junginiai. 
„Pamaišytos tos gėlės, – sako D. 
Gasiūnienė. – Iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, kad jos yra visiškai nesu-
derinamos tarpusavyje. Taip pasa-
kytų floristai.“ Tačiau dabar, pasak 
architektės, vyrauja tokia tenden-
cija, kurios svarbiausias elementas 
– priešybių dermė. „Labiausiai ne-
derintinas dalykas yra derinamas“, 
– apibendrina pašnekovė. 

D. Gasiūnienė pastebi munici-
paliteto vykdomų iniciatyvų nau-
dą: „Edukacinę funkciją atlieka – 
žmonės iš tikrųjų semiasi idėjų. Po 
to persineša į savo sodybas, savo 
namų valdas, savo įmonių terito-
rijas.“ Tuomet, anot pašnekovės, 
„akivaizdžiai keičiasi visi – ne tik 
miesto savivaldybės viešųjų vietų 
apželdinimas, bet ir privatininkų 
gėlynai“.

Gyvas šitokio privatininkų el-
gesio pavyzdys prieš pat nosį – 
D. Gasiūnienė atkreipia dėmesį į 
žydinčias dekoracijas iš šviesių, 
pastelinių tonų vienmečių augalų 
prie kavos namų „Coffee Hill“, įsi-
kūrusių Anykščių kultūros centro 
pastate. „Coffee Hill‘as“ lygiai tą 
patį daro – derina nesuderinamus 
dalykus. Privataus sektoriaus po-
žiūris į gėlių dermę  eina koja ko-
jon su miesto gėlynų koncepcija“, 
– paaiškina ji. 

Tipinį klombų ryškumą keitė 
lengvumu

Architektė apibūdina dabar vyrau-
jančią gėlynų tendenciją: „Mažiau 
ikoniškumo, mažiau simboliškumo, 
mažiau ryškumo. Tačiau daugiau 
lengvumo, paprastumo.“ Jos teigi-
mu, svarbiausia, kad žmonėms pa-
tiems būtų jauku vaikščioti viešosio-
se miesto erdvėse. 

Tęsiame pasivaikščiojimą. Stab-
telime ties dviem gėlių „stulpais“, 
boluojančiais priešais Anykščių kul-
tūros centro įėjimą. D. Gasiūnienė 
neslepia savo antipatijos buvusiam 
„stulpų“ dizainui: „Negaliu pakęsti 
tokių ,,žydinčių statulų“. Jau taip atsi-
bodusios, kad nebeįmanoma taip pat 
daryti.“ Architektė atskleidžia, kad 
ilgokai su komanda suko galvą, kaip 
atšviežinti šias augalų „kolonas“. 

Galiausiai rastas paprastas sprendi-
mas – D. Gasiūnienė teigia: „Padarė-
me ,,kolonas“, kurios nežydi“. Šios 
„kolonos“ apsodintos vienspalvėmis 
žalsvomis gėlėmis,  vadinamosiomis 
pilkosiomis žilėmis.

Kitapus Jono Biliūno gatvės ri-
kiuojasi keletas gėlių klombų. D. 
Gasiūnienė pripažįsta, kad šie vadi-
namieji „kubilai“ nėra gero dizaino. 
Tačiau, pasak jos, vis tiek bandyta 
„kubilams“ suteikti lengvumo įspū-
dį. Dėl šios priežasties į vieną talpą 
buvo sukomponuoti įvairių rūšių 
augalai, kurie stilistiškai pakartoja 
gėlynų prie Anykščių kultūros cen-
tro idėją.

Per miesto šventę žaliuos 
nauja kompozicija

Mums atkeliavus prie centrinės 
miesto aikštės, architektė pasakoja 
apie planus čia įrengti naują puoš-
meną, stovėsiančią netoli Laisvės 
paminklo. Miesto šventei, vyksian-
čiai šių metų liepos 24 – 26 dieno-
mis (bus minimas Anykščių miesto 
580-asis jubiliejus), ruošiamas flo-
ristinis projektas. „Tai – tūrinė gėlių 
kompozicija, menanti ir žyminti se-
nosios Turgaus - dabartinės Antano 
Baranausko aikštės - ribą“, – kūrinį 
apibūdina D. Gasiūnienė. Kompozi-
ciją suprojektavo Donatas Litvinas ir 
anykštėnė Dalė Vileitienė, o ją  įgy-
vendina UAB „Josvainių gėlės“.

Tikimasi, kad floristinė kompozi-
cija A. Baranausko aikštę puoš ilgiau 
nei metus. Dėl šios priežasties žel-
dynų instaliaciją sudarys nereiklūs 
daugiamečiai augalai, atsparūs nepa-
lankioms gamtos sąlygoms: šilokai, 
gebenės, alūnės, raudonėliai, čiobre-
liai, mėtos, vaisginos. Architektės D. 
Gasiūnienės teigimu, daugelis šių 
augalų gali išsilaikyti šaltuoju metų 
laiku ir po to vėl atgyti, sužaliuoti 
kitą pavasarį. Iki šiol aikštę puošė 
stilizuoti, ant medžių šakų pakibę 
šviečiantys sodai, 2017 metais su-
kurti Anykščių menų inkubatoriuje 
rezidavusios menininkės Mortos 
Tursės.

Gėlynais rūpinamasi 
atsainokai

D. Gasiūnienės teigimu, darbus 
gėlynuose kontroliuoja Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyrius. Toje koman-
doje darbuojasi želdinių specialistas. 
Taip pat savivaldybė viešųjų pirkimų 
būdu rengia įmonių, puoselėsiančių 
miesto gėlynus, atranką. Konkursas, 
pasak D. Gasiūnienės, kiek ilgesnis 
– skelbiamas trejiems metams. 

Šiuo metu miesto gėlynus tvarko 

UAB „Josvainių gėlės“. Deja, prieš 
miesto šventę apžiūrinėjant gėlynus, 
buvo matyti, kad priežiūros auga-
lams stinga. J. Biliūno gatvėje, greta 
Anykščių Nacionalinės žemės ūkio 
tarnybos skyriaus, kyšojo piktžolės, 
o gėlyne prie Laisvės paminklo žio-
jėjo tuštumos – matyt, žiemą nušalo 
ir nebuvo atsodintos kanos.

Anykščių želdynus yra projek-
tavę meistrai

Prie Anykščių želdynų yra prisilie-
tę ir žymūs specialistai, pavyzdžiui, 
atestuota kraštovaizdžio architektė 
Ramunė Sanderson, baigusi studijas 
Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio 
institute. A. Baranausko aikštėje 
pagal R. Sanderson projektą buvo 
įveisti daugiamečių augalų gėlynai. 
„Prieš penkerius metus buvome nu-
pirkę jos paslaugas. Ji yra keletą štri-
chų padariusi – davė pradžią Anykš-
čių gėlynų formavimui“, – teigia D. 
Gasiūnienė.

Mums nužingsniavus iki Antano 
Baranausko tilto, pašnekovė aptaria 
ir rašytojo Antano Vienuolio skvero 
apželdinimą. Pasak D. Gasiūnienės, 
gūdžiais tarybiniais laikais architek-
tas Vytautas Gabriūnas parengė šio 
skvero projektą. Dar ir dabar savi-
valdybės archyvuose išlikusi tūrinio 
maketo nuotrauka. Architekto darbą 
D. Gasiūnienė vadina akivaizdžiu 
projektavimu į ateitį. „Ir šiandien 
mes į šitą projektą su pagarba žvel-
giame. Jis visiškai nepasenęs mora-
liai“, – pasakoja ji. 

Pašnekovės teigimu, Anykščių 
rajono savivaldybė ateityje ruo-
šiasi atnaujinti Antano Vienuolio 
skverą. „Imsime visą V. Gabriūno 
idėjinę bazę, tik įgyvendinsime ją 
dabartinėmis medžiagomis“, – ke-
tinimais dalijasi Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja. Pasak 
jos, pagal V. Gabriūno projektą toje 
vietoje yra numatytas gėlynas – tai 
būsimų skvero atnaujinimo darbų 
kelrodis. 

Stilizuoti namukai iš gėlių žymi buvusio Anykščių žydų amatininkų kvartalo ir senosios turgaus 
aikštės ribą. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Šiemet paminklą Laisvei 
supa raudoni kanų žiedai. 
Tai vienintelis ryškus akcen-
tas savivaldybės gėlynuose.

Lengvumo įspūdį kuria augalų, iš pirmo žvilgsnio visiškai nede-
rančių tarpusavyje, jungtys.

Anykštėnams neįprasta matyti nežydinčias „kolonas“, sergstin-
čias įėjimą į Anykščių kultūros centrą. 
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būdu. ,,Tokia gausi buvo Anykščių 
miesto šventė, tiek žmonių bendra-
vo ir mes bendravome mero priėmi-
me be jokių apsaugos priemonių. Ar 
tai dėl to, kad mes svarstome mero, 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus ataskaitas, ar yra kiti spren-
dimų projektai, dėl kurių mes galė-
tume uždavinėti mažiau klausimų, 
pasitarti su frakcijos nariais? Manau, 
kad dėl to ribojama demokratija“, - 
kalbėjo K.Tubis.

Posėdį sušaukęs Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žioge-
lis aiškino, kad Tarybos posėdžiai 
vyksta nuotoliniu būdu pagal svei-
katos apsaugos ministro Aurelijaus 
Verygos rekomendacijas. Šiose re-
komendacijose nurodyta, kad jei į 
posėdį susirenka žmonės iš skirtingų 
darboviečių, tarp jų reikia išlaikyti 1 
metro atstumą.

,,Mes Anykščių rajono savivaldy-
bės posėdžių salėje to padaryti nega-
lime. Kai bus parašyta, kad galime 
elgtis laisvai, tada laisvai ir elgsi-
mės“, - aiškino D.Žiogelis.

Dėkojo, kad nėra ,,jovalo“

Pristatydamas 2019 metų Anykš-
čių rajono tarybos veiklos ataskaitą, 
Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius kolegoms dėkojo už ,,vai-
singą“ darbą, už tai, kad posėdžiuose 
nebūna ,,jovalo“ ir diskusijos vyksta 
korektiškai.

Kaip ir kasmet, didžiausias dė-
mėsys veiklos ataskaitoje skirtas ne 
konkretiems kiekvieno iš 25 Anykš-
čių rajono tarybos narių nuveiktiems 
darbams, pasiūlymams, o suskai-
čiuota, kiek kuris praleido posėdžių.

