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Vieniems šimtukai, kitiems – ašaros Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

,,Paskutinį skambutį“ virtuliai šventę Lietuvos abiturientai turės 
normalias išleistuves. Vakar atestatai įkeikti Troškūnų K.Inčiūros 
gimnazijos abiturientams, šiandien juos gaus J.Biliūno gimnazi-
jos abiturientai, o Svėdasų J.Tumo Vaižganto gimnazijoje bei Ka-
varsko daugiafunkciame centre išleistuvės vyks kitą savaitę.  

Apibendrinant brandos egzaminų rezultatus, anykštėnai šie-
met turi kuo džiaugtis: mūsiškiai gavo net 9 šimtukus. Tiesa, po 
matematikos egzaminų rezultatų paskelbimo turėjo būti daug 
verkiančių.      

3 psl.Gabrielius Keibas - antras Anykščių istorijoje abiturientas, šim-
tukus gavęs už tris valstybinius egzaminus.

Didžiausi Anykščių ūkininkai... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

MB ,,Kirkiliškių žuvys“ įsteigę anykštėnai Antanas Vingrys ir 
Donatas Jucius šiuo metu augina 70 tūkst. vaivorykštinių upė-
takių. Pagal augintinių skaičių su jais konkuruoti galėtų nebent 
rajono bitininkai. 

Anykščių seniūnijos Kirkiliškių kaime, senoviniame moliniame 
tvarte, žuvų fermą pernai įkūrę vyrai dar tik laukia pirmo rim-
tesnio ,,derliaus“.

12 psl.

Visi šių metų Anykščių šimtukininkai yra Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos abiturientai.

MB ,,Kirkiliškių žuvys“ steigėjai Antanas Vingrys (kairėje) ir 
Donatas Jucius skaičiuoja, jog investicijos turėtų atsipirkti per 
penkerius  metus.

Fermoje šiuo metu gyvena apie 70 tūkst. vaivorykštinių upėtakių 
,,jaunimo“.

Deltuvos 
šiaurinėje apy-
gardoje varžysis 
bent septyni 
kandidatai

2 psl.

Valerijus 
Jevsejevas: 
„Kaime matai 
pusantro žmo-
gaus, ir tai iš 
tolo“ 5 psl.

Kovai su 
Sosnovskio 
barščiais - 10 
tūkst. eurų

13 psl.

Kitokie 
,,velniai“... ir 
kitoje vietoje

2 psl.

Nugalėtojos. Dvi Anykščių ra-
jono mokyklos tapo edukacinių 
erdvių konkurso nugalėtojomis. A 
kategorijoje (mokyklos, bent kartą 
laimėjusios konkursą) – Traupio 
pagrindinė mokykla, kuri nuga-
lėtoja tampa jau trečią kartą, ir B 
kategorijoje (mokyklos, dalyvau-
jančios pirmą kartą) – Anykščių A. 
Baranausko pagrindinė mokykla. 
Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos ini-
cijuotą respublikinį mokyklų edu-
kacinių erdvių konkursą kas dvejus 
metus organizuoja Lietuvos moki-
nių neformaliojo švietimo centras.

Atostogos. Nuo antradienio 
Anykščių rajono vicemeras Dainius 
Žiogelis atostogauja. Tiesa, viceme-
ras ne prie jūros išvyko, o tik keičia 
darbo pobūdį. Kurklių seniūnijoje 
ūkininkaujantis D.Žiogelis sėdo 
prie kombaino vairo ir per atostogų 
dienas kulia javus. 

Areštas. Senosios Anykščių li-
goninės pastatai lieka teisėsaugi-
ninkų rankose. Pastatai buvo par-
duoti vienai Kauno įmonei, kuri 
bankrutavo, o jos turtas buvo areš-
tuotas. Pastatai areštuoti jau bene 
penkerius metus.

Remontas. Kurklių seniūnijos 
Staškūniškio kaime bus asfaltuo-
jama Parko gatvė. Numatoma ka-
pitaliai suremontuoti gatvę, kurios 
ilgis - 394 m. Bus klojama  nauja 
asfaltbetonio danga, tvarkomi kel-
kraščiai, įrengiamos nuovažos, ga-
tvės apšvietimas. Šių darbų atliki-
mui Anykščių rajono savivaldybė 
yra paskelbusi viešąjį pirkimą.

Akcija. Anykščių regioninio 
parko direkcija pakvietė prisijungti 
prie iššūkio „Misija: švari vasara!“, 
kuris vyksta iki rugpjūčio pabaigos. 
Akcijos maišeliai šiukšlėms rinkti 
jau atkeliavo į Anykščių regioninio 
parko lankytojų centrą ir galima 
pasiimti juos nemokamai. Aplinko-
sauginės iniciatyvos „Žalioji olim-
piada“ ir „Kita forma“ kviečia šią 
vasarą praleisti ne tik smagiai, bet 
ir prasmingai: poilsiaujant gamtoje, 
nelikti abejingiems, pastebėti joje 
atsirandančius aplinkosaugos pa-
žeidimus ir, svarbiausia, nepatingėti 
jų sutvarkyti. 
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spektrasDeltuvos šiaurinėje apygardoje varžysis 
bent septyni kandidatai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Spalio 11-ąją Seimo rinkimuose Deltuvos šiaurinėje apygardo-
je greičiausiai varžysis 7 kandidatai. Tiesa, paskutinių duomenų 
neturime, nes kandidatų pareikštinių dokumentų priėmimas bai-
gėsi tik vakar. 

Istorikas dr. Tomas Baranaus-
kas kandidatu į Seimą regis-
truotas paskutinę dieną, kai 
tai dar buvo galima padaryti.

Septintuoju kandidatu vakar ke-
tino tapti istorikas, mokslų dakta-
ras Tomas Baranauskas. Tautinin-
kų ir respublikonų partijos narys 
dr.T.Baranauskas į rinkimus eina 
kaip šios ir koalicinės Centro par-
tijos kandidatas.

Anksčiau skelbėme, jog Tėvy-
nės sąjunga - Lietuvos krikščio-
nys demokratai kandidatu į Seimą 
mūsų apygardoje kelia Sergejų 

Jovaišą, ,,valstiečiai“ - Tomą To-
miliną,  socialdemokratai - Kęs-
tutį Jacunską, socialdarbiečiai - 
Kęstutį Tubį, liberalai - Mindaugą 
Sargūną, Darbo partija - Ričardą 
Sargūną.

Centro partijos vicepirmininkas 
Kristupas Krivickas, beje, kandi-
datuojantis gretimoje Deltuvos 
pietinėje apygardoje ,,Anykštai“ 
sakė, jog T.Baranauskas daugia-

mandatėje apygardoje turėtų turėtų 
būti jungtinio partijų sąrašo antra-
jame dešimtuke. Partija ,,Laisvė ir 
teisingumas“ iš pradžių kandida-
tu mūsų apygardoje ketino kelti 
K.Tubį, tačiau šis pasirinko so-
cialdarbiečius. Partijos pirminin-
ko pavaduotojas Artūras Zuokas 
,,Anykštai“ sakė, jog partija buvo 
radusi kitą kandidatą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje, tačiau jam 
nepavyko susitvarkyti dokumentų. 
O apie K.Tubio atsitraukimą nuo 
jo komandos A.Zuokas kalbėjo: 
,,Žmogus turi būti stabilus...Gal 
ir gerai, kad jis pasitraukė. Geriau 
dabar nei po rinkimų.“    

Nuotoliniu būdu sportuoti nepageidauja
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras naują sezoną pra-

dės turėdamas tas pačias aštuonias sporto šakas: slidinėjimą, 
biatloną, futbolą, krepšinį, imtynes, sunkiąją atletiką, žirginį 
sportą ir plaukimą. 

Pasak įstaigos direktoriaus Ar-
vydo Krikščiūno, dabar ne laikas 
plėtrai. ,,Bijau, kad nepasikarto-
tų pavasario situacija, kai dėl ka-
rantino viskas stojo. Nuotolinis 
darbas  nėra darbas“, - kalbėjo 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktorius. 

Šioje įstaigoje dirba 15 trene-
rių. 

Krepšininkus ruošia 4, imtyni-

ninkus 3, sunkiaatlečius ir plau-
kikus po 2 specialistus. Kitos 4 
sporto šakos turi po vieną trene-
rį. 

Imtynininkai treniruojami ne 
tik Anykščiuose, bet ir Kavarske, 
ir Troškūnuose. Ši sporto šaka 
yra vienintelė, kurios treniruotes 
lankyti galima ne tik Anykščių 
mieste.

Anykščių kūno kultūros ir 

sporto centras valdo Anykščių 
miesto stadioną, o kitomis bazė-
mis naudojasi pagal panaudos ar 
kokias nors kitas sutartis. 

Toliau ,,ore kabo“ Niūronių 
hipodromas. Anykščių sporto 
centras turi trenerio etatą ir ... 
kliūtis. Hipodromo valdytoju to-
liau lieka Anykščių savivaldybė, 
o žirgai, kuriais jodinėja spor-
to centro auklėtiniai, priklauso 
,,Origono“ klubui, kurio treneris 
Ovidijus Uogela yra ir sporto 
centro treneris. 

- ANYKŠTA

Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius 
Arvydas Krikščiūnas į šias 
pareigas atėjo prasidėjus ka-
rantinui.  

Kitokie ,,velniai“... ir kitoje vietoje

Vakar Anykščių šilelyje prasidėjo mini festivalis-stovykla 
,,Popskull“. Šį renginį organizuoja asociacija ,,ALT Events“, 
rengianti ir tradicinį  sunkiosios muzikos festivalį ,,Devilsto-
ne“.    

Mini festivaliui - stovyklai 
,,Popskull“ Anykščių rajono sa-
vivaldybė skyrė 1 tūkst. 600 Eur 
paramą.

Renginys vyks rugpjūčio 7 - 9 
dienomis šalia Anykščių esančio-
je stovyklavietėje ,,3-čias kilome-
tras“.

Liepą turėjusį vykti festivalį 
,,Devilstone“ organizatoriai atšau-
kė dėl pasaulinės koronaviruso 
pandemijos.

,,Giliai giliai Anykščių šilelio 
glūdumoje pasislėpęs POPSKULL 
iš tamsos į šviesą lenda rugpjū-
čio 7–9. Muzikaliai neapribotas ir 
įvairus, debiutinis festivalis ribotas 
žmonių skaičiumi. Nes tokie metai. 
Jei situacija šalyje neblogės, nuos-

tabioje best kept secret poilsiavie-
tėje: viena Live scena, viena scena 
nakties šokiams. Nenuobodžiausi, 
bus veiksmo ir dieną. Nuo penk-
tadienio vakaro iki sekmadienio 
ryto – 12 alternatyvos talentų ir 6 
naktinių šokių dirigentai.

Miškuose, Šventosios upės pa-
krantėje, esanti stovyklavietė – 
tobula vieta minifestivaliui. Tarp 
pušų pasislėpęs kempingas, srauni 
upė ir kojomis pasiekiami tie patys 
Anykščiai. Muzika išdidžiai įvairi: 
black, rock & roll, math, garage, 
doom, thrash ir kiti gitariniai nu-
klydimai. Smagiai grosim ir nakti-
mis“, - ,,Facebook“-e rašo festiva-
lio rengėjai.