2019 metais 10 tarybos narių ne-
praleido nė vieno tarybos posėdžio. 
Tai Kęstučio Tubio visuomeninio 
rinkimų komiteto atstovai Gedimi-
nas Kutka ir Dangira Nefienė, so-
cialdemokratai Kęstutis Jacunskas, 
Egidijus Šilaika ir Dainius Žiogelis, 
konservatorė Ona Repečkienė, ,,dar-
bietis“ Ričardas Sargūnas, ,,valstie-
čiai“ Dominkas Tutkus ir Vygantas 
Šližys bei liberalė Irma Smalskienė.

Liberalas Lukas Pakeltis pernai 
praleido 5 rajono tarybos posėdžius.

Pernai Anykščių rajono taryba į 

Verslininko dovanojami žemės sklypai 
- našta Anykščių savivaldybei Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Liepos 30 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono taryba rinkosi į 17-ąjį posėdį. Nuotoliniame posėdyje anykštėnų išrinktieji pritarė 
2019 metų Anykščių rajono mero, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos bei Anykščių rajono 
tarybos veiklos ataskaitoms, taip pat priėmė verslininko Valdo Trinkūno dovaną - tris žemės sklypus.

Dovanojamus  sklypus  priėmė

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė priimti verslininko Valdo 
Trinkūno dovaną Anykščių rajono 
savivaldybei - tris žemės sklypus. 
11 Anykščių rajono tarybos narių 
balsavo ,,už“, 5 buvo ,,prieš“, 4 su-
silaikė.

Priminsime, kad liepą savivaldy-
bė gavo UAB „Translinija“, kurios 
direktorius yra V.Trinkūnas, pasiū-
lymą perimti žemės sklypus, kurie 
yra Skardžio, Šepetiškių ir Sodų 
gatvių tęsiniai. V.Trinkūnas šalia 
UAB ,,Anykščių kvarcas“  įsigy-
tuose žemės sklypuose planuoja gy-
venamųjų namų kvartalo statybas. 
,,Anykštai“ V.Trikūnas aiškino, kad 
savivaldybei šiuos žemės sklypus 
dovanojantis dėl to, kad jo dova-
nojamų sklypų teritorijoje  yra no-
rinčių statytis individualius namus, 
tačiau čia nėra jokios reikalingos 
infrastruktūros.Verslininkas viliasi, 
kad, sklypams tapus savivaldybės 
nuosavybe, juose prasidės gyvena-
mųjų namų kvartalui reikalingos 
infrastruktūros plėtra. 

Verslininkui - biznis, 
savivaldybei - našta

,,Verslo subjektas, norėdamas 
parduoti suformuotus sklypus, 
mano galva, naštą infrastruktūros 
atiduoda savivaldybei, o čia didžiu-
liai įsipareigojimai. Priimant spren-
dimą, reikia žinoti, kiek tai savival-
dybei kainuos. Priėmus kaip dovaną 
šiuos sklypus, verslininkas pardavi-
nės juos kaip būsimas gatves ir jam 
padidės turto vertė. Aš dėl to nesu 
prieš, tačiau ta dovana yra savival-
dybei našta“, - kalbėjo Anykščių 
rajono tarybos narys K.Tubis.

Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Kęstutis Indriūnas dėstė, 
kad kelią naujai statomam gyvena-
mųjų namų kvartalui galėtų nutiesti 
privatus asmuo.

,,Jam reikia parduoti žemės 
sklypus, o ne mums. Jis iš to daro 
biznį. Didelių miestų praktika yra 
tokia - norėdamas parduoti sklypą, 
investuotojas sukuria infrastruktūrą 
ir po to tai perduoda savivaldybei. 

Jei mes perimsime tuos sklypus, 
mes 10 - 15 metų mokėsime žemės 
mokestį, po truputį žvyruosime tuos 
kelius“, - kalbėjo K.Indriūnas.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
,,Anykštą“ skaito...

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Indriūnas prisiminė, kaip į Anykš-
čių rajono savivaldybę buvo atėjęs 
statybų verslu užsiimantis versli-
ninkas Domantas Makauskas: ,,Jis 
prašė perimti jau suformuotą gatvę, 
pažvyravo, elektrą atvedė. Savival-
dybė jam atsakė: ,,Mes tikrai neim-
sim, kam mums galvos skausmas. 
Žmonės ateis, reikalaus asfalto, šali-
gatvių, apšviertimo.“

Posėdžio metu K.Indriūnas cita-
vo verslininko V.Trinkūno interviu 
,,Anykštai“ ir pridūrė: ,,Tikiuosi, 
ir jau turime praktikos, kad STT 
,,Anykštą“ irgi skaito“.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius aiškino, kad, priimda-
ma V.Trinkūno dovanojamus žemės 
sklypus, Anykščių rajono savival-
dybė jam niekuo neįsipareigojanti. 
,,Tos gatvės bus įtrauktos į planus ir 
tikrai jos nebus tvarkomos artimiau-
siais metais“, - sakė S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis perspėjo, kad, priėmus 
V.Trinkūno dovaną, Anykščių rajo-
no savivaldybė artimiausiu metu su-
lauks ir daugiau tokių ,,vystytojų“.

Rajono tarybos narys K.Indriūnas 
infrastruktūrą patarė geriau įrengi-
nėti Anykščių rajono savivaldybės 
pardavinėjamuose žemės sklypuose 
šalia Šventosios upės. ,,Geriau in-
vestuokite į tuos sklypus, padarykite 
privažiavimus, išpjaukite medžius. 
Bus visai kita jų vertė. O dabar su-
formuoti sklypai, o iki jų neįmanoma 
privažiuoti. O jūs norite verslininkui 
padaryti biznį“, - emocingai reagavo 
K.Indriūnas.

Nuotoliniai posėdžiai kenkia de-
mokratijai

Posėdžio pradžioje Anykščių ra-
jono tarybos narys Kęstutis Tubis 
domėjosi, kodėl Anykščių rajono ta-
ryba vis dar posėdžiauja nuotoliniu 

posėdžius rinkosi 14 kartų. Du po-
sėdžiai buvo neeiliniai. Anykščių ra-
jono taryba 2019 metais priėmė 381 
sprendimą.

Meras pasakojo ne apie savo 
nuveiktus darbus

Anykščių rajono mero veiklos 
atskaitos būdavo pristatomos ba-
landžio - gegužės menesiais, tačiau 
šiemet, pasak mero S.Obelevičiaus, 
ją laiku pateikti sutrukdė koronavi-
ruso pandemija ir dėl jos pakelbtas 
karantinas, sujaukęs įprastinį  savi-
valdybės darbo ritmą.

,,Visada porinkiminiai metai 
būna nelengvi, nes formuojasi 
nauja administracijos vadovybė, 
tai paprastai sukelia įtampų admi-
nistracijoje. Pernai dėl valstybės 
biudžeto planavimo buvo kilę 
nemaža įtampos dėl mokesčių su-
rinkimo. Buvome jau atpratę pasi-
tarimuose svarstyti, su kuriais ran-
govais reikia atsiskaityti, o kas dar 
gali palaukti, nes trūko apyvartinių 

lėšų. Po to administracijoje buvo 
įjungtas ,,taupymo mechanizmas“ 
ir metus baigėme normaliai. Pernai 
buvo tęsiami ankstesnės kadenci-
jos suplanuoti darbai. Buvo gana 
daug projektų, ypač kelių asfal-
tavimo. Kiekvienoje seniūnijoje 
buvo bent po vieną kelią išasfal-
tuota“, - apžvelgdamas praėjusius 
metus, dėstė S.Obelevičius, kaž-
kodėl daugiau kalbėdamas ne apie 
savo, kaip mero, bet savivaldybės 
administracijos nuveiktus darbus. 
Tarp praėjusių problemų S. Obe-
levičius įvardijo kai kurių stambių 
Anykščių verslo įmonių bankrotus, 
nesusipratimus dėl dešiniojo Šven-
tosios upės kranto projekto.

Opozicija mero S.Obelevičiaus 
veiklos ataskaitai priekaištų netu-
rėjo, tik Anykščių rajono tarybos 
narys K.Tubis kibo prie ataskaitoje 
pastebėto ,,žodžių žaismo“.

Prie nuopelnų -  Kalėdų 
rezidencijos atidarymas

Pristatydama 2019 metų Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus ir administracijos 
veiklos ataskaitą, administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė kalbėjo 
apie praėjusių metų iššūkius.

,,Tai buvo apyvartinių lėšų trū-
kumas, atiradęs viduryje metų. Si-
tuacija buvo suvaldyta.Tam tikros 
lėšos buvo perskirstytos priori-
tetiniams darbams, taip pat atsis-
kaitymams su vežėju, socialinei 
paramai. Buvo užsiimta projek-
tais, kurie buvo įstrigę - Svėdasų 
senelių globos namų rekonstruk-
cija, Tilto gatvės projekto išjudi-
nimas“, - nuveiktus darbus vardijo 
L.Kuliešaitė.

Tarp sėkmingiausių 2019 metų 
projektų savivaldybės administra-
cijos direktorė L.Kuliešaitė minėjo 
ir neplanuotą Kalėdų rezidencijos 
atidarymą Anykščiuose, Vėjeliškio 
kelio rekonstrukcijos užbaigimą.

Dėl finansinių Anykščių rajono 
savivaldybės reikalų Anykščių ra-
jono tarybos nariui K.Tubiui kilo 
klausimų, tačiau,  jam ėmus klau-
sinėti administracijos direktorę 
L.Kuliešaitę, atsakinėti K.Tubiui 
ėmėsi meras S.Obelevičius ir jo 
pavaduotojas D.Žiogelis.

,,Ataskaita yra direktorės, o ne 
visų Tarybos narių. Kas ką sugal-
voja, tas tą ir atsako. Jūs atsakinė-
jate už direktorę ir vieni motyvai 
prieštarauja kitiems“, - piktinosi 
K.Tubis.

balsai internete (anyksta.lt):

Anykštėnas: „Ponas Trinkūnas sako kad dovanoja sklypus ... nors rea-
liai jis prašo savivaldybės įrengti infrastruktūrą jam priklausančiame žemės 
sklypų kvartale ir ją prižiūrėti - t.y. valyti ir t.t. Tai nieko blogo kad savival-
dybė prisideda prie žmonių gerovės, bet mano asmenine nuomone jie turėtų 
prisidėti prie jau gyvenančių žmonių gerovės o ne padidinti verslininko pel-
ną parduodant sklypus :) Tai nors ir nenorėčiau sutikti su ponų Tubiu, šiuo 
atveju sunku ginčytis. kitas atvejis - tai kad jei jau priims savivaldybė šiuos 
sklypus, tai manau kad dovanų gaus ir dar kelis“.

As: „iš tų sklypų jokios naudos užtat ir dovanoja“.
žinai atsakymas į As: „savivaldybei ir rajonui nauda, nes savininkas 

moka NT mokestį ir papildo savivaldybės biudžetą. Rajono Tarybai nu-
sprendus priimti ‘’dovaną” įplaukos į biudžetą sumažės ir turto išlaikymas 
taps našta mokesčių mokėtojams. Kaip nuspręs gyventojų išrinkti rajono 
turto valdytojai ir gyventojų interesų atstovai gerbiami Tarybos nariai, taip 
ir bus“.

Atmintis: „Tubis pats kelius siūlė privačių firmų savininkams tiesti, o 
dabar atseit kažkas čia naudą gal gaus. Turbūt Trinkūnas nieko jam nepa-
žadėjo seimo rinkimams?“

Žiniai: „Miesto gatvių tinklas yra išskirtinai viešas interesas. Gerai su-
planuota gatvių infrastruktūra padeda miestui funkcionuoti. Yra buvę atve-
jų lietuvoje, kada verslininkai uždaro savo gatves, ima mokestį iš ten gyve-
nančių, kuriems pats ir pardavė. Bet taip neturi būti. Dabartinė Anykščių 
vadovybė labai sveiko proto ir nuovoki. sveikinimai. O jei kas mato grėsmę 
ir įtaria neskaidrumu – na, gal pats toks???“

Po kauke: „Biznierius niekada nenorės plalošt savo pinigų ir niekada 
nieko neduos veltui, jei neturės tame pelno.“

(Komentarų kalba netaisyta)

Anykščių rajono meras, kon-
servatorius Sigutis Obelevi-
čius tikino, kad, priimdama 
dovanojamus žemės sklypus, 
savivaldybė verslininkui Val-
dui Trinkūnui niekuo neįsi-
pareigoja.

Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas, architektas 
Kęstutis Indriūnas mano, 
kad savivaldybei dovanoja-
mų sklypų istorija gali su-
sidomėti Specialiųjų tyrimų 
tarnyba.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, eksmeras Kęstutis Tubis 
atkreipė dėmesį, kad, savi-
valdybei perėmus dovano-
jamus sklypus, verslininko 
Valdo Trinkūno turto vertė 
išaugs.

Verslininkas Valdas Trinkū-
nas sakė žemės sklypus savi-
valdybei dovanojantis dėl to, 
kad šalia planuojamo statyti 
gyvenamųjų namų kvartalo 
būtų pradėtas infrastruktū-
ros įrengimas.
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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 Princesė Malėnė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Neatrasti 
Kolumbijos kampeliai.
12:50 Serengetis .
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Istori jos detektyvai. 
16:35 Lietuvos kolumbai.. 
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 Oti l i jos fon Faber–
Kastel istori ja. N-14. 
23:05 Kai apkabinsiu 
tave.. N-7. 
00:35 Pitas ir Ti l i  N-14. 
(kart.).

06:40 Stivenas Visata.

07:25 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Monstrai prieš atei-
vius.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
09:25 Tinginių miestel is.
09:50 Pramuštgalviai 
Paryžiuje.
11:20 Beverl i  Hilso nindzė  
N-7. 
13:10 Ponas Bynas  N-7. 
13:40 Nuogas ginklas  
N-7. 
15:20 Šeimos savaitgalis 
N-7..
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Supermenas  N-7. 
22:30 Taiklus šūvis  N14. 
00:35 Skambutis 3  N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta N-7.
07:30 I lgo plauko istori ja.
08:00 Galingasis 6  N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Žalioj i  byla.
11:30 Dama ir valkata.
13:05 Baltuolė ir Rožytė.
14:40 Seni vi lkai N-7.
16:25 Havajai 5.0  N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Kodas: L.O. B. I. A. 
I.  N-7.

22:05 Šeimos susit ikimas 
N-14.
00:10 Iksmenai. N-7 
(kart.).

06:00 Pričiupom!(k).
06:30 Balt i jos galiūnų 
čempionatas (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Balt i jos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Nepaprastos žmo-
gaus galimybės.
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Narkotikų prekei-
viai. N14. 
22:45 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:40 Fargo N14. 
01:45 International (k) 
N14. 

06:30 Akloj i  (k). 
07:35 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 

kraštai N-7. 
08:35 Daktaras Ozas N-7. 
09:35 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Džeimio klasikiniai 
šeimos patiekalai.
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 Paprasti į tariamieji 
N14. 
23:10 Desperado N14. 
01:05 Stokholmo rekviem. 
(k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Ingos Valinskienės 
koncertas (kart.).
07:05 Lengvai ir l inksmai! 
(kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Rašytoja Jurga 
Ivanauskaitė.
11:55 Aktorė Nelė 
Savičenko.
12:20 Prisiminkime. 
(kart.).
12:30 Mokslo sriuba..
13:00 Šventadienio min-
tys. 
13:30 Sti l ius.
14:30 Euromaxx.

15:00 Išsaugota istori ja. 
15:30 Premjera. Erdvės 
menas.
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2017. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. 
Rašytojas Saulius 
Šaltenis. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės futbo-
lo rungtynės. 1992 m. 
Pasaulio čempionato at-
ranka. Lietuva – Danija.
22:40 Zbignievo Levickio 
jubil iej inis koncertas. 
00:20 Vieno buto istori ja: 
Balys Sruoga. (kart.).
01:05 Juli ja. (kart.).

06:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis (kart.) N-7.
07:30 Jukono auksas 
(kart.) N-7.
08:30 Žvejo nuotykiai N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Gyvūnų klanai 
(kart.) N-7.
12:00 Skilusios kaukolės 
iššūkis N-7.
13:00 Gyvūnų klanai N-7.
14:00 Išl ikimas N-7.
15:00 Pragaro kelias. N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Bearas Gryllsas. 
N-7.
19:00 Lietuvos talentai 

2019. 
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės. Portlando 
,,Trail  Blazers“ – Bostono 
,,Celt ics“.

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas  N-7.
08.00 Pagaliau savaitga-
l is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja 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. 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Viešnia iš ateit ies.
22.00 Pinigų karta. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
01.00 Netikėtas teisingu-
mas.

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 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 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 Romų genocido die-
nai.Juodasis paukštis. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4  
N-7. 
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 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 Sukrėtimas N-7..
00:55 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Stičas.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Pasaulis pagal mote-
ris (kart..).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Dešimt su puse N-7.
23:45 Majų baikerių klubas 

N-14.
01:10 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria (k) 
N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) 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 Ekstrasensai tiria 
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 Prieš ugnį - ugnimi 
N14. 
22:55 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:45 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (k) N14. 
01:55 Sūnus paklydėlis (k) 
N14. 

06:40 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30  Sunkių nusikaltimų 
skyrius N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 

N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Labas rytas N-7. 
23:10 Aukštakulnių kerštas.
01:00 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

 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 Leksė ir Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės(kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedi-
ja. (kart.).
09:10 Pirmą kartą. 
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 
(kart.).
15:40 Kino juostos. Ar gy-
vas dar Baublys? 
15:50. Džiunglių knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .
16:15 Leksė ir Lotė – šau-

niosios detektyvės dvynu-
kės.
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 Nėra laiko gerumui. 
22:40 Kultūra. Arūnas 
Žebriūnas. 
23:05 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:25 CSI kriminalistai  
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Virtuvė  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11   N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Edvardas 
Žirkliarankis  N-7.

23:10 Lemtingas posūkis 
6 . S.
01:00 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Pone prezidente.
09.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
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.
16.28 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.



2020 m. rugpjūčio 1 d.

antradienis 2020 08 04

trečiadienis 2020 08 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
L ietuva.
09:00 Žin ios.  Orai .
09:15 Džesika Flečer 
N-7. 
10:00 Miuncheno kr imina -
l inė pol ic i ja N-7. 
10:45 Hadsonas i r 
Reksas.
11:30 Kas i r  kodėl?
12:00 Daiktų is tor i jos. 
(kart . ) .
13:00 Įdomiosios atos -
togos. 
13:58 Loter i ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žin ios.  Sportas. 
Orai .
15:15 Laba diena, 
L ietuva.
16:00 Žin ios.  Sportas. 
Orai .
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Bet i .  N-7. 
17:30 Žin ios.  Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Istor i jos per imetrai . 
19:30 (Ne)emigrantai . 
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 -
dic i ja. 
22:30 Dviračio ž in ios. 
23:00 Kost iumuot ie j i  N-7. 
23:45 Čikagos pol ic i ja 
4  N-7. 
00:30 Atspindžia i . 
01:00 LRT radi jo ž in ios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris N-7. 
10:00 Kalnietis 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 Nakties įkaitas N14. 
00:55 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Žuveliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai . N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Dešimt su puse N-7.
23:45 Majų baikerių klubas 
N-14.
00:55 Einšteinas  N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria (k) 
N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) (S.W.A.T. II). N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7..
16:00 Ekstrasensai tiria 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 Sukrečiantis skrydis 
N-7. 
23:05 Prieš ugnį - ugnimi (k) 
(N14. 
01:00 Ekstremalūs išbandy-
mai N-7. 

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Sunkių nusikaltimų 
skyrius N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 

N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje 
N14..
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:50 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. (kart.).
06:50 Kino juostos. Ar gyvas 
dar Baublys? (kart.).
07:00 Čia – kinas. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės. (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 Daiktų istorijos. (kart.).
14:50 Milžiniški nacių stati-
niai (kart.).
15:35 Klausimėlis. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija N-7. 
18:45 Daiktų istorijos. 
19:40 Aštuntasis dešimtme-
tis.
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija.
23:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Lozoraitis. 
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 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:00 Naujokė N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai . N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai  
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Jūrų pėstininkas 4. 
N-14.