- ANYKŠTA
Festivalis „Velnio akmuo“ Dainuvos slėnyje šiemet turėjo 
vykti jau 11 -ąjį kartą. 

Kreipėsi. Generalinė prokura-
tūra kreipėsi į Slovėniją dėl šioje 
šalyje sulaikyto verslininko „Arvi“ 
įmonių grupės įkūrėjo Vidman-
to Kučinsko perdavimo Lietuvai.  
„Siekdama iš Europos Sąjungos 
valstybės narės perimti įtariamąjį 
Lietuvos pilietį, kurio baudžiama-
sis persekiojimas vyksta Lietuvos 
Respublikoje, Generalinė proku-
ratūra, gavusi teritorinės prokura-
tūros prašymą, pradėjo Europos 
arešto orderio procesą“, – infor-
mavo Generalinės prokuratūros 
atstovė Rita Stundienė. Jos teigi-
mu, šis procesas yra sudėtingas ir 
daugiapakopis, tad detalesnę infor-
maciją prokuratūra galės pateikti 
tik sulaukus atsakymo į kreipimą-
si iš Slovėnijos. Ji sakė negalinti 
atskleisti, dėl kokių konkrečiai 
nusikalstamų veikų Kauno apygar-
dos prokuratūra vykdo ikiteisminį 
tyrimą, kuriame V. Kučinskas turi 
įtariamojo statusą. 

Kontrolė. Ir toliau blogėjant ko-
ronaviruso situacijai Lietuvoje, vėl 
bus pradėtos taikyti anksčiau šalyje 
taikytos griežtesnės kontrolės prie-
monės, penktadienį spaudos konfe-
rencijoje sakė sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga. „Tos 
priemonės jums yra pažįstamos, 
jas esam taikę, naudoję. Taip, kaip 
išeidinėjom iš situacijos, taip tam 
tikru žingsneliu, blogėjant situaci-
jai, į ją vėl įeidinėtume“, – sakė A. 
Veryga. Anot jo, šios priemonės, be 
kita ko, apima platesnio masto kau-
kių dėvėjimą, darbo laiko ribojimą, 
srautų valdymą, nuotolinį darbą, 
sergančiųjų lankymą, susibūrimų 
ribojimus bei kitas priemones. „Yra 
išskirti atskiri sektoriai – viešas, 
privatus. Švietimas kaip atskiras 
sektorius išskirtas, tada sveikatos 
priežiūros sektorius – tiek staciona-
rinis, tiek nestacionarinis. Taip pat 
renginiai, prekyba, pramogos, lais-
valaikis, paslaugos, viešas maitini-
mas, naktiniai klubai ir panašiai“, 
– teigė ministras. Pasak A. Verygos, 
įvedant griežtesnius ribojimus bus 
atsižvelgiama į 14 dienų sergamu-
mo rodiklį 100 tūkst. gyventojų.

Išimtys. Kai kuriems žmonėms 
su negalia galimos išimtys dėl kau-
kių dėvėjimo, numato sveikatos ap-
saugos ministro Aurelijaus Verygos 
penktadienį pasirašytas sprendimas. 
Jei neįgalus žmogus dėl savo svei-
katos būklės negali dėvėti kaukės 
arba kaukės dėvėjimas galėtų pa-
kenkti negalią turinčiojo sveikatai, 
jam leidžiama nedėvėti kaukės ar 
kitokios kvėpavimo takų apsau-
gos priemonės. Ši išimtis galioja 
erdvėse, kuriose nuo šeštadienio 
kaukės tapo privalomos: prekybos, 
paslaugų teikimo, laisvalaikio ir 
pramogų vietose, tam tikrais atve-
jais sporto varžybose ir renginiuo-
se, oro uostuose, taip pat viešajame 
transporte, įstaigose. Toks sprendi-
mas priimtas sulaukus pranešimų 
apie įžeidinėjamus ar į parduotuves 
neįleistus neįgalius žmones, kurie 
kaukių nedėvėjo dėl sveikatos bū-
klės. „Esame ne kartą prašę visuo-
menės sąmoningumo, tolerancijos 
bei supratingumo dėl negalią turin-
čių žmonių. Deja, pastarųjų dienų 
viešoje erdvėje aprašytos istorijos, 
pavyzdžiui, kai viešajame transpor-
te įžeidinėjami žmonės su negalia 
arba neįleidžiami į parduotuves, jei 
nedėvi kaukės, rodo, kad toleran-
cijos ir elementaraus žmogiškumo 
stinga“, – pranešime cituojamas A. 
Veryga.

- BNS

Bus dalijama parama maisto produktais
Paramą maisto prduktais gaunančių asmenų skaičius Anykščių 

rajone šiemet sparčiai auga.

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Ieva Gražytė ,,Anykštą“ informavo, 
kad birželį paramą maisto produk-
tais rajone gavo 2 tūkst. 388 asme-
nys, o rugpjūtį tokia parama pri-
klausys jau  2 tūkst. 450 asmenų.

Šį mėnesį vyksiančio  dalijimo 

metu gyventojus pasieks grikių 
kruopos, rapsų aliejus, vištienos 
konservai, konservuota burokėlių 
sriuba, keptos konservuotos pu-
pelės pomidorų padaže, avižiniai 
sausainiai su šokolado gabaliukais, 
greitojo paruošimo avižų košė su 
džiovintomis uogomis ir saldintas 

sutirštintas pienas.
Gyventojai paramos maisto pro-

duktais turės ateiti su savo krepšiais, 
kadangi pasibaigus karantinui mais-
to produktai nebebus iš anksto supa-
kuoti.

Maisto produktai į savivaldybes 
bus pristatyti iki rugpjūčio 13 die-
nos, jie bus dalijami pagal nustatytą 
grafiką, dėl to gyventojams reiktų 
kreiptis į savo seniūniją.

Maisto produktus ir higienos pre-
kes gali gauti tie gyventojai, kurių 
vidutinės mėnesio pajamos vienam 
šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriau-
sybės patvirtintų valstybės remiamų 
pajamų dydžio per mėnesį – 187,5 
euro. Maisto produktams ir higienos 
prekėms įsigyti 2019-2020 metais 
yra skirti 24 mln. eurų Europos pa-
galbos labiausiai skurstantiems as-
menims fondo lėšų.
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Vieniems šimtukai, 
kitiems – ašaros

Atestatus gaus 130 
abiturientų

Visi šimtukininkai - iš J.Biliūno 
gimnazijos. Arminas Norvilaitis  
šimtą balų gavo už informacinių 
technologijų egzaminą, Julija Paš-
kauskaitė ir Kamilė Burneikaitė po 
100 balų surinko per anglų kalbos 
egzaminą,  Vaiva Musteikytė šim-
tuką pelnė už geografijos egzami-
ną. Augustė Gineikaitė gavo du 
šimtukus - už lietuvių ir anglų kal-
bų egzaminus.  Gabrielius Keibas 
surinko net tris šimtukus. Maksi-
malų balų kiekį vaikinas pelnė už 
geografijos, informacinių techno-
logijų ir anglų kalbos egzaminus. 

Brandos atestatus šiemet gaus 
130 Anykščių rajono abiturientų: 
95 baigė Anykščių J.Biliūno gim-
naziją, 16 - Svėdasų J.Tumo Vaiž-
ganto gimnaziją, 12 - Troškūnų 
K.Inčiūros gimnaziją, 9 J.Biliūno 
gimnazijos Kavarsko vidurinio ug-
dymo skyrių. Tiesa, atestatai bus 
įteikti tik 7 kavarskiečiams, nes du 
abiturientai išlaikė ne visus egza-
minus. 130 į gyvenimą išeinančių 
abiturientų yra mažiausias skai-
čius, koks tik kada bebuvo.

Sąlyginis šimtukų rekordas

Pernai Anykščių abiturientai 
gavo 6 šimtukus. Yra buvę metų, 
kai niekas iš mūsų rajono abitu-
rientų už jokį egzaminą nerinko 
100 balų. Tiesa, prieš dešimtmetį 
Anykščių rajono abiturientai iš 
viso yra surinkę ir per 10 šimtukų. 
Tačiau prieš dešimtmetį abiturien-
tų Anykščių rajone buvo beveik 
perpus daugiau nei šiemet.

Tris šimtukus pelnęs G.Keibas 
pakartojo Anykščių rekordą. Iki tol 
tik vienas Anykščių abiturientas 
yra gavęs maksimalų įvertinimą 
už tris valstybinius egzaminus: 
2011-aisiais tris šimtukus surinko 
A.Vienuolio gimnazijos abiturien-
tas Karolis Deveikis. 

Prognozuota sėkmė

Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė su G.Keibu 
susitiko A.Vienuolio progimnazi-
joje: vaikinas buvo šios mokyklos 
mokinys, o dabartinė Švietimo 
skyriaus vedėja - progimnazijos 
direktorė. ,,Nuo mažų klasių Ga-
brielius kryptingai siekė rezulta-
to“, - kalbėjo J.Banienė. Pasak 
Švietimo skyriaus vedėjos, būna 
atsitiktinumų, kai, regis, mokinys 
padaro viską, kas nuo jo priklauso, 
tačiau egzaminai netikėtai viską 
sugriauna. O G.Keibo atveju, pa-
sak J.Banienės, - dėsningas ir tei-
singas rezultatas.

Gabrieliaus rezultatais turėtų 
ypač būti patenkinti tėvai. Ir ne tik 
dėl to, jog jis tris šimtukus gavo, 
bet ir būtent dėl to, už ką tie šim-
tukai. Vaikino motina - geografijos 
mokytoja Dalia Keibienė, tėtis Vir-
gilijus Keibas - informacinių tech-
nologijų specialistas. Už abiejų 
tėvų profesinių dalykų egzaminus 
jų sūnus gavo šimtukus.

Per matematikos valstybinį eg-
zaminą G.Keibas surinko 96 balus, 
chemijos - 89 balus. Jis vienintelis 
anykštėnas, pastarojo egzamino 
gavęs daugiau nei 86 balus. Už 
matematikos valstybinį egzaminą 
daugiau nei 86 balus surinko vos 
du Anykščių abiturientai. 

Puikiai vidurinį mokslą baigu-
siam anykštėnui veriasi galimy-
bės studijuoti užsienyje, tačiau 
jis ,,Anykštai“ sakė, jog, kaip jau 
buvo anksčiau nusprendęs, rink-
sis informatikos studijas Vilniaus 
universitete. ,,Norisi likti Lietu-
voje. Galbūt magistro studijoms 
išvyksiu“, - ,,Anykštai“ kalbėjo  
G.Keibas. Jis sakė, kad maksima-
laus įvertinimo už informacinių 
technologijų egzaminą jis tikėjosi, 
o anglų kalbos ir geografijos šim-
tukai buvusi maloni staigmena. 

Matematikos egzamino 
rezultatai - žiauroki

Net 40,5 proc. Anykščių rajono 
abiturientų neišlaikė valstybinio 
matematikos egzamino. 38,2 proc. 
laikiusių gavo nuo 16 iki 35 balų, 
19,1 proc. - nuo 36 iki 85 balų ir 
vos 2,25 proc.(du abiturientai) - 
nuo 86 iki 99 balų.