22:50 Havajai 5.0  N-7.
00:50 Kaulai N-7.
01:40 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš Ukrainos  
N-7.
06.30 Pinigų karta. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas.
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. 2020.
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 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 Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
(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 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis 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. Infošou. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ypatinga užduotis 
N14. 
00:25 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis  (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbutis  N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Atominė apokalipsė 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Atominė apokalipsė 
N-14.
23:55 Majų baikerių klubas  
N-14.
01:05 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria (k) 
N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės  N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
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 Šešios kulkos N14. 
23:20 Sukrečiantis skrydis 
(k) N-7. 
01:20 Ekstremalūs išbandy-
mai N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Sunkių nusikaltimų 
skyrius N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje 

N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:50 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (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. 
Vladimiras Eicher Lorka. 
(kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:55 Aštuntasis dešimtme-
tis (kart.).
15:40 Kitoks pasaulis. 
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.

17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
18:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas. „Lito tėvas“ – 
Vladas Jurgutis. 
19:15 Klausimėlis. (kart.).
19:35 Miestų paslaptys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Hiphopo evoliucija.
22:20 Gangsterių repo gi-
mimas. N-14.
23:05 Išsaugota istorija. 
(kart.).
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 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Vienas šūvis. Dvi kul-
kos N-14.
23:25 Formulės E lenktynės 
Berlyne. 2020.
00:40 Havajai 5.0 N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
06.30 4 kampai. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas.
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. 2020.
12.30 Pone prezidente.
13.00 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 „Reali mistika“ 
(2/26). Dokumentinė realy-
bė. Ukraina. 2015.
16.00 Reporteris. 
Informacinė publicistinė 
laida.
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. 
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 kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00. Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4  
N-7. 
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Valstybės te-
atras. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis 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 Pavojingas sandėris 
N14...
00:40 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Viešbutis  (kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai..
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Drakono akys N-14.
23:50 Majų baikerių klubas 

N-14.
01:10 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7..
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7.
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
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 Spąstai N14. 
22:55 Šešios kulkos (k) 
N14. 
01:10 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:40 Tėvas Motiejus N-7. 
07:50 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Seklė Agata N-7.
13:30 Sunkių nusikaltimų 
skyrius N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 

16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Lojalumo kaina 
N14..
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:45 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (kart.).
07:00 Literatūros pėdsekys. 
Kęstutis Genys. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. Pažintinė-pramoginė 
programa vaikams. Ved. 
Audrius Rakauskas (subti-
truota, 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 Miestų paslaptys 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abatija 
N-7. 
19:10 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Profesorius 
Tadas Ivanauskas. 
19:35 Nuostabusis ponas 
Murray .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tūkstantį kartų laba-
nakt N-14. 
23:30 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 CSI kriminalistai  
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Ūkio šefas.
09:30 Virtuvė  (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Univeras  (kart.) 
N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai. (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir TaniaN-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 Auklė nakčiai N-14.
23:00 Formulės E lenkty-
nės Berlyne. 2020.
00:00 Havajai 5.0  N-7.
01:50 Kaulai N-7.

 
05.29 Programa.
06.00 Gluchariovas  N-7.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas..
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. 2020.
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 Skonio reikalas. 
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 
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 Hadsonas ir 
Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
(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 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loteri ja „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Atgal į  ateit į   N-7.
00:15 Vargdieniai  N-7. 

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis 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 Pabėgimo planas 2 
N14. 
22:55 Mano motinos pra-
keikimas (N14. 
00:55 Tempk j į  čia! S.

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Žuvėliokai..
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.
19:27 “TV3 sportas.Orai. 
19:30 Džiunglių knyga.
21:10 Iksmenai. 
Apokalipsė N-7.
00:05 Lemtingas posūkis 
3 S.
01:50 Šeimos susit ikimas 
N14 (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 Ekstrasensai t i r ia 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Grei tojo reagavimo 
būrys 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 Ekstrasensai t i r ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI.  Majamis N-7. 
19:30 Amerik iet iškos im-
tynės N-7. 
21:30 Mobi lusis N-7. 
23:20 Spąstai  (k) N14. 
01:10 Būk ekstremalas 
N-7. 

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 Sunkių nusikal t imų 
skyr ius  N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 
15:30 Sekl ia i  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta -  mei lės spal-
va N-7..
19:00 Danė Lovinski  N-7. 

20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00 Komisarė Helena 
Dorn. N14. 
22:55 Sici l i jos maf i ja 
N14. 
00:40 Įs imylėjęs karal ius 
N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (kart . ) .
06:50 Pris iminkime. 
Sidabriniai  balsai .
07:00 Mokslo sr iuba. 
(kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart . ) .
07:55 Leksė i r  Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės (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. 
Rašytojas Saul ius 
Šaltenis.  (kart . ) .
13:55 Pirmą kartą.  (kart . ) .
14:00 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. (kart . ) .
14:55 Nuostabusis ponas 
Murray (kart . ) .
15:50 Džiungl ių knyga..
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė i r  Lotė – 

šauniosios detektyvės 
dvynukės.
16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Dauntono abat i ja 
N-7. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Premjera. Dabar 
tavo ei lė N-14.
22:30 Romo Dambrausko 
i r  grupės gyvo garso kon-
certas „Pr is i l iesk.. . “ .
00:20 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai  
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Vedęs i r  tur i  vaikų  
(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.
12:30 Makgaiver is N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kr iminal istai  
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Vir tuvė N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .

22:00 Geležinis žmogus 
3  N-7.
00:40 Edvardas 
Žirk l iarankis N-7 (kart . ) .

05.29 Programa.
05.30 Gluchariovas N-7.
06.30 Pagal iau savait-
gal is. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.
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.  2020.
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 Pagaliau savaitgalis. 
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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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Pasaulio puodai. 
(kart.).
07:15 Bebė ir Tina. 
Bevilt iškai užkerėti. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:45. Premjera. Prie 
Gangos su Sue Perkins.
12:40. Lotynų Amerikos 
platybėse.
13:25 Jaunasis 
Montalbanas N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 
22:30 Smūgis žemiau 
juostos 2  N-14. 
00:10 Atgal į  ateit į   N-7. 
(kart.).

06:55 Stivenas Visata..
07:40 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
08:05 Ogis ir tarakonai.
08:25 Monstrai prieš atei-
vius.

08:50 Tomo ir Džerio šou.
09:15 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
09:40 Tinginių miestel is.
10:05 Volisas ir Gromitas. 
11:50 Trys nindzės imasi 
veikti  N-7. 
13:35 Ponas Bynas N-7. 
14:40 Vagis policininkas 
N-7..
16:35 Auksinis berniukas 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaip prisi jaukinti 
sl ibiną.
21:25 Klasės susit ikimas. 
Berniukai sugrįžta!. N14..
23:30 Asai N-7. 
01:30 Pabėgimo planas 2 
(k) N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 I lgo plauko istori ja.
08:00 Galingasis 6 N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Sveiki atvykę.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Gnomai N-7.
12:40 Druska brangesnė 
už auksą.
14:20 Žiurkių lenktynės 
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Garfi ldas 2  N-7.
21:10 Pirmoji eskadri lė  

N-7.
00:05 Markas Feltas. 
Žmogus, sugriovęs 
Baltuosius rūmus N-14.

06:30 Pričiupom! (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Lituanos Locos. 
N-7. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Nepaprastos žmo-
gaus galimybės.
11:30 Pričiupom!(k).
12:00 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Ketvirtojo Reicho 
aušra N14. 
23:35 Pelkių pabaisa 
(N14. 
01:20 Kriminalinė Maskva 
N14. 

06:15 Akloj i  (k).
07:45 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.

12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Akloj i  (k). 
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i . .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Vilkų žemė. 
Sugrįžimas N14. 
22:55 Stokholmo rekviem. 
N14. 
00:45 Sici l i jos mafi ja (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Kultūros diena. 
(kart.).
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)plojama. 
11:00. Vilniaus albumas. 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Mstislavas 
Dobužinskis Valstybės 
teatre. 
13:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
14:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
15:35 Kalbantys tekstai. 
Marius Burokas.
16:05 Pasaulio puodai. 
17:00 Klauskite daktaro.
18:00 Stambiu planu. 

Vilma Fiokla Kiurė. 
18:55 Dainos galia. 
Lionginas Abarius. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Flečas N-14. 
22:35 Ievos 
Zasimauskaitės koncertas 
„Aš galiu skrist“.
23:50 Kultūra. Arūnas 
Žebriūnas. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Vargdieniai N-7. 
(kart.).

06:30 Ski lus ios kaukolės 
iššūk is  (kar t . )  N-7.
07:30 Jukono auksas 
(kar t . )  N-7.
08:30 Riz ik ing iaus i  skry -
džia i  pasauly je .
09:30 Statybų g idas.
10:00 Juoking iaus i 
Amer ikos namų vaizdel ia i  
N-7.
11:00 Gyvūnų k lanai 
(kar t . )  N-7.
12:00 Ski lus ios kaukolės 
iššūk is  N-7.
13:00 Gyvūnų k lanai  N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono auksas 
N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Bearas Gry l lsas. 
Laukin is  iššūk is  žvaigž -
dėms.
19:00 L ie tuvos ta lenta i 
2019. 
21:00 Ž in ios.

21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Bėdos kuror te 
N-14.
23:55 Formulės E lenkty -
nės Ber lyne.  2020.
01:25 Vienas šūv is .  Dv i 
ku lkos N-14 (kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Pone prezidente.
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Magdalena Draugelytė-
Galdik ienė. 
07.55 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Tarptaut in is  turny -
ras BUSHIDO KOK 2019. 
N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.00 Vantos lapas.  N-7.
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio re ika las. 
12.00 Netikėtas teisingumas.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 Pin igų kar ta . 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Šer loko Holmso i r 
daktaro Vatsono nuoty -
k ia i .  N-7.
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Gluchar iovas N-7.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Skonio re ika las. 
01.00 Net ikėtas te is in -
gumas.

Įrašykite reikiamą skaičių nuo vieno iki devynių

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

redaktorei nežinantNNN
Pirmoji šalies pora vaišinasi 
kaime šalia Kavarsko

Šeimos restorano ,,Kacės virtuvėlė“ šeimininkė Jurgita Minde-
rytė-Motiekaitė sakė, kad pirmoji šalies pora jos restorane lan-
kėsi net ne vieną kartą.

Anykščių rajone jau ne vieną 
kartą lankesi Lietuvos Respubli-
kos prezidentas Gitanas Nausėda 
su žmona Diana Nausėdiene, - pra-
nešė portalas lrt.lt Tiesa, niekas 
Prezidento G.Nausėdos  su žmo-
na D.Nausėdiene Anykščiuose nė 
akies krašteliu nėra matęs, garbiems 
šalies vadovams rankų nespaudė 
ir savivaldybės vadovai. Pasiro-
do, kad Prezidentas G.Nausėda su 
žmona D.Nausėdienė toliau nei Ka-
varskas net nevažiuoja. Vos kirtusi 
Anykščių rajono ribą, pirmoji šalies 
pora prabangiais limuzinais dulka į 
nuošalų Sentikių kaimą. Čia veikia 
garsusis šeimos restoranas ,,Kacės 
virtuvėlė“. Jos šeimininkė Jurgita 
Minderytė-Motiekaitė, ta pati vers-

lininkė, kuri anksčiau yra pareišku-
si, kad Kavarskas yra ,,miręs“ mies-
tas, o vietiniai ten esą ,,bambalius 
valgo“. Pernai J.Minderytė-Motie-
kaitė gavo Anykščių rajono savival-
dybės finansinę paramą - 3000 Eur. 
Už juos verslininkė atidarė ,,Menų 
tvartą“. Kalbama, kad ,,Kacės vir-
tuvėlės“ svečiams tenka naudotis 
medine lauko būdele ir braidyti 
po nepjautą žolę, nes šeimininkai 
vertina natūralią kaimo aplinką, 
tačiau Prezidneto G.Nausėdos ir jo 
žmonos D.Nausėdienės tai visiškai 
neišgąsdino. Portalui lrt.lt ,,Kacės 
virtuvėlės“ šeimininkė sakė, kad 
Prezidetas G.Nausėda  ,,liko suža-
vėtas namų restorane ruošiamais 
šedevrais, ypač krevetėmis.“
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Medikai nuo pacientų neužsidarę
Per karantiną, siekiant užkirsti kelią koronavirusinės infek-

cijos plitimo rizikoms, Anykščių pirminės sveikatos priežiūros 
centre, kaip ir visose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, buvo 
sustabdytas planinių paslaugų teikimas. Šiuo metu įstaiga yra at-
naujinusi 80 proc. iki karantino teiktų planinių paslaugų (kartu 
su nuotolinėmis šeimos gydytojų konsultacijomis).

Stengiasi pagalbą suteikti 
kiekvienam pacientui

Nors karantinas ir baigėsi, 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė pasakojo, kad įstaiga 
privalo laikytis griežtų Sveikatos 
apsaugos ministerijos nurodymų, 
tad pacientams tenka pratintis kiek 
prie kitokios tvarkos. 

,,Patikėkite, mes taip pat labai 
pasiilgome įprastinės darbo ruti-
nos, tačiau ir dabar atiduodame 
visas jėgas, kad pagalbos sulauk-
tų kiekvienas į Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrą 
besikreipiantis pacientas“, - sakė 
S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė sakė, kad tarp žmo-
nių sklando kiek neteisingos kal-
bos, kad ir po karantino sveikatos 
priežiūros specialistai yra užsidarę 
nuo pacientų. 

Norėdama tai paneigti, ji pakvietė 
pasižvalgyti po įstaigos koridorius. 

Tvarka kitokia

Reikia pripažinti, kad Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro koridoriuose dabar žmonių 
gerokai mažiau, tačiau gyvenimas 
čia nė akimirką nesustojo.Tiesa, 
tenka taikytis prie griežtesnių rei-
kalavimų. 

Vos įžengus pro centrinį Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro įėjimą, pasitinka ,,Stop“ 
juostomis apjuosta registratūra. 
Čia pat stovi stalelis, o  šalia jo 
pacientus pasitinka ir  kiekvienam 
be išimties kūno temperatūrą nuo-
toliniu termometru matuoja slau-
gytoja. 

Jokių išimčių - kūno tempe-
ratūra pamatuojama net ir mus 
lydinčiai Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro direktorei 
S.Steniulienei. Taip pat būtina ran-
kas dezinfekuoti specialiu skysčiu, 
dėvėti apsaugines veido kaukes.

Direktorė S.Steniulienė prisi-
minė vieną atvejį, kai Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro koridoriuje dar prieš karantiną 

pastebėjo vieną gan ilgai ten sėdė-
jusią močiutę. Pasidomėjusi, ko ji 
čia taip ilgai laukianti, išgirdo, kad 
autobuso...

,,Dabar tokių dalykų tikrai nėra. 
Pacientams tenka prisitaikyti prie 
naujos tvarkos, kuri, mano many-
mu, tokia liks dar labai ilgai“, - 
prognozavo S.Steniulienė.

Išaugo pacientų skambučių 
skaičius

Pirmajame Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro aukšte 
įsikūrusios registratūros telefonai 
praktiškai niekada netyla. Slau-
gytoja Irena Mikailienė sakė, kad, 
įstaigai dirbant kitokiomis sąlygo-
mis, žymiai išaugo norinčių užsi-
registruoti gydytojų konsultacijoms 
pacientų skambučių skaičius.

,,Anksčiau buvo išankstinė paci-
entų registracija trims mėnesiams 
į priekį, sergu.lt programa veikė, o 
dabar viso šito Lietuva yra atsisakiu-
si. Dabar visas mūsų darbas vyksta 
telefonu“, - sakė I.Mikailienė.

Pasak I.Mikailienės, registratū-
ros darbas labai glaudžiai susijęs su 
tuo, kiek gaunama iš gydytojų paci-
entams skirtų talonų.

,,Jeigu gauname iš chirurgo tik 
tris talonėlius, o pacientų skambu-
čių labai daug, ką mes tokiu atveju 
galime užregistruoti? Tokiais atve-
jais skambinantį pacientą nukrepia-
me tiesiai pas chirurgą, ir pacientas 
jam telefonu išsako savo negalavi-
mus, o gydytojas jau pats nuspren-
džia, kuriuo laiku pacientas pas jį 
turėtų atvykti tiesioginei apžiūrai“, 
- pasakojo I.Mikailienė.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro slaugytoja 
I.Mikailienė pateikė konkretų pa-
vyzdį, kiek registratūra per dieną 
sulaukia pacientų skambučių.

,,Kaip pavyzdį galiu pateikti vie-
nos dienos duomenis. Registratūra 
dirbo nuo 7 iki 18 valandos, tai per 
tą laiką užregistravome 255 pacien-
tus. Čia tik užregistruoti pacientai, o 
skambučių buvo tikrai daugiau, nes 
žmonės skambina įvairiais klausi-
mais, pavyzdžiui, norėdami suži-
noti medikų kontaktus ir panašiai“, 
- sakė I.Mikailienė.

Pacientams skambina 
registratūros darbuotojai

Bandydama suvaldyti didžiu-
lius pacientų skambučių srautus, 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro registratūra ėmėsi ir 
tam tikrų naujovių.

,,Štai šiandien ryte jau buvo išda-
lyti visi talonėliai pas odontologus, 
tačiau ir po to sulaukėmė pacien-
tų skambučių, kurie skundėsi, kad 
jiems reikalinga odontologo pagal-
ba. Į specialų sąsiuvinį užsirašėme 
visų skambinusių duomenis: kitą 
dieną jiems patys paskambinsime 
ir pranešime, kada atvykti pas gy-
dytoją“, - apie naują tvarką pasa-
kojo slaugytoja I.Mikailienė.

Registratūroje dirbanti slaugyto-
ja I.Mikailienė sakė, kad situacija 
gerėja -  kiekvieną dieną daugėja 
pacientams skirtų talonų, tad pa-
cientai gali į šeimos gydytojus 
kreiptis net ir dėl profilaktinių pa-
tikrinimų.

,,Sąlygos pacientams gerėja ir 
tuo mes labai džiaugiamės“, - sakė 
slaugytoja I.Mikailienė.

Beje, registratūros darbuotojams 
parūpinta daugiau telefonų aparatų, 
tad jie gali priimti daugiau pacien-
tų skambučių nei anksčiau.Taip pat 
planuojama įrengti autoatsakiklį.

Gydytojai migruoja tarp 
kabinetų

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė pasakojo, kad šiuo 
laikotarpiu, laikydamiesi Sveika-
tos apsaugos ministerijos nurody-
mų, medikai ypatingą dėmesį ski-
ria dezinfekcijai, taip pat pacientų 
srautų valdymui.

,,Dėl to į Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centrą paci-
entai patenka per  keletą skirtingų 
įėjimų“, - sakė S.Steniulienė.

Vasara - atostogų metas ir me-
dikams, todėl Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centras nu-
statė naują tvarką, kaip aptarnauti 
daugiau pacientų.

,,Kadangi kai kurie gydytojai 
atostogauja ir jų kabinetai tušti, 
vieną pacientą aptarnavęs šeimos 
gydytojas, kol dezinfekuojamas 
jo kabinetas, o tai užtrunka apie 

pusvalandį, kitą pacientą jau pri-
ima kitame kabinete“, - pasakojo 
S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre, šalia registratū-
ros, taip pat įrengtas izoliatorius, 
kuriame medikai gali apžiūrėti pa-
cientus.

Kiek sudėtingiau odontologams, 
nes, pasak Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro direk-
torės S.Steniulienės, jie migruoti 
iš vieno į kitą kabinetą neturi ga-
limybių.

,,Planuojame vieną odontologų 
kėdę iškelti į kitą kabinetą. Žino-
ma, tai mums papildomai  kainuos, 
tačiau kasdien odontologai galės 
priimti papildomų pacientų“, - 
sakė S.Steniulienė.

Per savaitę šeimos gydytojas 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centre priima vidutiniškai 
170 pacientų. Kiekvienas medikas 
turi mobilųjį telefoną, tad pacientai 
su jais gali susisiekti ir nuotoliniu 
būdu.

,,Šeimos gydytojai stengiasi pa-
cientams į praleistus skambučius 
atskambinti, deja, bet susisiekti su 
visais praktiškai neįmanoma - pra-
leistų skambučių būna 100 ir dau-
giau“, - sakė S.Steniulienė.

Pagal Sveikatos apsaugos minis-
terijos nurodymus, prioritetinėmis 
šiuo metu laikomos nuotolinės pa-
cientų konsultacijos. Tik po pokal-
bio su pacientu medikas sprendžia, 
ar reikalinga ir tiesioginė paciento 
apžiūra.

Keičiasi infrastruktūra

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė pasakojo, kad kei-
čiasi įstaigos infrastruktūra. Jei 
anksčiau pacientai kraujo tyrimus 
galėjo atlikti viename kabinete, 
dabar ši procedūra atliekama bent 
keliose vietose.

,,Ilgiau nei savaitę galimybės 
pasidaryti kraujo tyrimus paci-
entams laukti nereikia“, - tikino 
S.Steniulienė.