Iš pirmo žvilgsnio, anykštėnų 
matematikos egzamino rezultatai 
yra žiaurūs, tačiau nuo bendrų Lie-
tuvos rezultatų jie nedaug skiriasi. 
Iš 15 tūkst. matematiką laikiusių 
Lietuvos dvyliktokų egzamino ne-
išlaikė beveik 5 tūkst., taigi trečda-
lis. 

Lietuvių kalbos valstybinio 
brandos egzamino neišlaikė 9,6 
proc. Anykščių abiturientų (Lie-
tuvoje - 10,8 proc.), anglų kalbos 
egzamino neišlaikė 0,94 proc. 
anykštėnų (1 abiturientas). Šalyje 
šio egzamino neišlaikė 1,05 proc. 
abiturientų. Vienas anykštėnas ne-
išlaikė ir fizikos egzamino. 

Kitus valstybinius egzaminus iš-
laikė visi juos laikę anykštėnai.

Žvelgiant į rezultatų lentelę, gra-
žiausiai atrodo anykštėnų anglų 
kalbos egzamino rezultatai - 24,5 
proc. mūsiškių gavo nuo 86 iki 99 
balų, o 3,8 proc. (4 abiturientai) 
- 100 balų. Tačiau, kaip ir valsty-
binio matematikos egzamino, ir 
anglų kalbos egzamino anykštėnų 
rezultatai iš esmės nuo Lietuvos 
tendencijų nesiskyrė. Lietuvoje 
nuo 86 iki 99 balų už anglų kalbos 
egzaminą gavo kiek mažiau nei 
30 proc. abiturientų, o šimtukus 
surinko net 9 proc., arba 1642 mo-
kiniai. Palyginimui -  matematikos 
šimtukų Lietuvoje buvo vos 147, 
lietuvių kalbos - 214. Visų šių trijų 
pagrindinių egzaminų laikiusiųjų 
skaičius panašus - 15-18 tūkst. 

Užsakė gerą orą

Didžioji dalis anykštėnų abitu-
rientų šiandien susirinks J.Biliūno 
gimnazijos kieme: kaip minėjau, iš 
130-ies šiais metais vidurinį moks-
lą baigusių anykštėnų net 95 yra  
J.Biliūno gimnazijos auklėtiniai.

Šios mokyklos vadovė Regina 
Drūsienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
ceremonija vyks pagal ,,koronos“ 
prevencijos reikalavimus - kėdės 
bus sustatytos vieno metro atstumu 
viena nuo kitos. Atvirose erdvėse 
vykstančiuose renginiuose kaukės 
nėra privalomos, tad abiturientės 
turės progą pasipuošti šventiniu 
makiažu. ,,Dėl gero oro – sutarta“, 
- juokėsi J.Biliūno gimnazijos di-
rektorė Regina Drūsienė.    

Anykščių J.Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė šian-
dien išdalys 95 brandos atestatus. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Ba-
nienė sako, jog kartais vals-
tybiniai egzaminai ir nepel-
nytai sugriauna abiturientų 
planus. 

Ką manote apie 
rajono 
žvyrkelių 
kokybę?

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, apsaugos firmos 
,,Šerifai“ vadovas: 

,,Sunku lyginti mūsų rajono 
kelius su kitų rajonų keliais. Ne-
galiu sakyti, kad tarp rajonų ma-
tau didelius skirtumus. Gal  Ku-
piškio rajone geriau nei pas mus. 
Molėtų rajone - kaip ir pas mus: 
,,visaip“ yra. Nors ten gal visai 
neprižiūrimų kelių - bandakelių - 
daugiau yra. Dažnai atrodo, kad 
kitur yra geriau nei pas mus, bet, 
man regis, čia tradicinis lietuvių 
bruožas.“

Bronius VITKŪNAS, trene-
ris: 

,,Dviračiu važiuojant žvyrkelių 
kokybė tenkina. Mašina labai jau 
retai žvyrkeliais tenka važiuoti, 
nelabai reikalų būna...  Žodžiu, 
žvyrkelių kokybė įtakos mano 
gyvenimo kokybei nedaro.“ 

Kipras PAKELTIS, versli-
ninkas: 

,,Nesusimąsčiau. Retai tenka 
man žvyrkeliu važiuoti. Tik iki 
Nevėžos ežero, žvejoti. Bet jeigu 
neatėjo mintis, kad galima su-
pykti, jog keliai blogi, vadinasi, 
geri tie keliai.“ 

- ANYKŠTA

Ir tada bitės pradėjo nešti 
dirbtinį medų...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, gamti-
ninkas, apie tai, kaip Lietuvoje 
atsirado Sosnovskio barščiai: 
,,Viena iš versijų, kad Sosnovskio 
barščius į Lietuvą įsivežė bitinin-
kai, nes šis augalas labai medin-
gas.“

O kartais geriau vėliau negu 
niekad

Artūras ZUOKAS, partijos 
,,Laisvė ir teisingumas“ vicepir-
mininkas, apie nuo šios partijos 
link socialdarbiečių pasukusį 
Kęstutį Tubį: 

,,Žmogus turi būti stabilus... Gal 
ir gerai, kad jis pasitraukė. Geriau 
dabar nei po rinkimų.“

Kodėl šiąnakt negrįžai? Ai... į 
upėtakius užsižiūrėjau...

Donatas JUCIUS, verslinin-
kas, apie upėtakius: 

,,Žiūrėdami, kaip mūsų upėta-
kiai plaukioja, nepajuntame, kaip 
dingsta valandos.“

Laiškanešys skambina du 
kartus, FNTT - tik kartą...

Saulius FILIPAVIČIUS, Troš-
kūnų klebonas, apie teismus: 
,,Kiek laiko reikėjo skirti visiems 
šitiems marazmams, užuot dirbus 
normalų darbą.“ 

Teisėja - į bažnyčią, klebonas 
- į teismą....

Zita GAVĖNIENĖ, Utenos 
apylinkės teismo Anykščių 
rūmų teisėja, po nuosprendžio 
paskelbimo Troškūnų klebonui 
žurnalistams sakė, jog byla ne-
buvo lengva: 

,,Toks jau mano darbas... Į baž-
nyčią kaip ėjau, taip ir eisiu.“ 

Sakot, STT ir turto vertinimu 
užsiima?

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas, apie verslininko Valdo 
Trinkūno žemės dovanojimą sa-
vivaldybei: 

,,Kyla klausimas, kodėl versli-
ninkas V.Trinkūnas tų sklypų ne-
pardavė. Manau, kad ateityje STT 
tuos dovanojimus įvertins.“ 

Sutartis sudaryta nematomu 
rašalu?

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie V.Trinkūno sklypus: 
,,Įtariu, kad kai kurios sutarties 
sąlygos yra įslaptintos ir žinomos 
tik šalims.“     
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Apie melioracijos svarbą primena 
,,šlapi” metai

Anykščių rajone melioracijos įrenginių būklė yra patenkinama, 
o tvarkydama šią pasenusią infrastrūktūrą, savivaldybė pagrin-
dinį dėmesį skiria griovių priežiūrai. Pasak Anykščių rajono savi-
valdybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Audroniaus 
JUODŽIO, šiais metais melioracijos įrenginių priežiūrai Anykš-
čių rajone skirta 349 tūkst. eurų. 

A.Juodį apie melioracijos sritį kalbino portalo anyksta.lt re-
daktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Audronius Juodis sakė, kad šiemet rajone bus su-
tvarkytas 21 griovys.

- 349 tūkst. eurų Anykščių ra-
jono melioracijos įrenginių, dau-
giausia griovių, priežiūrai – ar 
tai pakankama suma, palyginti 
su ankstesnėmis valstybės dota-
cijomis šiai sričiai?

- Nemažai. Už šias lėšas bus 
suremontuotas 21  objektas. Tie 

objektai - tai kilometro ar maždaug 
5 kilometrų ilgio grioviai. Iš šių 
griovių  šalinama augalija, o jei 
kur galima tai padaryti - iškertami 
krūmai, išvalomas pats griovys, 
kad atitiktų reikalavimus. Dažnai 
tenka keisti drenažo vamzdelių 
žiotis, nes pro jas dėl apnašų nega-

li nutekėti vanduo. Taip pat sure-
montuojamos pralaidos. Samdome 
atestatuotus rangovus, kurie šiems 
darbams atlikti turi specialią techni-
ką -  ekskavatorius su  pailgintomis 
strėlėmis. Prie melioracijos darbų 
dirba nemaža rangovų: ,,Kurklių 
karjeras”, ,,Anykščių melioracija”, 
,,Ukmergės melioracija”ir kiti.

- Debeikių seniūnijoje šią va-
sarą bus atliekami avariniai me-
lioracijos statinių darbai. Kas 
ten nutiko?

- Ten remontuojamos drenažo 
linijų atkarpos, dažniausiai jos 
siekia po keliasdešimt metrų.Yra 
valstybei priklausantys drenažo 
statiniai ir jų avariniam remontui 
skiriama 15 proc. gaunamų lėšų. 
Darbai vyksta pagal gyventojų 
prašymus, tuos statinius taip pat 
mes kontroliuojame ir įvertiname 
jų būklę. Pakanka pakeisti drena-
žo vamzdelius.

- Kur Anykščių rajone yra 
prasčiausia melioracijos įrengi-
nių būklė?

- Visame rajone situacija vieno-
da.Vieni melioracijos įrenginiai 
įrengti 1950 metais, paskutiniai 
- 1990 metais. Tai tokia jų ir bū-
klė. Viskas susidevėję, drenažo 
vamzdeliai yra apaugę apnašomis, 
prastai funkcionuoja, todėl visas 
vanduo išplaukia į griovius.

- Ar realu, kad artimiausiu 
metu būtų pradėta įrengti nau-
jus melioracijos įrenginius?

- Apie tai nekalbama, nes tai 
labai brangu.  Be to, žemės nau-
dojimas dabar yra kitoks. Žemė 
priklauso žmonėms, įmonėms - jie 
patys sprendžia, kaip jiems reikia 
gyventi. Susikuria ūkininkų asoci-

acijos, kreipiasi paramos ir patys 
rekonstruoja melioracijos įrengi-
nius. Ir mūsų rajone yra keturios 
asociacijos, vykdančios tokius 
projektus. Už gautą paramą meli-
oracijos įrenginiai rekonstruojami 
iš esmės - keičiami drenažo rink-
tuvai, nutiesiami nauji sausintu-
vai.

- Kaip į melioracijos darbus 
reaguoja gyventojai?

- Ne visi nori, kad jų žemė būtų 
tvarkoma.Vieni nori ją mišku ap-
sodinti, kiti palieka gamtai. Mes 
dalyvaujame tuose melioracijos 
įrenginių rekonstrukcijos projek-
tuose, kur rodoma žmonių incia-
tyva ir kur  pritariama melioraci-
jai.

Pavyzdžiui, melioracijos dar-
bų viešuosius konkursus laimėję 
rangovai yra įsprausti į laiką. Jie 
turi darbams mažesnį nei vienų 
metų terminą. O ūkininkui svar-
biau derlių nuimti ir tik jį nuėmęs 
leidžia į laukų pakraščius rango-
vams įvažiuoti. Visokiausių yra 

aplinkybių. Tačiau dažniausiai 
problemos sprendžiamos gerano-
riškai.