Be to, pasiskiepyti nuo erkinio 
encefalito dabart galima ir šeimos 
gydytojo kabinete, vykti į proce-
dūrų kabinetą, siekiant trumpinti 
pacientų eiles, nebereikia.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sona-
ta Steniulienė sakė, kad medikai, kaip ir pacientai, jau pasiilgo 
įprastinės rutinos.

Registratūros slaugytojos per dieną registruoja šimtus pacientų 
telefono skambučių.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras primena, 
Suaugusių skyriaus registratūros tel. nr. (8 381) 51384; 
mob. tel. (8 611) 09881; (8 694) 7369 

Odontologų registratūros tel.nr. (8 381) 50661; 
mob. tel.  (8 698) 13563

Vizitas. Šį šeštadienį Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
lankysis Kavarsko seniūnijos Šo-
venių kaime, kur vyks Anykščių 
rajono bendruomenių sambūris 
,,Visi savi“.

Pažintis. Liepos 31 dieną Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
Ekonomikos ir inovacijų ministe-
rijoje dalyvavo savivaldybių admi-
nistracijų direktorių supažindinime 
su valstybės rezervo nomenklatūra 
ir kaupimo užduotimis.

Reforma. AB „Kelių priežiū-
ra“ sustambino kelių tarnybas. Iki 
šiol Lietuvos valstybinius kelius 
prižiūrėjo 46 kelių tarnybos, o nuo 
birželio mėnesio jos sustambintos 
iki 21. Vienas iš pagrindinių stam-
binimo kriterijų – prižiūrimų kelių 
ruožų dydis, kuris siekia apie 1000 
km kiekvienai tarnybai. Geografi-
nių lokacijų skaičius po tarnybų re-
organizacijos nesikeis, t.y. liks 50 
bazių visoje Lietuvoje. AB ,,Kelių 
priežiūra“ vyr. inžinierius Rimvi-
das Leonavičius ,,Anykštai“ sakė, 
kad dėl kelių tarnybų stambinimo 
kelininkų skaičius Anykščių rajone 
nepasikeitė.

Keliautojas. Liepos 29 dieną, 
apie 02.00 val., Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., buvo sustabdytas 
automobilis ,,Volvo V70“. Vai-
ruotojas (g. 1980 m.), gyvenantis 
Anykščiuose, Ažupiečių g., vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,53 prom. girtumas), 
neturėdamas teisės vairuoti. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Paieška. Liepos 29 dieną,  apie 
13.30 val., iš namų Svėdasų seniū-
nijos Aulelių kaime išėjo ir negrįžo 
jaunuolis (g. 2002 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl dingusio 
be žinios. Liepos 30 dieną apie 
01.05 val. jaunuolis sugrįžo.

Maitinimas. Anykščių rajono 
savivaldybė liepą paskelbė Anykš-
čių rajono savivaldybės mokinių/ 
vaikų ir kitų mokyklos bendruo-
menės narių maitinimo paslaugos 
viešąjį pirkimą. Numatoma viešojo 
pirkimo vertė - 1 mln.312 tūkst.631 
Eur. Su viešojo konkurso laimėtoju 
bus sudaroma trijų metų sutartis.

Festivalis. Anykščių rajono sa-
vivaldybės Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešoji biblioteka  prisi-
jungė prie šių metų „Nepatogaus 
kino“ festivalio internete. Projek-
te dalyvauja 114 bibliotekų. Šiuo 
metu vis dar rengiama festivalio 
filmų ir renginių programa, o jau 
spalio mėnesį festivalis startuos ir 
Anykščių bibliotekoje.

Parama. Šiemet pirmą kartą 
buvo renkamos paraiškos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „In-
vesticijos į materialųjį turtą“ vei-
klos sritį „Prevencinių priemonių 
taikymas prieš vilkų ūkiniams 
gyvūnams daromą žalą“. Gauti 
paramą, siekiančią iki 5 tūkst. Eur 
vienam paramos gavėjui, panoro 
11 pareiškėjų iš Anykščių rajono. 
Paramos lėšomis kompensuojamos 
šios išlaidos už gyvulių apsaugos 
nuo vilkų priemonės.

Kopija. „Anykštos“ redakcijo-
je teikiama kopijavimo paslauga. 
Vienos A4 formato kopijos kaina 
- 30 centų. 

šiupinys
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Karališkųjų vargonų muzika 
sugrįžta į Anykščius

Liepą 580 metų gimtadienį švenčiantys Anykščiai ruošiasi dar 
vienai svarbiai sukakčiai – jau XX kartą vyksiančiai tarptautinei 
vargonų muzikos šventei – jubiliejiniam Šv. Mato tarptautiniam 
vargonų muzikos festivaliui. 

Visą rugpjūčio mėnesį, kiekvieną šeštadienį, 20:00 valandą 
Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios svečiai bus 
kviečiami pasiklausyti ne tik vargonininkų iš Lietuvos, bet turės 
galimybę mėgautis virtuozų iš Latvijos, Lenkijos, Estijos bei sau-
lėtosios Italijos atliekamų kūrinių. 

Kaip jau tapo įprasta, iš Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios festivalis nusikels ir į kitas, ne tik Anykščių - ir 
kaimyninių rajonų bažnyčias. Dvidešimtojo gimtadienio sukak-
čiai paminėti šiais metais suplanuota net 12 koncertų. 

Anot festivalio organizatoriaus 
Stanislovo Aglinsko, nors šių metų 
pasaulinės tendencijos ir pakorega-
vo jubiliejinius koncertus, kartu jos 
pastūmėjo sugrįžti prie festivalio 
ištakų: „Per du dešimtmečius Lietu-
voje ir kaimyninėse šalyse subrendo 
solidi vargonininkų karta, fantastiš-
kai atliekanti ne tik klasikinius, bet 
ir šių dienų kompozitorių ar net 
savo pačių kurtus kūrinius. Džiau-
giuosi, kad šiemet turėsime unika-
lią galimybę atidžiau pasiklausyti, 
kaip šie atlikėjai prakalbins kone 

šimtamečius Anykščių bažnyčios 
vargonus“. Didžiuosiuose festivalio 
koncertuose Anykščių Šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje pasi-
rodysiantys atlikėjai vargonuos dar 
1925 m. Southamptone (Didžioji 
Britanija) „James Ivimey“ meistrų 
sukonstruotais ir jau daugiau nei 
du dešimtmečius Anykščiuose vei-
kiančiais vargonais. 

Jau rugpjūčio 1- ąją - festivalio 
atidarymo koncertas. Po Šv. Apaš-
talo evangelisto Mato bažnyčios 
skliautais skambės vargonininkų 

dueto - Vido Pinkevičiaus (Lietuva, 
vargonai) ir Aušros Motūzaitės-
Pinkevičienės (Lietuva, vargonai) 
- specialiai festivaliui sukurta pro-
grama. Rugpjūčio 8 dieną – jaunųjų 
atlikėjų iš Latvijos Larisos Carjko-
vos (vargonai) ir Montos Martinso-
nes (sopranas) programa, kurioje 
skambės baroko epochos kompo-
zitorių kūriniai. Rugpjūčio 9 ir 10 
dienomis kartu su profesoriumi Jó-
sefu Serafinu koncertuos jaunieji 
Lenkijos vargonininkai. Rugpjū-
čio 15 dieną Anykščių Šv. Apaš-
talo evangelisto Mato bažnyčioje 
– vargonininko ir kompozitoriaus 
iš Estijos Toomas Trass koncertas. 
Programoje girdėsime estų kom-
pozitorių ir paties atlikėjo kūrinius, 
skirtus vargonams. Rugpjūčio 22 
dieną – vargonininkės Simonos 
Fruscella (Italija) pasirodymas, ku-
riame bus atliekami J. S. Bacho ir jo 
amžininkų kūriniai. Festivalio už-
darymo koncerte rugpjūčio 29 die-
ną – lietuvių kilmės vargonininko, 
šiuo metu reziduojančio Lenkijoje, 
Romo Šliaužio koncertas.

Kitose Utenos apskrities bažny-
čiose koncertai prasidės rugpjūčio 
2 dieną 10.00 valandą: Antalieptėje, 
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, 
giedos Anykščių Šv. Mato kame-
rinis choras ,,Salve, Cantus” (vad. 
Rimvydas Griauzdė), vargonuos 
Justinas Šapola. Rugpjūčio 16 die-
ną 10.00 valandą Kavarsko Jono 
Krikštytojo bažnyčioje – Jarūnės 
Barkauskaitės (Lietuva, vargonai) 

ir Aušros Liutkutės (Lietuva, so-
pranas) koncertas. Rugpjūčio 16 
dieną 12.00 valandą Debeikių Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčioje pa-
sirodys Lina Lukošienė (Lietuva, 
vargonai), Viktorija Jakštienė (Lie-
tuva, sopranas) ir Gintarė Baltaky-
tė (Lietuva, vargonai). Rugpjūčio 
16 dieną 15.00 valandą Troškūnų 
Švč. Trejybės bažnyčioje – Jarūnės 
Barkauskaitės (Lietuva, vargonai), 
Aušros Liutkutės (Lietuva, sopra-
nas), Neringos Valuntonytės (Lietu-
va, fortepijonas) ir Visvaldo Jonušo 
(Lietuva, saksofonas) koncertas. 
Rugpjūčio 23 dieną 12.00 valandą 
Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažny-
čioje – Simonos Fruscella (Italija, 
vargonai) koncertas.

Šv. Mato tarptautinis vargonų 
muzikos festivalis – Anykščių ir 

Seinų (Lenkija) bendrystę per var-
gonų muziką pradėjęs puoselėti 
renginys. Pirmą kartą 2000 m. be-
sibičiuliuojančiuose miestuose or-
ganizuoti koncertai per 20 metų iš-
augo į tarptautinį festivalį, kuriame, 
be atlikėjų iš Lietuvos ir Lenkijos, 
jau spėjo pasirodyti svečiai iš La-
tvijos, Norvegijos, Ispanijos, Ukrai-
nos, Jungtinių Amerikos Valstijų, 
kitų Europos ir pasaulio valstybių. 
Festivalis finansuojamas Lietuvos 
kultūros tarybos ir Anykščių rajono 
savivaldybės lėšomis. 

Festivalio informacinis rėmė-
jas regioninis naujienų portalas 
,,Anykšta”. Visi festivalio koncertai  
nemokami. 

Daugiau festivalio naujienų ir 
išsamesnės programos ieškokite – 
www.organfestival.com.

Kiekvieną rugpjūčio šeštadienį Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
vyks vargonų muzikos koncertai. 

Anykščių Šv. Mato bažnyčios vargonų fragmentas...

Vargonų muzikos festivalį rugpjūčio 1 dieną pradės Aušros 
Motūzaitės - Pinkevičienės ir Vido Pinkevičiaus duetas. 

Festivalio organizatorius Stanislovas Aglinskas džiaugėsi, kad 
per du dešimtmečius subrendo solidi vargoninkų karta. 
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Vienas į Seimą ,,įkris“ per sąrašą Vidmantas ŠMIGELSKAS

Aiški didžioji dalis politikų, kurie spalio 11-osios Seimo rinkimuose varžysis Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje. 

Taip pat žinomos ir mūsų apygardos politikų preliminarios vietos partijų kandidatų sąrašuose 
daugiamandatėje apygardoje.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
kandidatas Deltuvos šiaurinėje 
vienmandatėje apygardoje Tomas 
Tomilinas vargu ar gali išvengti 
2020-2024 kadencijos Seimo nario 
kėdės. Jei nelaimės vienmandatėje, 
tai į Seimą jis pateks per partijos 
sąrašą, kuriame jis yra 5-oje pozi-
cijoje.

Visiems kitiems mūsų krašte 
kandidatuojantiems arba Anykš-
čiuose gyvenantiems politikams į 
Seimą per partijų sąrašus patekti 
galimybių nėra daug.

Seimo narys Antanas Baura 

,,valstiečių“ sąraše yra 85-oje po-
zicijoje, o Anykščių rajono tarybos 
narys Dominykas Tutkus 84-oje.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų kandidatas 
į Seimą Deltuvos šiaurinėje apy-
gardoje Sergejus Jovaiša partijos 
sąraše yra 40-as. 

Du kartus per sąrašą į Seimą 
patekęs S.Jovaiša 2020-ųjų rin-
kimuose tokiu pat būdu patekti į 
parlamentą turi nedaug galimybių. 
2012-aiais S.Jovaiša iš 35-osios 
pozicijos kilo į 23-iąją, 2016-ai-
siais iš 24-osios smuko į 27-ąją. 

Abu kartus porinkiminių pozici-
jų patekti į Seimą pakako, tačiau 
abu kartus S.Jovaiša buvo prie pat 
,,brūkšnio“. 

Gabrielė Griauzdaitė Patum-
sienė TS LKD kandidatų sąraše 
rikiuojasi 117-oje pozicijoje. Per 
partiečių reitingavimą Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
buvo atsidūręs konservatorių sąra-
šo viduryje - maždaug 70-oje pozi-
cijoje, tačiau iš kandidatų į Seimą 
sąrašo jis pasitraukė.

Su Lietuvos socialdemokratų 
darbo partija Deltuvos šiaurinėje 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Tomas Tomilinas (dešinėje) ir socialdemokratas 
Kęstutis Jacunskas (antras iš dešinės) rungsis Deltuvos šiaurinėje apygardoje. Antanas Baura (kai-
rėje) įrašytas tarp ,,valstiečių“ daugiamandatininkų.

Liberalė Irma Smalskienė ir ,,valstietis“ Dominykas Tutkus yra 
tarp savo partijų kandidatų į Seimą daugiamandatėje apygar-
doje. Tačiau jų priešrinkiminės pozicijos vilčių patekti į Seimą 
šiems  anykštėnams neteikia. 

apygardoje nusprendęs kandida-
tuoti buvęs Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis šios partijos kan-
didatų sąraše gavo aukštą 15-ąją 
poziciją. Tiesa, tik neįtikėtinos 
sėkmės atveju  socialdarbiečiai 
įveiks 5 proc. barjerą. 

Beje, 16-oje šios partijos kandi-
datų sąrašo vietoje yra Ritas Vai-
ginas, bene aršiausio K.Tubio poli-
tinio oponento, laikinojo Anykščių 
rajono ligoninės direktoriaus Dalio 
Vaigino brolis.

LSDP kandidatų sąrašo gale, 
vos 106-oje vietoje, įrašytas parti-
jos kandidatas Deltuvos šiaurinėje 

apygardoje, gydytojas Kęstutis Ja-
cunskas. 89-as tarp socdemų kan-
didatų - Anykščių rajono viceme-
ras Dainius Žiogelis.      

Lietuvos liberalų sąjūdžio kan-
didatas į Seimą Deltuvos šiaurinė-
je apygardoje Mindaugas Sargūnas 
daugiamandatininkų sąraše užima 
67-ąją vietą, o Anykščių rajono ta-
rybos narė Irma Smalskienė įrašyta 
54- ąja.

Darbo partija kandidatu į Seimą 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
kelia Ričardą Sargūną. Šios par-
tijos daugiamandatininkų sąrašas 
nebuvo paskelbtas. R.Sargūnas 
,,Anykštai“ sakė, kad preliminariai 
jo pavardė turėtų būti įrašyta tre-
čiajame sąrašo dešimtuke. 

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas 
į Seimą vienmandatėje apygardoje Sergejus Jovaiša  bei  Ga-
brielė Griauzdaitė-Patumsienė yra tarp konservatorių kandida-
tų daugiamandatėje apygardoje. 

Vienmandatėje Deltuvos šiaurinėje apygardoje kandidatuojantis 
Kęstutis Tubis  Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandi-
datų sąraše daugiamandatėje apygardoje įrašytas 15-uoju. 

Liberalas Mindaugas Sargū-
nas yra ir partijos vienman-
datininkas Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje, ir partijos 
kandidatų sąraše daugia-
mandatėje apygardoje.

Darbo partijos kandidatas į 
Seimą Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje Ričardas Sargū-
nas į Seimą mūsų apygardo-
je kandidatuoja visuose rin-
kimuose nuo 2004-ųjų. 

Dainius Žiogelis yra tarp 
,,socdemų“ daugiamandati-
ninkų. 
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MOZAIKA

įvairūs

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 

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

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.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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

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

Smulkina žolę. Parduoda malkas 
kaladėmis.

Tel. (8-608) 51317.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. 

Pildo automobilių kondicionie-
rius.

Tel.(8-699) 65148.

Greitai ir kokybiškai atlieka vi-
daus remonto ir apdailos darbus. 
Išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-615) 47417. 

Statybos, remonto darbai, fasa-
dų dažymas, stogų dengimas ir 
skardinimo darbai bei kiti darbai.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-617) 00616.

Mobilus kondicionierių pildymas, 
patikra sunkvežimiams, žemės 
ūkio technikai. 

Atvyksta į vietą. 
Tel.(8-630) 01033.

Kita 

Kaimo turizmo sodyba priimtų 
vyriškį ar dviejų asmenų šeimą (iki 
50 metų) nuolat gyventi ir padėti 
nudirbti smulkius ūkio darbus.

Tel. (8-699) 19219.

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

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai

,,Keli žmonės prie trasos atidary-
mo prisijungė visai netikėtai. Mes 
nieko nekvietėme išskirtinai. Tai 
vyko prieš mūsų  darbo valandas, 

9 valandą ryto ( pramogų ir sporto 
centras ,,Kalita“ pradeda dirbti 10 
val., - red.pastaba). Savivaldybės 
vadovai perkirpo juostelę:  tai yra 
jų finansuojamas objektas. Mes 

nedarėme jokio kviestinio atidary-
mo“, - kalbėjo K.Beinorytė.

K.Beinorytė: ,,...ne Kalitos 
kalną atidarom...“

Pasiteiravus, kodėl Anykščių 
turizmo ir informacijos centras, 
prieš trasos atidarymą išplatinęs 
pranešimą spaudai, jame nenurodė 
konkretaus trasos atidarymo laiko, 
laikinoji Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centro direktorė 
K.Beinorytė dėstė: ,,Viskas labai 
greitai įvyko. Iš vakaro sulaukėme 
techninės priežiūros patikros, po 
pietų susikambinome su savival-
dybės vadovais ir sakom: ,, Prieš 
darbą, ryte, atidarom, ir viskas“. 
Išplatinome pranešimą spaudai 
apie trasos atidarymą. Viskas įvy-
ko ekspromtu. Iš tiesų, ne Kalitos 
kalną atidarom, tai tik viena papil-
doma pramoga.Tuo labiau kad tai 
ne pirmoji pramoga, tik didesnė 
investicija. Nesureikšminom to, 
kaip atidarymo, tai -  kaip naujos 
pramogos įvedimas.“

Ne tokia ekstremali pramoga 
kaip vasaros rogutės

Laikinoji Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro direkto-
rė Kristina Beinorytė ,,Anykštai“ 

65 tūkst. eurų kainavusi trasa ant 
Kalitos kalno atidaryta paslapčiomis

sakė, kad nusileidimo padangomis 
trasos ilgis yra 200 metrų : 100 me-
trų yra skirta nusileisti ir 100 metrų 
- pakilti į Kalitos kalną. Nuo Kali- 
tos kalno bus galima leistis net 25 
padangomis ištisus metus. Vienas 
nusileidimas kainuos vieną eurą.

,,Didelio greičio leidžiantis pa-
dangomis nuo Kalitos kalno tikrai 
nėra, šis atrakcionas ne toks eks-
tremalus kaip vasaros rogutės, bet, 
priklausomai nuo žmogaus svorio, 
pasiekiamas iki 25 km/ val. grei-
tis“, - sakė K.Beinorytė.

K.Beinorytė pasakojo, kad nau-
jasis atrakcionas yra saugus, svar-
bu laikytis intruktorių nurodymų, 
kaip taisyklingai padangoje sėdėti.

,,Ketvirtadienį nusileidimo pa-
dangomis trasa buvo patikrinta 
techninės priežiūros specialistų ir 
konstatuota, kad atrakcionas yra 
saugus. Be to, sulaukėme pagyrų, 
kad ant Kalitos kalno sumontuota 
nusileidimo padangomis trasa yra 
viena geriausių tokio tipo trasų 
Lietuvoje“, - sakė K.Beinorytė.

Investavo savivaldybė, 
montavo latviai

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro laikinoji direk-
torė K.Beinorytė sakė, kad apie 
80 proc. nusileidimo padangomis 

trasos darbų atliko Latvijos įmo-
nė ,,SIA JVA SPORTS“. Ši įmonė 
yra vienintelė tokioms trasoms 
reikalingos dangos tiekėja Balti-
jos šalyse. Kitus trasos įrengimo 
darbus Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras atliko savo 
jėgomis.