- Ar valstybė, galų gale patys 
žemės savininkai skiria pakan-
kamą dėmesį melioracijai?

- Vienu metu Lietuvoje buvo 
Melioracijos ministerija.Ta sritis 
dabar administraciškai nebeval-
doma, bet pati melioracija niekur 
nedingo. Daug turto, didelė at-
sakomybė, nes nusausinti reikia 
didelius žemės plotus. Niekas 
nedingo, viskas veikia. Ir jei tik 
išpuola šlapi metai, tuoj pat ir pa-
simato turto vertė. 2017 metais 
buvo masinis žemės savininkų bė-
giojimas, nes daug kur į laukus su 
technika negalėjo įvažiuoti. Tada 
žmonės suprato, kad melioracija 
reikalinga ir tokiais atvejais gelbs-
ti. Aišku, kai sausa, reikia elgtis 
išmintingai - melioracijos įrengi-
nius reikia tobulinti. Mokslininkai 
yra numatę tokias priemones, tik, 
aišku, jų įgyvendinimą riboja ma-
terialiniai ištekliai.

Robertas ALEKSIEJŪNAS

,,Dovanotam arkliui į dantis 
nežiūri“- ko gero, šis posakis ge-
riausiai atspindi liepos mėnesio 
Anykščių rajono tarybos posėdį, 
kuriame anykštėnų išrinktieji 
priėmė verslininko Valdo Trinkū-
no dovaną - tris žemės sklypus. 
Toks Anykščių rajono tarybos 
sprendimas paskatino pasidomėti 
posakio kilme.

,,Posakis buvo vartojamas 
dar tada, kai žmonės pirkdavo 
arklius. Dažnai viduramžiais, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikšty-
tės laikais, arklių dokumentaciją 
pildydavo tik dvaruose. Papras-
tai arkliai jokių dokumentų 

neturėjo, tad norint sužinoti, kiek 
arkliui metų, reikia pažiūrėti į 
dantis - tada viskas aišku pasida-
ro“, - taip yra išaiškinęs Arklio 
muziejaus darbuotojas Egidijus 
Musteikis.

Nežinau, kaip šiandien būtų 
pasielgusi Anykščių rajono 
taryba, jei Anykščių rajono savi-
valdybei kažkas būtų nusprendęs 
padovanoti arklį, tačiau į jo dan-
tis anykštėnų išrinktiesiems pa-
žvelgti tikrai būtų kilę problemų - 
iki šiol Tarybos posėdžiai vyksta 
nuotoliniu būdu. Bet, regis, čia 
ne esminis 
dalykas. Kur  
kas svarbiau, 
kas tą arklį 
dovanoja...

Tikėtina, 
kad Anykščių 
rajono tarybos 
nariai lygiai taip pat nebraidė po 
verslininko V.Trinkūno dovano-
jamus sklypus. Pakako atsiversti 
sprendimo projektą,  pamatyti 
dovanotojo pavardę bei lakoniš-
kus argumentus, kodėl Anykščių 
rajono  savivaldybei būtina 
perimti žemės sklypus, kurie 
yra Skardžio, Šepetiškių ir Sodų 
gatvių tęsiniai.

,,Perėmus sprendimo projekte 
išvardytus žemės sklypus, būtų 
išspręsta privažiavimo kelių 
priežiūros, aptarnaujančio ir 

specialaus transporto apsisukimų 
(greitosios pagalbos, gaisrinių 
automobilių) infrastruktūra, taip 
pat tai padėtų išspręsti miesto in-
žinerinių komunikacijų (vandens, 
nuotekų, lietaus nuotekų ir kitų 
tinklų) įrengimo ir po to apsau-
gos zonų nustatymo problemas“, 
- rašoma sprendimo projekte.

Priimant kiekvieną sprendimą, 
Anykščių rajono tarybai taip pat 
visada nurodomos  teigiamos ir 
neigiamos sprendimo pasekmės. 

 ,,Teigiama pasekmė – Anykš-
čių rajono savivaldybė nuosa-

vybėn įsigyja 
turtą. Neigiama 
pasekmė – 
nėra“, - buvo 
nurodyta spren-
dimo projekte.

Verslininko, 
V.Trinkūno, ku-

ris yra Lietuvos liberalų sąjūdžio 
narys, dovaną Anykščių rajono 
taryba priėmė, tačiau įdomiau-
sia, kad dovanos svarba labiau-
siai abejojo jo bendrapartietis, 
liberalas Kęstutis Indriūnas ir į 
Anykščių rajono valdžią libera-
lų atvestas Kęstutis Tubis. Abu 
politikai  priešinosi verslininko 
V.Trinkūno dovanai, argumentuo-
dami, kad ji taps našta Anykščių 
rajono savivaldybei, kalbėjo, kad  
verslininkas iš žemės sklypų daro 
biznį, o priimdama jo dovaną, 

savivaldybė kelia verslininko tur-
to vertę... K. Indriūnas ir K.Tubis 
posėdyje atvirai demonstravo 
palaikantys vienas kito nuomonę, 
ir rodėsi, kad buvęs Anykščių 
rajono meras ir jo patarėjas visai 
pamiršę vidines nesantaikas, dėl 
kurių prieš keletą metų kunku-
liavo šitiek aistrų... Ir tai nėra 
blogai - juk kiek Anykščių rajono 
taryboje dar yra belikę anykštėnų 
išrinktųjų, kurie garsiai drįsta 
išsakyti savo nuomonę...

Ką gi, dovana priimta, Anykš-
čių rajono savivaldybė tapo 
turtingesnė, tačiau visuomenei 
liko daug neatsakytų klausimų. 
O kodėl verslininkas V.Trinkūnas 
žemės sklypus Anykščių rajono 
savivaldybei dovanojo, užuot 
juos pardavęs? Kokie jo tikrie-
ji ketinimai? Tai klausimai, į 
kuriuos atsakyti labai sudėtinga. 
Laikas parodys šios dovanos ver-
tę, o ko paprastai yra siekiama 
dovanomis, kalba pati istorija. 
Ją galima pritaikyti ir šiems 
laikams.

Archeologė dr. Daiva Stepona-
vičienė viename iš savo straips-
nių rašo, kad senovėje vyravo 
paprotys dovanoti, siekiant poli-
tinio palankumo.

 ,,Jei už dovaną neatlyginta, ją 
gavęs tampa priklausomas nuo 
dovanotojo. Atsakas į galingo 
žmogaus dovaną buvo ištikima 

tarnyba arba giriamoji daina, o 
lygiakilmio žmogaus neatlyginta 
dovana galėjo netgi būti labai 
pavojinga jos gavėjui“, - rašo dr. 
D.Steponavičienė.

Viena aišku, kad verslininkas 
V.Trinkūnas, Anykščių rajono 
savivaldybei dovanodamas žemės 
sklypus, jau nusipelnė Anykščių 
rajonui. Tikėtina, kad už šią 
dovaną Anykščių rajono savival-
dybė jam tikrai neliks skolinga. 
Netolimoje ateityje V.Trinkūnas 
galimai  bus paskelbtas Metų 
verslininku ar net Anykščių kraš-
to ambasadoriumi. Ir tai visai 
nenustebintų. Anykščių rajono 
savivaldybė myli mecenatus ir 
yra pasiryžusi aukso raidėmis 
įamžinti jų atminimą, nors ta 
dovana - tik knygų komplektas už 
porą šimtų litų...

Į galvą lenda ir dar viena 
įkyri mintis. O gal verslininkas 
V.Trinkūnas tiesog atsikratė jam 
nereikalingų sklypų, įteikdamas 
juos savivaldybei kaip dovaną? 
Juk kiekvieno ,,sekcijoje“ galima 
rasti dar neišpakuotų dovanų, 
kažkada gautų vazelių ar lėkščių 
su pauksuotais krašteliais  kom-
plektų, kurie, taip ir neradę sau 
vietos, kaip dovana keliauja iš 
rankų į rankas...O kur juos dėti? 
Jeigu nereikalingi, kaip pastebė-
jo eksmeras Leonas Alesionka, 
tai ir dovanoji.

...Tikėtina, kad už šią do-
vaną Anykščių rajono sa-
vivaldybė jam tikrai neliks 
skolinga.... 

Šiais metais melioracijos įrenginių priežiūrai Anykščių rajone 
skirta 349 tūkst. eurų.
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Valerijus Jevsejevas: „Kaime matai 
pusantro žmogaus, ir tai iš tolo“ Lina DAPKIENĖ

Žinomo aktoriaus, spektaklių režisieriaus Valerijaus Jevsejevo pavardę galima aptikti įvairiausių 
spektaklių kūrybinių komandų sąrašuose. Daugelis V. Jevsejevą įsiminė kaip Zylės tėvą Daną iš 
Lietuvos televizijos serialo „Nemylimi“, kaip veikėją Vaclovą iš „Naisių vasaros“. 

Jau daugiau nei dešimt vasarų aktorius poilsiauja Šovenių kaime (Anykščių r.) – čia kartu su žmo-
na, Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokytoja Vilija Geležiūte jie yra įsigiję seną, šimtmetį  
skaičiuojančią sodybą, kuri jiems labai pravertė karantino laikotarpiu. 

Dūzgianti nuo bičių liepa, 
žemuogės sirpsta prie durų 

Aktorius Valerijus su žmona Vi-
lija įsigijo namelį Šovenių kaime, 
nes juos sužavėjo natūrali gamta, 
be to, ši vieta jiems pasirodė esanti 
labai patogi dėl susisiekimo – pu-
siaukelė tarp Vilniaus ir Panevė-
žio. 

„Ieškojome gamtos, vandens. 
Maždaug prieš dešimt metų kartu 
su žmona sumanėme paieškoti ko 
nors tinkamo, kur galėtume vasa-
roti. Tais laikais tokie skelbimai 
buvo spausdinami laikraštyje „Alio 
reklama“. Beieškodami, besidai-
rydami išvažinėjom beveik visą 
Lietuvą, gal tik Žemaitijos „nelie-
tėme“. Kai atvažiavome čia pirmą 
kartą, buvo maždaug vidurvasaris, 
šiek tiek po Joninių. Didžiulė liepa 
visa kvepia ir net dūzgia nuo bičių, 
o prie pat įėjimo į trobą – žemuo-
gės raudonuoja! Nė neabejodami 
dėl šios vietos tinkamumo, susisie-
kėme su šeimininku Z. Tučinsku“, 
– pasakojo žinomas aktorius V. 
Jevsejevas. 

Pašnekovas prisiminė, kad buvęs 
šeimininkas, parduodamas sody-
bą, paklausė tik vieno – „ar mano 
mamos bijūnų neišnaikinsit?“ 
„Mes ne tik kad neišnaikinome tų 
mamos gėlių: mes jų dar daugiau 
pasodinome. Pasodinome ir naujų 
augalų, bet tai, ką radome, stengia-
mės išsaugoti“, – teigė Valerijaus 
žmona Vilija, rodydama sodybą ir 
vesdama pro didžiulius puošnius 
krūmus, kupinus stambių žiedų. 

Pasak naujųjų šeimininkų, įsigy-
ta dviejų galų troba buvo sutrešusi, 
stogas dengtas čerpėmis, prakiuręs. 
Senas kaminas į vidų sukrito jiems 
bebūnant ir besitvarkant viduje... 
„Kaip mums sakė buvęs šeimi-
ninkas, gryčiukė statyta maždaug 
1914 metais. Įdomu tai, kad, įsi-
giję trobą, viduje radome daugybę 
madų žurnalų komplektų, kelionių 
vadovų po Vilnių ir Paryžių – tai 
mus gerokai nustebino“, – šypso-
josi pašnekovas. 

Kiekvieną kartą atvykęs į so-

dybą, Valerijus žavisi natūralia 
kaimo gamta. „Šit vieną vakarą 
išeinu į priemenę ir mąstau – juk 
nesukėliau aš čia tų žiogelių, iš kur 
jų šitiek grojančių?“ – stebėjosi pa-
šnekovas ir tęsė: – Arba didžiulis 
būrys netoliese, čia pat, ant lauko, 
nutūpusių gulbių. Kažkas fantas-
tiška. Kitą naktį, žiūrėk, iki pat 
ryto ant klėties stogo pratupi gan-
dras...“ 

Pasak V. Jevsejevo, jiedu su 
žmona įsigijo sodybą, nes tiesiog 
atėjo tam laikas. Pasiteiravus, ar 
aktorius jau pasiekė pensinį amžių, 
Valerijus atvirai linktelėjo – jam 
64-eri. 

Valerijaus žmona rūpinasi sody-
bos interjero dizainu, mielai sukasi 
aplink esančiame žemės plotelyje, 
laukia į svečius atvažiuojančių tri-
jų suaugusių sūnų, o labiausiai – 
kol kas vienintelės anūkytės. 

Vienas iš sūnų – Andrius Jev-
sejevas – yra vienas ryškiausių 
Lietuvoje teatro kritikų, Paulius – 
semiotikos dėstytojas Vilniaus uni-
versitete, o trečiasis, Tomas, moko 

vaikus anglų kalbos Vietname. 

Pravertė per karantiną

Pasak sutuoktinių Jevsejevų, 
gryčiutė jiems labai pravertė jau 

porą kartų: kai keitė butą mieste 
ir per karantiną. 

„Gyvename čia beveik kaip 
vienkiemyje. Per dieną – pusan-
tro žmogaus, ir tai iš tolo. Vienas 
praeina, o kitas, kur be kojos, 
neįgaliojo vežimėlyje pravažiuo-
ja...“, – teigė aktorius V. Jevseje-
vas..  

Pasak naujųjų šeimininkų, 
tvarkymosi darbai vyks dar il-
gai. „Tie remonto darbai niekada 
ir nesibaigs. Tiesa, anksčiau vis 
užsukdavo kaimo linksmuolių, 
tvirtinančių „viską mokam, galim 
padėti, tik labai karšta, duok porą 
eurų“. Tik jei paduodi tą porą 
eurų, žiūrėk, ir nuskuba kai kur, 
nebegrįžta. Samdome meistrus“, 
– mintimis dalijosi Valerijus.

Ir aktorius, ir režisierius

Klaipėdos rajone, Gargžduose, 
gimęs, 30 metų Panevėžio Juozo 
Miltinio dramos teatre aktoriumi 
dirbęs, vėliau pats savo noru iš 
ten išėjęs, Valerijus dabar gyvena 
Vilniuje. „Išėjau į neutralius van-
denis, tiksliau – į niekur, tačiau ne 
veltui yra sakoma: „Durys užsida-
ro, atsidaro langas“. 

Nemanau, kad būčiau tiek fil-
mavęsis ar kad mane būtų pakvie-
tę režisieriai Jonas Vaitkus, Jana 
Ross, o Klaipėdoje – Valentinas 
Masalskis. Pamenu, paskambi-
no Masalskis ir pakvietė vaidinti 
spektaklyje. 

Aktorius Valerijus Jevsejevas su sūnaus augintine, vardu Rėja. 

Greičiausias „Telia“ mobilusis internetas Anykščiuose 
tapo dar greitesnis
Šią vasarą kaip niekada daug žmonių liko atostogauti Lie-

tuvoje, tad Anykščius, kaip ir kitus šalies kurortus, užplūdo 
vietiniai turistai. Nepaisant to, greičiausias „Telia“ mobilusis 
internetas Anykščiuose tapo dar greitesnis.

„Maksimaliai padidinus 
Anykščiuose esančių „Telia“ 
stočių pralaidumą, visur vei-
kiantis „Telia“ nešiojamasis 
internetas tapo iki 30 proc. 
greitesnis ir dabar juo gali 
naudotis dar daugiau gyven-
tojų bei poilsiautojų“, – sako 
„Telia“ Tinklo vadovas Arū-
nas Strolia.

Jis pastebi, kad dėl šio pa-
gerinimo „Telia“ klientų mo-
biliojo interneto sparta gali 
siekti ir gerokai virš 100 Mb/s. 
Tokios spartos internetą „Te-
lia“ siūlo šviesolaidžio klien-
tams!

Palyginimui, visoje Lietuvo-
je vidutinė „Telia“ 4G interne-
to sparta, Ryšių reguliavimo 

tarnybos duomenimis, šįmet 
siekia 81,92 Mb/s. Ji yra ati-
tinkamai 23 proc. ir 84 proc. 
didesnė nei kitų operatorių.

Dar viena gera žinia 
Anykščių gyventojams – ir 
pasibaigus atostogų sezonui, 
įdiegtos pažangios antenos, 
papildomi dažniai ir kiti pa-
tobulinimai liks. 

Taigi dar greitesniu ir ko-
kybiškesniu mobiliuoju „Te-
lia“ ryšiu galėsite naudotis 
ištisus metus. 

Iš viso per pastaruosius du 
mėnesius „Telia“ inžinieriai 
išplėtė 19-os bazinių stočių 
pajėgumus Lietuvos kuror-
tuose. 
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Valerijus Jevsejevas perspėja – šitoje Budrių ežero vietoje nekimba... 

„Karas mane išmokė neverkti niekur ir niekada“, – teigė akto-
rius Valerijus Jevsejevas  spektaklyje „Gyvenimas mano – degi-
mas“.
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Slėptuvės globa ir rūstus atpildas
Raimondas GUOBIS

Juozas Šermukšnis, iš 1930 Vytauto Didžiojo metų kartos, jau 
nušventęs savo 90 metų jubiliejų,  sako, kad gyvenimas, nors ir 
nelengvas, bet įvairus, prabėgo greitai. Kai sovietai okupavo Lie-
tuvą, jam buvo dešimt, kai sugrįžo - jau keturiolika, o sulaukęs 
aštuoniolikos jau buvo partizanų būrio ryšininkas. 

Jis patyrė suėmimą, žiaurius kankinimus, tačiau nieko neišda-
vė. Vargo sovietų lageriuose, bet nepalūžo... 

Vaikystės atspindžiai

J. Šermukšnis gimė Andrioniškyje, 
augo Sedeikiuose, kur tėvelio brolis 
Jonas turėjo nedidelį ūkį. Jis, kaip ir 
brolis Mykolas, buvo 1919 m. sava-
noriai, puoselėdami nepriklausomos 
Lietuvos, teisingo gyvenimo viltis, 
kartu su daugybe panašaus likimo 
jaunų vyrų stojo į tautos išsivada-
vimo kovą. Augę dvare - jų tėvelis, 
buvęs Sedeikių dvaro arklininku gal 
dar valdant ponui Kalyškai, svajojo 
apie savarankišką gyvenimą, gali-
mybę turėti savos žemės. Mykolas 
padėjo broliui ūkio darbuose, taip 
pat eidavo kasti griovių, kirsti miško, 
plukdydavo sielius. Tarpukariu dirbo 
„ant pusės“ bene 15 hektarų Paan-
drioniškio kaime. Gyvi smėlynai: 
daug darbo, o derlius prastas, tačiau 
vertėsi – neblogai užaugdavo rugiai, 
sėdavo miežių, avižų. Kviečiai tik 
neužaugdavo. Puikiai užderėdavo 
bulvės, mat dirvą gerai įtręšdavo 
mėšlu. Laikydavo porą karvių, arklį, 
kiaulių, avių. Taip begyvendami ir 
susibičiuliavo su čia pat, šile, besi-
glaudžiančiais partizanais. Partizanų 
kovas jau buvo pažinę iki tolei, dar 
1945 m., kai per Joninės sovietiniai 
kareiviai iššaudė Žolyno būrio vy-
rus.

Krauju permirkęs rytmetis

Žolynas (iki tol stambus Niūronių 
kaimo ūkininkas Jonas Biliūnas) 
buvo dalyvavęs 1919 m. kovose 
už nepriklausomybę, išėjęs sava-
noriu už tėvynės laisvę. Tarpukariu 

ūkininkavo, tačiau gyvai domėjosi 
politiniais įvykiais, tebebuvo patri-
otiškai nusiteikęs. Užėjus sovietams, 
organizavo sukilėlių būrį. Matyt, jo 
vadovaujami vyrai užvertė vieškelį 
nuo Anykščių medžiais, kad tremtin 
gaudę žmones sovietiniai aktyvistai 
neįvažiuotų į sodžių. Tad tas kraštas 
dar prieš prasidedant karui buvo nuo 
sovietų išvaduotas - apie tai net rašė 
spauda, laikraštyje buvo išspausdin-
tas straipsnelis, skelbiantis, kad jau 
išvaduota brangaus rašytojo Jono 
Biliūno tėviškė.

Jo (Jono Biliūno) bendravardis 
ir bendrapavardis prisidėjo įve-
dant tvarką jau vokiečių užimtuose 
Anykščiuose, tad, sovietams su-
grįžus, ėmė slapstytis. Pasivadi-
nęs Žolynu, įkūrė partizanų būrį. 
Tačiau pokario kovotojo žygis 
buvo neilgas: dar 1945 m., Joninių 
ankstų rytą, apsupus sovietiniams 
kareiviams, bandydamas išsiveržti 
žuvo vadas ir dar penki kovotojai. 
Tuomet Juozas Šermukšnis tebuvęs 
penkiolikmetis. Aukos už tėvynę 
suvokimas giliai smigo į jaunuolio 
širdį. Greitai ir jam teko įsijungti į 
kovą prieš pavergėjus.

Priesaikos šventumas

Prieš 1947 m. pavasarį, įrengdami 
požeminę slėptuvę šile, jie ilgokai 
kalbėjosi su netoliese gyvenančiu 
Mykolu Šermukšniu. Juk visi pa-
žįstami. Vytautas Pačinskas – Au-
dra, Povilas Mickūnas – Jaunutis, 
dar Šimoniokai, Albertas Pakenis - 
Jūreivis. Iškasė greitai, su talka, ar-

kliu išvežė žemes tolėliau į mišką, 
supylė į ten buvusias moliaduobes. 
Įėjimas - ant keliuko, tarp vėžių. 
Išeidami galėjo angą užbarstyti 
smėliu, skujomis patys, o  lendant 
į vidų reikėjo, kad tai padarytų kas 
nors iš viršaus. Kasdienė patikimo 
žmogaus pareiga. Lubos - iš kar-
telių, sienos sutvirtintos lentomis. 
Miegodavo tiesiog ant lentų, pa-
sitiesę šiaudų, turėję ir antklodes. 
Virš pačios slėptuvės augo tankus 
kadagynas, į kurį buvo išvesti ven-
tiliacijos kaminėliai. ,,Gera vieta“ 
– bidonas. Pasišviesti naudojo ži-
balinę lempą.

Bunkerį prižiūrėti  ėmėsi sep-
tyniolikmetis Juozas Šermukšnis. 
Pasak tardymo protokolo, prisie-
kęs savo namuose, prie švento pa-
veikslo: kartojo partizaniškos prie-
saikos žodžius, užtvirtino priesaiką 
bučiuodamas automato vamzdį. 
Pats J. Šermukšnis teigia apskritai 
priesaikos nedavęs, o tie bylos įra-
šai esą paprasčiausias saugumiečių 
pramanas, po kuriuo kankinamas 
ryšininkas nesusivokdamas pasi-
rašė. Prie slėptuvės važiuodavo 
arkliu – greičiau ir saugiau. Daž-
nai moliniame puode - ,,polivone“  
su dviem ąsom, kurį susukdavo į 
skepetas, nuveždavo valgyti. Prie 
šiltų barščių su mėsa visada įdė-
davo duonos, kartais ir lašinių. 
Tą krovinį ,,pamesdavo“ su šienu. 
Apsuka miško keliukais ratu, pasi-
žiūri, ar ramu, po to sustojęs koja 
dugnan suduoda – savas. Būdavo, 
kad ankstų rytą grįždami iš žygio 
jie patys pas bunkerio prižiūrėtoją 
užeidavo. Tada jau į mišką keliau-
davo kartu. Ryšininkavo tarp šio 
ir netoli Lašinių besilaikančio Ke-
meklio – Tauro būrio. Vasarą va-
žiuodavo dviračiu. Eidavo po kai-
mus parinkti maisto. Parodydavo 
partizanų surašytą korčiukę ir kas 
ko galėdavo, turėdavo - duodavo. 
Duonos, sviesto, lašinių, dešrų. Nė 
vienas neatsakydavo. Ne kartą rin-
kęs Ramaškonyse, Beržoniškyje, 
Paandrioniškyje, Niūronyse. 

Kartą žiemos naktį vežęs kelis 
partizanus į Šimonių girią ir pa-
kliuvę į pasalą ties Karoso Petro 
sodyba. Kulkosvaidžio kulkos su-
trupino rogių pavažų priekį, ienas. 
Partizanai išlakstė, skrebai taip 
pat persekioti pabūgo, o jį arklys 
nutempęs iki dėdės sodybos. Ten 
pašiurpusį, kulkų išvengusį gyvu-
lį uždarę į tvartą. Paslėpę roges, o 
Juozas ties Jasiūno malūnu ledu 
perėjęs upę. Namo dar nėjęs, per-
nakvojęs pas dėdę Ramaškonyse. 
Taip ir pasibaigę. Kuomet būdavo 
siautimai, tai sutartu belsmu įspė-
davo savo bunkerio partizanus. Tą 
slėptuvę, tik tuščią, surado kažkam 
nurodžius, išsprogdino. Buvo jau 
suimtų ryšininkų, tai tie tardo-
mi  - vienas žodį, kitas - žodį, taip 

stribai ir atsekę, kad J. Šermukšnis 
taip pat partizanų pagalbininkas.

Kančios paženklinta ištikimybė

Buvo jau 1948 m. gruodis, kaip tik 
miręs kaimynas Pranas Kavoliūnas. 
Vakare pagrabaujant apstojo namus 
skrebai ir velionio sūnui paliepė 
pakviesti J. Šermukšnį. Tas išsigan-
dęs,  paprašęs visų nesipriešinti, mat 
bijojo, kad susišaudymas nekiltų, 
nesudegintų, neiššaudytų, juk visko 
tuomet nutikdavo. 

Vos išėjo, tuoj čiupo, užlaužė už 
nugaros, pančiu surišo rankas ir 
tiesiog sugrūdo važin, sau po kojo-
mis. Čiuplutis - smulkaus sudėjimo 
vyrukas buvęs. Kiek pavažiavus, 
jau išlindus iš šilelio, sustojo prie 
Jurgio Biliūno klojimo Niūronyse. 
Išsikirto beveik rankos storumo 
ėglio stiebą, apgenėjo palikdami 
gal centimetro ilgio aštrias šake-
les ir pradėjo mušti. Be perstojo 
šaukė, liepė sakyti, kur bunkeris, 
ir daužė – per pečius, šlaunis, kur 
papuola. Daugiausia per blauzdas, 
kur minkščiau, mat vengė sulaužyti 
kaulus ar užmušti. Po to dar ilgokai 
laikėsi žaizdos, negalėjo nei sėdėti, 
nei gulėti. Matyt, manė, kad iš pa-
žiūros gležnas jaunuolis greitai pa-
lūš ir viską išpasakos. Apsiriko, jis 
tylėjo kaip senovės spartiečių karys, 
atrodo,  buvo kietesnis, kantresnis ir 
už palaukės akmenį.

Nugabeno į Anykščių skrebų būs-
tinę Janydžiuose, dažnai mušė, vis 
klausė, kur partizanai. Veik dvi pa-
ras daužė, kankino. Tuomet nuvarė 
į milicijos mūrą, uždarė į didžiąją 
kamerą rūsyje. Apipuolė utėlės. 
Stribai naktimis kamavo, daužė. 
Kuriuos užmušdavo, inscenizuo-
davo savižudybę. Jau pastingusį 
negyvėlį pakabindavo ant kokios 
virvelės ir pakvietę kelis kalinius 
liepdavo nuimti ir užrašydavo, kad 
įvyko savižudybė. Suimtas mergi-
nas naktimis ne tik mušdavo, bet 
ir prievartaudavo. Ten buvęs toks 
nuo Andrioniškio kilęs skrebas Jo-
vaiša, dvyniai broliai Rozaliai, taip 
vadinami, mat buvo nesantuokiniai 
Rozalijos vaikai. Bylą užvedė, pro-
tokolus užrašinėti pradėjo tik veik 
po mėnesio. Pagrindinis tardytojas 
buvo Sukaviejus. Kambario kampe 
lazdų pristatyta. Pasodina ant tabu-
retės ir pradeda gražiuoju: pažada, 
kad jei pasakys, kur partizanai, 
niekas ne tik nebemuš, bet ir paleis 
namo. Nesakai - tada nuverčia nuo 
tos kėdutės ir spardo, daužo, kol nu-
sibosta. J. Šermukšnis stengėsi at-
sukti galvą smūgiams, kad greičiau 
apsvaigintų. Muša, kol atsibosta, 
tada pakiša surištą po stribų gultais, 
o kai sugalvoja - vėl išsitraukia, vėl 
tardo. Taip kankino tris paras. Kai 
parmuša ant žemės, daužo, toks 
jausmas, kad rodosi -  širdį išmuš. 

Nesakė nieko, mat žinojo, kad jei 
nors kiek prasitars, tai jie klaus vis 
toliau, daugiau... 

Leido pasimatyti su tėvu. Nu-
jausdami, kad gali pasiklausyti, jie 
elgėsi išmintingai: sūnus sakė esąs 
nekaltas, nieko nežinąs, o tėvas jį 
nuramino – nekaltas esi, nieko ne-
žinai, turės paleisti. Po to jau nuva-
rė į būstinę. Ten tardytojas Žirnis 
iš Ukmergės. Tas jau nebemušė, tik 
kartais surėkdavo garsiau. Po to - 
kitas tardytojas, kurio parankinis 
buvo toks skrebas Rozalis. Tas iš 
šono trenkdavo taip, kad nuo tabu-
retės nuvirsdavai, o tada jau spar-
do. Jis šautuvo grūstuvu šerdavo 
per nugarą, daužydavo lazda per 
pilvą. Kartą vedamą į rūsį po tar-
dymo nustūmė nuo laiptų, krintant 
skilo mentės kaulas. Valgyti ne-
duodavo, bet priimdavo namiškių 
atneštą maistą. Tekdavo pasirašyti. 
Įdėdavo jau ir papirosų, kažkaip 
labai traukė rūkyt. Gegužės mėne-
sį su sargyba traukinuko keleivi-
niame vagone išgabeno į Panevė-
žio kalėjimą. Tuomet vežė penkis 
– susodino ant žemės. Aplink, ant 
suoliukų, ginkluoti skrebai.

Panevėžyje sužinojęs, kad jau 
skirta bausmė – 10 metų lagerio. 
Dar teko pabūti Lukiškių kalėjime 
Vilniuje, o rugpjūčio pabaigoje iš-
vežė į Rytus. Po mėnesio kelionės 
atsidūrė Nachodkoje, pakliuvo į 
taip vadinamą Mirties slėnį, į ura-
no kasyklas. Po poros vargingų 
metų perkėlė į volframo kasyklas. 
Dirbdavo po 12 valandų, duonos 
norma dienai būdavo 450 gramų. 
Nepaprastai sunykęs, netekęs be-
veik pusės svorio, prasitaręs, kad 
jo telikę 33 kilogramai. Tuomet 
dešimčiai dienų pasiuntę į savo-
tišką sanatoriją, kur geriau valgy-
dindavo, o svarbiausia – nevarė į 
darbą ir leido išsimiegoti. Šiek tiek 
pasitaisęs vėl sugrįžo į vergiškas 
kasyklas. Po Stalino mirties iš ka-
lėjimo išleido, bet dar teko pagy-
venti tremtyje, kol 1956 m. lapkritį 
sugrįžo į namus Paandrioniškyje. 
Veikiai įsidarbino melioracijoje. 

Po kurio laiko vedė, apsigyveno 
Anykščiuose. Trisdešimtais gimęs, 
tuomet dešimčia metų Lietuvos lais-
ve pasidžiaugęs, dabar jau tris de-
šimtmečius nepriklausomoje valsty-
bėje pragyvenęs. Po žmonos mirties 
pasilikęs vienas, liūdesį palengva 
gydo laikas, veik metus nieko ne-
norėjęs, dabar vėl pasaulio įvykiais 
domisi, kiek galėdamas juda. Kan-
kinimai ir lagerių vargas paliko pėd-
saką - vaikščioti net po kambarius 
nelengva, bet mankštinasi, gyvena 
partizanų ryšininko Martynuko pa-
tirties paženklintą gyvenimą.

Mintimis Juozas Šermukšnis vis grįžta į tolimus, nuo 1930-ųjų 
- Vytauto Didžiojo metų - besitęsiančius laikus. 

Lietuvos valstybės šimtmečio 
proga Juozas Šermukšnis 
buvo apdovanotas Lietuvos 
kariuomenės medaliu. 

Su bičiuliu lietuviu. Vyrai jau linksmesni – kalinio vargus į len-
gvesnę tremtinio dalią pakeitę. Iš mirties lagerių į tėvynę sugrįžęs – su tėveliu Mykolu. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pa-
sakos. Princas su lokio 
gaurais.
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.
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori jos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Oti l i jos fon Faber-
Kastel istori ja N-14. 
23:00 Sangailės vasara 
N-14.
00:30 Kino žvaigždžių alė-
ja. Flečas N-14. (kart.).

06:50 Stivenas Visata.
07:35 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
08:00 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 Pramuštgalviai iš-
kylauja.
11:40 Tėčio dienos sto-
vykla.
13:30 Policininkai ir 
Robersonai.
15:25 Adamsų šeimynėlė 
N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Jupiterė. N-7. 
22:00 Išžudyti visus N14. 
23:55 Klasės susit ikimas. 
Berniukai sugrįžta! (k). 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. N-7.
07:30 Ilgo plauko istorija.
08:00 Galingasis 6 N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Žalioji byla.
11:30 Daktaras Dolitlis  
N-7.
13:10 Romanas su branga-
kmeniu  N-7.
15:20 Eragonas 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. 
Paslapčių knyga N-7.
22:00 Septynios seserys . 
N-14.
00:35 Iksmenai. Apokalipsė 
N-7 (kart.).

06:30 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. (k). 
07:30 Juodasis sąrašas (k) 
N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Nepaprastos žmo-
gaus galimybės.
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
18:20 Lemtingi skambučiai 
N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
N14. 
22:45 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:40 Fargo N14. 
01:45 Ketvirtojo Reicho 
aušra (k) N14.

 

06:15 Akloji (k).

07:45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai N-7..
08:45 Daktaras Ozas. N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Džeimo klasikiniai 
šeimos patiekalai..
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 SNOBO KINAS 
Motina! N14..
23:25 Pakvaišęs tėtis  N14. 
01:30 Stokholmo rekviem. 
(k) N14.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ievos Zasimauskaitės 
koncertas „Aš galiu skrist“ 
(kart.).
07:20 Kitoks pasaulis. 
(kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis tur-
tas. Fleitininkas Algirdas 
Vizgirda.
11:55 Nacionalinis tur-
tas. Dailininkė Dalia 
Kasčiūnaitė.
12:20 Prisiminkime. 
Sidabriniai balsai (kart.).
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šventadienio mintys. 

13:30 Stilius.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Išsaugota istorija. 
15:30. Erdvės menas.
16:00 Muzikos talentų lyga 
2016. 
17:20 Muzikinis intarpas 
(kart.).
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. Grafikė 
Jūratė Stauskaitė. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės futbo-
lo rungtynės. 1995 m. 
Europos čempionato atran-
ka. Lietuva – Italija.
22:40 Tarptautinis 
Klaipėdos violončelės festi-
valis 2019. 
23:40 Nėra laiko gerumui. 
(kart.).
00:50 Otilijos fon Faber-
Kastel istorija N-14. 2 d. 
(kart.).

06:35 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 Kietuoliai N-7.
11:00 Gyvūnų klanai  (kart.) 
N-7.
12:00 Skilusios kaukolės 
iššūkis N-7.
13:00 Gyvūnų klanai N-7.
14:00 Išlikimas N-7.
15:00 Pragaro kelias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.

18:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms.
19:00 Lietuvos talentai  
2019. 
21:00 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės. Memfio 
,,Grizzlies“ – Toronto 
,,Raptors“.
00:00 Formulės E lenkty-
nės Berlyne. 2020.

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 Netikėtas teisingumas.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  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 Moteriškas apiplėši-
mas N-7
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
01.00 Netikėtas teisingumas.

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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
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 Kalnietis  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 Siuvėjas iš Panamos  
N-7. 
00:45 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Žuvėliokai.
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 gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Siuntėjas  N-14.
23:55 Majų baikerių klubas  
N-14.
01:15 Einšteinas  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:00 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7..
08:55 Ekstrasensai tiria 
(k). 
09:55 Kobra 11 (k) N-7. 
10:55 Reali mistika (k) N-7. 
11:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
12:55 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 Viską prisiminti N14. 
23:20 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. .
01:10 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (k) N14. 

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 Griaustinis tropikuo-
se N14. 
23:10 Aukštakulnių kerš-
tas.
01:05 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 – 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 Vilniaus albumas. 
(kart.).
12:40 Čia – kinas. Kino 
žurnalas. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2016. (kart.).
15:25 Klausimėlis.lt.
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 Eimuntas Nekrošius: 
nutolinti horizontą. 
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (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 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 8 jūrų laivyno būrys  

N-14.
23:00 Velnio stuburo pa-
slaptis  S.
00:50 Auklė nakčiai  N-14 
(kart.).

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 Keliauk su reporte-
riu. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Partizanų keliais. 
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
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 Daiktų istorijos 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4  
N-7. 
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 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 Pašėlę vyrukai 2  
N14. 
01:25 Siuvėjas iš Panamos 
(k) 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.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbutis N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Meilės priesaika  
N-7.

00:10 Majų baikerių klubas  
N-14.
01:15 Einšteinas  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
06:50 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7..
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k). 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Desperado N14. 
23:10 Viską prisiminti (k) 
N14. 
01:25 Būk ekstremalas 
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 šiaurė-
je  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Įsimylėjęs karalius 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. (kart.).
06:50 Kauno bažnyčios. 
Kristaus Prisikėlimo bazi-
l ika.
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 enciklopedi-
ja. (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 Šoka Lietuva.
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 Aštuntasis dešim-
tmetis.
20:20 Kauno bažnyčios.
Kristaus Prisikėlimo bazili-
ka. (kart.).
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija N-7. 
23:10 Dainos galia. 
Lionginas Abarius (kart.).
23:45 Šoka Lietuva (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 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 Siuntinys  N-14.
23:00 Havajai 5.0  N-7.
01:00 Kaulai  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingumas. 
09.00 Pone prezidente.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Merginos iš Ukrainos 
N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
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 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 die-
ną. 
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 
Balti jos iki Bengali jos“. 
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. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Nurašytieji  N14. 
00:20 Mirtinas ginklas  
N-7. 
01:15 Pašėlę vyrukai 2 (k) 
N14. 

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 Tikroji žvaigždė  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Viešbutis  N-7.
20:30 Blogoms merginoms 

– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios..
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Dangaus karalystė  
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Dangaus karalystė  
N-14.
01:00 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 t ir ia 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys 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 t ir ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7.
20:30 Pričiupom! 
21:00 Priešas už vartų  
N14. 
23:40 Desperado (k) N14. 
01:40 Būk ekstremalas  
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 spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurė-
je  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano likimas N-7. 

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Šventė Kvėdarnoje 
2015. (kart.).
07:05 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 enciklope-
dija. (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 liudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Daiktų istori jos. 
(kart.).
14:55 Aštuntasis dešim-
tmetis (kart.).

15:40 Šoka Lietuva.
15:50. Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvy-
nukės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Daiktų istori jos. 
19:35 Miestų paslaptys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Šuns širdis  N-14. 
22:45 Klausimėlis. (kart.).
23:00 Išsaugota istori ja. 
(kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Kalbantys tekstai. 
Marius Burokas. (kart.).

06:25 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) N-7
08:25 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
08:55 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:25 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 Dešimt jardų  N-7.
23:05 Formulės E lenkty-
nės Berlyne.
00:20 Havajai 5.0  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingumas..
09.00 Pone prezidente.
09.30 Kryptys LT. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Merginos iš 
Ukrainos N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
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 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 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. 
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 Bjauri tiesa 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.
12:00 Tikroj i  žvaigždė  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai..
19:30 Viešbutis  N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios..
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Karaliaus vardu 2. 
N-14.
23:55 Majų baikerių klu-
bas  N-14.
01:15 Einšteinas  N-7.

06:25 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia (k) . 
07:35 Sudužusių ž ib in tų 
gatvės (k)  N-7.
08:35 Ekst rasensai  t i r ia 
(k)  N-7. 
09:35 Kobra 11 (k) ) .  N-7. 
11:35 Gre i to jo  reagavimo 
būrys (k)  N-7. 
12:35 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės N-7. 
13:35 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia.
14:55 Sudužusių ž ib in tų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekst rasensai  t i r ia  
N-7. 
17:00 In fo d iena.
17:30 Kobra 11  N-7.
18:30 CSI .  Majamis N-7. 
19:30 Gre i to jo  reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pr ič iupom! 
21:00 Rydiko kronikos  
N14. 
23:20 Pr iešas už var tų 
(k)  N14. 
01:50 Būk ekst remalas  
N-7.

07:00 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
08:10 Dvi  š i rdys N-7. 
10:10 Aklo j i .
12:25 Seklė Agata N-7. 

13:30 Sunkių nus ika l t imų 
skyr ius N-7. 
14:30 Danė Lovinsk i  (k) 
N-7. 
15:30 Sekl ia i   (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Bal ta  -  mei lės 
spalva  N-7. 
19:00 Danė Lovinsk i  N-7. 
20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00 Prancūziška žmog -
žudystė  N14. 
23:00 Aukštakuln ių  kerš -
tas.
00:55 Mano l ik imas  N-7. 

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2015.  (kar t . ) .
06:50 Šoka L ietuva 
(kar t . ) .
07:00 L i teratūros pėdse -
kys.  (kar t . ) .
07:30 Džiungl ių  knyga 
(kar t . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kar t ) .
07:55 Leksė i r 
Lotė(kar t . ) .
08:20 Džeronimas 
08:45 Gustavo enc ik lope -
di ja .  (kar t . ) .
09:15 Labas ry tas, 
L ie tuva (kar t . ) .
12:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba (kar t . ) .
12:15 Trembi ta .  (kar t . ) .
12:40 Veranda.  (kar t . ) .
13:05 Pasaul io  L ie tuva. 
(kar t . ) .
14:00 Daik tų is tor i jos. 
(kar t . ) .
14:55 Miestų pas laptys 
(kar t . ) .

15:50 Džiungl ių  knyga.
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. .
16:15 Leksė i r  Lotė – 
šaunios ios detektyvės 
dvynukės.
16:40 Gustavo enc ik lo -
pedi ja . 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 
metų. 
18:40 Daik tų is tor i jos. 
19:35 Maiš t ingoj i  Colet te 
N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 El i to  k inas. 
Dypanas N-14.
23:20 Kel ionės su 
„ Is tor i jos detektyvais“ . 
00:05 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:20 Dabar  pasauly je . 

 
06:30 CSI  kr iminal is ta i 
(kar t . )  N-7.
07:30 Kobra 11  N-7.
08:30 Ūkio šefas(kar t . ) .
09:30 Vi r tuvė (kar t . )  N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Univeras (kar t . ) 
N-7.
12:30 Makgaiver is  N-7.
13:30 Gelbėto ja i  (kar t . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI  kr iminal is ta i 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Vi r tuvė N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  va ikų 
N-7.
20:00 Gelbėto ja i  .  N-7.

21:00 Naša Raša N-14.
21:45 UEFA čempionų 
lygos rungtynės.  RB 
Leipz ig – Club At le t ico 
de Madr id .
23:55 Formulės E lenkty -
nės Ber lyne.
01:10 Havaja i  5 .0  N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Gluchar iovas N-7.
06.30 Al fa  taškas. 
07.00 Laikyk i tės ten. 
08.00 Net ikėtas te is in -
gumas.
09.00 Pone prez idente.
09.30 Gr i l io  skanėsta i . 
10.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
11.00 Real i  mis t ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių . 
12.30 Pone prez idente.
13.00 Gluchar iovas N-7.
14.00 Paslaptys.
15.00 Real i  mis t ika.
16.00 Repor ter is . 
16.20 Spor tas.Ora i . 
16.30 Al fa  taškas. 
17.00 Laikyk i tės ten. 
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.Ora i . 
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
19.30 Al fa  taškas. 
20.00 Repor ter is . 
20.20 Spor tas.Ora i . 
20.30 Real i  mis t ika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.Ora i . 
23.00 Al fa  taškas. 
23.30 Laikyk i tės ten. 
00.30 Real i  mis t ika.
01.30 Paslaptys.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Žinios. Orai .
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:45 Hadsonas i r 
Reksas.
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Pasaul io teisuol ia i . 
(kart . ) .
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loter i ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai .
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Bet i .  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Visi  kalba. 
19:30 Beatos vir tuvė. 
20:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
20:59 Loter i ja „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Atgal  į  atei t į  2 N-7..
00:05 Prie jūros N-14.

06:30 Iš  š i rd ies į  š i rd į 
N-7. 
08:00 Volker is ,  Teksaso 
re indžer is  N-7. 

10:00 Kaln ie t is  N-7. 
11:00 Nuo. . .  Ik i . . .  (k) . 
11:30 Būrė ja.
13:30 Tur tuo lė varguolė 
(k)  N-7. 
14:30 Našla i tės N-7. 
15:30 Laukin is  miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
L ie tuva. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i . 
19:30 KK2 penktadien is . 
N-7. 
21:00 Savižudžių būrys 
N14. 
23:25 Pr iešnuodis  gyve -
nimui   S. 
02:05 Bjaur i  t iesa (k) 
N14. 

06:25 Transformer ia i  
N-7.
06:55 Žuvėl iokai .
07:25 Kempin iukas 
Plač iakeln is  N-7.
07:55 Viešbut is  (kar t . ) 
N-7.
09:00 Šviesoforas  N-7.
10:00 Palaužt i  sparnai  
N-7.
12:00 Tikro j i  žva igždė  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni -
mas N-7.
15:00 Simpsonai   N-7.
16:00 TV3 ž in ios.
16:25 TV3 ora i .
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i . .
19:30 Gražuolė i r  pabai -
sa.
21:10 Tobulos kopi jos 
N-14.

23:25 Gražuolė N-14.
01:35 Kara l iaus vardu 2. 
N-14 (kar t . ) .

06:25 CSI .  Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia (k) .
08:35 Sudužusių ž ib in tų 
gatvės (k)  N-7. 
09:35 Ekst rasensai  t i r ia 
(k)  N-7. 
10:35 Kobra 11 (k)  N-7. 
11:35 Gre i to jo  reagavimo 
būrys (k)  N-7. 
12:35 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės  N-7. 
13:35 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia.
14:55 Sudužusių ž ib in tų 
gatvės  N-7. 
16:00 Ekst rasensai  t i r ia  
N-7. 
17:00 In fo d iena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI .  Majamis N-7. 
19:30 Amer ik ie t iškos im -
tynės  N-7. .
21:30 Išnyk imas  N14. 
23:45 Rydiko kronikos. 
(k)  N14. 
02:00 Būk ekst remalas  
N-7.  .

07:00 Tėvas Mot ie jus 
N-7. 
08:10 Dvi  š i rdys N-7. 
10:10 Aklo j i .
12:25 Seklė Agata N-7. 
13:30 Sunkių nus ika l t imų 
skyr ius N-7. 
14:30 Danė Lovinsk i  (k) 
N-7. 

15:30 Sekl ia i  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Bal ta  -  mei lės 
spalva N-7. 
19:00 Danė Lovinsk i  N-7. 
20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00 Komisarė Helena 
Dorn  N14. 
23:00 Stela Bloumkvist  S. 
00:50 Mano l ik imas  N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Šventė 
Kvėdarnoje.2014 m. 
(kart . ) .
06:50 Šoka Lietuva 
(kart . ) .
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. Graf ikė 
Jūratė Stauskaitė (kart . ) .
13:50 Šoka Lietuva.
14:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
14:55 Maišt ingoj i  Colet te 
N-7 (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 Giminės po 20 
metų..
18:40 Daiktų istor i jos. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Auklė  N-7.
22:30 Lino Adomaičio 
albumo pr istatymo kon-
certas. 
00:05 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06 :30  CSI  k r im ina l i s ta i 
(kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11 .  (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Vedęs  i r  tu r i  va ikų 
(kar t . )  N-7 .
09 :00  S ta tybų  g idas 
(kar t . ) .
09 :30  Vi r tuvė  (kar t . ) 
N-7 .
10 :30  S impsona i  N-7 .
11 :30  Un iveras  (kar t . ) 
N-7 .
12 :30  Makga iver is  N-7 .
13 :30  Ge lbė to ja i  (kar t . ) 
N-7 .
14 :30  Saša i r  Tan ia  N-7 .
15 :00  Kobra  11  N-7 .
16 :00  CSI  k r im ina l i s ta i 
N-7 .
17 :00  Un iveras  N-7 .
18 :00  Vi r tuvė  N-7 .
19 :00  Vedęs  i r  tu r i  va ikų 

N-7 .
20 :00  Ge lbė to ja i  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Vien išas  k la jūnas 
N-7 .
01 :00  8  jū rų  la ivyno  bū -
rys .  N-14  (kar t . ) .

05 .29  Programa.
05 .30  G luchar iovas  N-7 .
06 .30  A l fa  taškas . 
07 .00  La ikyk i tės  ten . 
08 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas.
09 .00  Pone prez iden te .
09 .30  Gr i l i o  skanės ta i . 
10 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja .  N-7 .
11 .00  Rea l i  m is t i ka .
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Tiek  ž in ių . 
12 .30  Pone prez iden te . .
13 .00  G luchar iovas  N-7 .
14 .00  Pas lap tys .
15 .00  Rea l i  m is t i ka .
16 .00  Repor te r i s . 
16 .20  Spor tas .Ora i . 
16 .30  A l fa  taškas . 
17 .00  La ikyk i tės  ten . 
18 .00  Repor te r i s . 
18 .20  Spor tas .Ora i . 
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
19 .30  A l fa  taškas . 
20 .00  Repor te r i s . 
20 .20  Spor tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m is t i ka .
21 .30  Pas lap tys .
22 .30  Repor te r i s . 
22 .50  Spor tas .Ora i . 
23 .00  A l fa  taškas . 
23 .30  La ikyk i tės  ten . 
00 .30  Rea l i  m is t i ka .
01 .30  Pas lap tys .
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06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Šoka  L ie tuva 
( ka r t . ) .
06 :15  Pasau l i o  puoda i . 
( ka r t . ) .
07 :10  Bebė  i r  T ina . 
09 :00  Labas  r y tas , 
L i e tuva .
12 :00  Žo l i nės  a t l a i -
da i .  Šv.  M iš i ų  t i es io -
g inė  t r ans l i ac i j a  i š 
P i vaš iūnų .
13 :45  Mė lyno j i  p l ane ta 
2 .
14 :35  Lo tynų  Amer i kos 
p la t ybėse .
15 :28  Lo te r i j a  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  O ra i .
15 :45  Sve i k i n imų  kon -
ce r tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
18 :00  Eu romaxx . 
18 :30  Vaka ras  su  Ed i t a . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :25  Lo te r i j os  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga “ .
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  „Vaka rė ja “  su 
Mar t ynu  S ta rkum i . 
22 :30  Kap i t ono  Ko re l i o 
mando l i na  N -14 . 
00 :40  A tga l  į  a te i t į  2 
N -7 .  ( ka r t . ) .

06 :30  S t i venas  V i sa ta .
07 :15  Nepap ras tas 
Gumu l i uko  gyven imas .
07 :40  Og is  i r  t a rakona i .

08 :00  Mons t ra i  p r i eš 
a te i v i us .
08 :25  Tomo i r  Dže r i o 
šou .
08 :50  Ne ramūs  i r  t r i ukš -
ming i .
09 :15  T ing in ių  m ies te l i s .
09 :40  D rakon iuko 
R iešu tė l i o  nuo tyk ia i .
11 :20  Trys  n indzės . 
13 :15  Ponas  Bynas  
N -7 . 
13 :45  Žmogus -vo ras  3 
N -7 . 
16 :35  Ke l i onė  į  pas lap -
t i ngą ją  sa lą  N -7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spo r tas .Ora i . 
19 :30  Smur fa i  2 .
21 :35  B ro l i s  ke i s tuo l i s 
N14 . .
23 :40  B rėkš tan t i  auš ra . 
1  da l i s  N14 . .
01 :45  Sav i žudž ių  bū rys 
( k )  N14 . 

06 :30  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s   N -7 .
07 :00  Bakuganas   N -7 .
07 :30  I l go  p lauko  i s to -
r i j a . .
08 :00  Ga l i ngas i s  6   N -7 .
08 :30  K i t sy.
09 :00  Sve i k i  a t vykę .
09 :30  Ma is to  ke l i as .
10 :30  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :00  Bemb is .
12 :35  Bo l t as    N -7 .
14 :25  G  bū rys   N -7 .
16 :05  Na rn i j os  k ron i kos  
N -7 .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :17  TV3  spo r tas .Ora i .

19 :25  Eu ro jackpo t .
19 :30  Šuns  t i k s l as  2   
N -7 .
21 :45  An t ras i s  šansas  
N -14 .
23 :55  K ie tas  r i ešu tė l i s  
N -14 .
02 :25  Gražuo lė   N -14 
( ka r t . ) .

06 :30  P r i č i upom!  ( k ) . 
07 :30  Juodas i s  są rašas 
( k )   N -7 . 
08 :30  L i t uanos  Locos  
N -7 . 
10 :00  Ger i aus i  šuns 
d rauga i .
10 :30  Nepap ras tos  žmo -
gaus  ga l imybės .
11 :30  P r i č i upom!  ( k ) .
12 :00  Spec .  bū rys . 
I š l i eka  s t i p r i aus i  N -7 . 
13 :00  Gordonas  Ramz is . 
14 :00  P raga ro  v i r t uvė  
N -7 . 
15 :00  Rea l i  m i s t i ka  N -7 . 
16 :05  Eks t rasensų  mū -
š i s   N -7 . 
18 :20  Lemt ing i  skambu -
č ia i   N -7 . 
19 :30  Jū rų  pės t i n i nka i  
N -7 . 
20 :30  Juodas i s  są rašas  
N -7 . 
21 :30  I š t rūkęs  Džango  
N14 . 
00 :50  Mu tan tų  pasau l i s  
N14 . 
02 :25  “K r im ina l i nė 
Maskva   N14 . .

06 :15  Ak lo j i  ( k ) .

07 :45  An thon i s 
Bou rda inas . 
Nepaž į s tam i  k raš ta i .
08 :45  Dak ta ras  Ozas  
N -7 . 
09 :45  Tėvas  Mo t i e j us 
N -7 . 
11:00 Klasik iniai  kepiniai . 
Anos Olson receptai .
12 :00  My lėk  savo  sodą .
13 :00  Ak lo j i  ( k ) . 
14 :45  Šv iež ias  ma is tas . 
Anos  O lson  recep ta i .
15 :45  Š i rde le  mano  N-7 . 
17 :45  Užd raus to  m ies to 
i n t r i gos  N -7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Bū rė ja  ( k ) .
21 :00  Nus i ka l t imo  v ie ta 
–  Hanove r i s   N14 . 
22 :55  Fo r t i t udas  N14 . 
00 :50  S te la  B loumkv i s t 
( k )  S . 

 PLIUS
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im  