Nusileidimo padangomis trasa 
įrengta už Anykščių rajono savi-
valdybės ir Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro lėšas. 
Savivaldybė į šį atrakcioną inves-
tavo 50 tūkst. Eur.

Siūlo ir daugiau naujų 
pramogų

Kaip skelbia Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras, šį 
sezoną tai jau ne pirma naujovė 
ant Kalitos kalno. Vasaros pra-
džioje pramogų ir sporto centras 
pristatė virtualiosios realybės 
atrakcioną - manevringą - sinch-
roniškai su vaizdu judančią sėdi-
mąją platformą dviem asmenims 
su virtualiosios realybės akiniais. 

Pramogų centras savo lankytojus 
taip pat kviečia atsikvėpti, pailsėti 
ir pasistiprinti gėrimais bei užkan-
džiais šalia esančioje užkandinėje 
ar įsigyti suvenyrų su Anykščių 
atributika. Užkandinėje  įrengta 
žaidimų mažiesiems zona.

(Atkelta iš 4 psl..)

Naujaja trasa leidosi ir Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. 

JAV užmigdytas pirmas šuo, 
kuriam buvo nustatytas korona-
virusas

Jungtinėse Valstijose teko už-
migdyti šunį, tapusį pirmuoju šaly-
je, kuriam buvo nustatyta naujojo 
koronaviruso infekcija, pranešė 
žurnalas „National Geographic“. 

Gyvūnui pasireiškė simptomai, 
panašūs į tuos, kokie vargina ko-
ronavirusine infekcija COVID-19 
sergančius žmones. 

Septynerių metų vokiečių avi-
ganis Badis susirgo balandį, maž-
daug tuo pat metu, kai jo savinin-
kas Robertas Mahoney (Robertas 
Mahonis) sveiko nuo COVID-19, 
šią savaitę pranešė žurnalas.  

Badžiui, regis, užgulė nosį, jam 
buvo sunku kvėpuoti. Ilgainiui jo 
būklė tik prastėjo.

Niujorke su žmona Allison gy-
venančiam R. Mahoney galiausiai 
teko liepos 11 dieną užmigdyti 
savo augintinį, kai Badis ėmė vem-
ti ir šlapintis krauju, taip pat nebe-
galėjo paeiti. 

Šeima žurnalui sakė, kad jiems 

buvo nelengva gauti patvirtinimą, 
kad Badis, kaip jie iškart įtarė, yra 
užsikrėtęs koronavirusu SARS-
CoV-2.   

„Aš iškart neabejojau, kad Badis 
užsikrėtęs“, – sakė R. Mahoney, ta-
čiau daugelis veterinarijos gydyklų 
jų rajone buvo uždarytos dėl pan-
demijos.    

Kai kurie veterinarai apskritai 
netikėjo, kad naminis gyvūnas gali 
užsikrėsti šiuo virusu. Be to, testai 
koronavirusui nustatyti buvo sau-
gomi žmonėms.  

Galiausiai viena veterinarijos 
klinika patvirtino, kad Badis už-

sikrėtęs virusu. Taip pat buvo nu-
statyta, kad nesirgusio šeimos 10 
mėnesių šuniuko organizme esama 
antikūnų.   

Badžio veterinarai vėliau nusta-
tė, kad šuo tikriausiai taip pat serga 
limfoma. Tai iškėlė klausimų, ar 
kitų ligų turintys gyvūnai, kaip ir 
žmonės, gali būti labiau linkę sirgti 
sunkesne COVID-19 forma.      

Nei visuomenės sveikatos parei-
gūnai, nei veterinarai negalėjo su-
teikti šeimai daugiau informacijos, 
nes neturima pakankamai duome-
nų, kaip ši infekcija vystosi gyvū-
nų organizmuose, išskyrus žinomą 

faktą, kad tokie atvejai reti.   
„Neturėjome nei žinių, nei prak-

tikos, paremtos moksliniais duo-
menimis apie COVID-19 šunų or-
ganizmuose“, – žurnalui „National 
Geographic“ sakė  Badį tyręs vete-
rinaras Robertas Cohenas (Rober-
tas Koenas).  

Šeimai susidarė įspūdis, kad nei 
miesto, nei federalinių sveikatos 
apsaugos pareigūnų nesudomino 
Badžio atvejis. Kai jie visgi nu-
sprendė atlikti šuns palaikų tyrimų, 
Badis jau buvo kremuotas.   

- BNS
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parduoda

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 mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Nekilnojamasis turtas

233 kv. m namą Pušyno mikro-
rajone.

Tel. (8-614) 02506.

Gyvenamą 46 kv. m namą 
Anykščių senamiestyje. Kaina 26 
000 Eur.

Tel. (8-600) 33862.

Namą Troškūnuose, Anykščių r. 
Kaina 27 000 Eur. 

Tel. (8-647) 70183.

1 kamb. bendrabučio tipo butą 
su patogumais (virtuvė, vonia, 
WC), Anykščiuose, Vairuotojų g. 
9000 Eur, galimas keitimas.

Tel.:(8-638) 87800.

Seną sodybą ir 5 ha žemės 
Juškonių k., Anykščių raj.

Tel (8-381) 7-86-94.

Mediniame name Kavarske 2-jų 
kambarių butą (42 kv. m) be pa-
togumų, su sandėliu. Galima pirkti 
išsimokėtinai.

Tel. (8-679) 22158.

Kurklių miestelyje mūrinį gyve-
namą 83,25 kv.m namą, su ūki-
niu pastatu ir 18 a žemės. 15 000 
Eur. 

Tel. (8-624) 92758, 
(8-652) 87027.

Reikalingas darbuotojas prie 
žemės komunikacijų darbų 
įrengimo. Patirtis privalumas. 
Atlyginimas nuo 1300 Eur.

Reikalingas ekskavatoriaus 
operatorius. 
Atlyginimas nuo 1300 Eur. 

Tel.(8-699) 24454.

„Anykščių vyno“ gamykloje rei-
kalingi gamybos meistras ir ope-
ratorius-įrengimų derintojas.

Tel. (8-613) 99447, el. paštas: 
cv.anyksciuvynas@mvgroup.eu

Nuolatiniam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas su 
įvairia žemės ūkio technika. Gali 
būti be patirties. 

Tel. (8-678) 53835.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

automobiliai

Visų markių rusiškus traktorius. 
Gali būti su defektais.

Tel.(8-682) 11626.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

Kita

Bulvių šutintuvą ir aliuminį 
bidoną.

Tel. (8-618) 12453.

Šiaudus ritiniais, pasiima. 
Tel. (8-600) 11708. 

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.

Gyvenamą 70 kv. m namą, 
Janušavos k., Gintaro g. 
Kūrenimas krosnimi, 23 a namų 
valda. 14 000 Eur.

Tel. (8-616) 06808.

Kuras

Skaldytas malkas, briketus bei 
pjuvenas. Pristatome ir mažais 
kiekiais. 

Tel.(8-675) 63191.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Pradedama prekyba kokybiškais 
durpių briketais iš Šepetos.

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

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Medienos atraižas pakais ir su-
pjautas, pjuvenas. 

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

siūlo darbą Reikalingi šie darbuotojai: be-
tonuotojai, mūrininkai, dažyto-
jai, plytelių klijuotojai, pagalbi-
niai. Darbas daugiausia Vilniuje. 
Atlyginimas nuo 650 iki 1000 Eur. 

Tel. (8-693) 18283.

Reikalingi E 
kategorijos 

tarptautinių reisų 
vairuotojai. 

Tel.(8-686) 23411.



2020 m. rugpjūčio 1 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+13

+21

mėnulis
Rugpjūčio 1 - 2 d.. - 
priešpilnis,
Rugpjūčio 3 d. - pilnatis.

Euzebijus, Steponas, Tautvilas, 
Guoda, Gustavas, Alfonsas.

Bartautas, Bartautė, Almeda.
šiandien

rugpjūčio 2 d.

rugpjūčio 3 d.

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

Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 
Augustė.

- Jonai, kodėl tu miegi darbe?
- Suprantate, viršininke, namie 

mažas vaikas miegoti neleidžia...
- Tai atsinešk vaiką, kad ir darbe 

neleistų miegoti.

***
- Aš jums mielai palikčiau arbat-

pinigių, bet, matote, turiu tik šimto 
eurų banknotą.

- Nieko tokio, pone, kai kurie 
žmonės duoda dar mažiau.

***
- Tu šiandien valgei ką nors?
- O jogurtas skaitosi?
- Žinoma.
- Na, tokiu atveju, kelis sumuš-

tinukus, vištą, kepenėles, keptas 
bulvytes su kotletukais, koldūnus, 
saldainius, pyragą, bandeles su 
aguonomis ir jogurtą...

***
Mokesčių inspektorius klausia 

naujojo lietuvio:
– Sakykite, o šitie, kur patikri-

nau, automobiliai, įmonės, vilos, 
namai už sąžiningai uždirbtus pini-
gus įsigyti?

Naujasis lietuvis:
– Tai aišku! Sąžiningai dirbau 

kaip arklys ir uždirbau.
– O man atrodo, kad jie yra gauti 

už žmonių pinigus…
Naujasis lietuvis:
– Nu tu, senukas, ir pavarai! Iš 

kur pas žmones tiek pinigų!?

***
Skrydžių valdymo centras klau-

sia piloto:
- Kas leidžiasi?
Pilotas nusprendžia pajuokauti 

ir sako:
- Spėk, kas?
Skrydžių valdymo centras užge-

sina visas nusileidimo tako šviesas 
ir sako:

- Spėk, kur?

Amiliutė ketina plėtoti verslą Anykščių krašte

Prie strateginių planų
Aš kūrybiškai einu.
Štai koroninė banga
Ritas, baimės skildina. 

kaukes vėl reikės dėvėt,
Prakaituoti ir smirdėt. 
Šitaip mąsto Amiliutė,
nori ji naudinga būti
 
Prie klestėjimo rajono
ir naikinimo koronos. 
it statkevičių juozukas
kaukes puoš ji karoliukais,

siuvinės jas kryžiuku,
Biseriu arba šilku. 
Dėl didesnės paklausos
simboliais jas dekoruos. 

kam gandriuką, kam arkliuką,
kam Anykščių nepomuką.
Rožę priklijuos raudoną,
kregždžių megs batalioną.

Šitų paukščių nepakęs,
nes jie nulesė vyšnias. 
Betgi ko nepadarai,
Kai pakvimpa pinigai...


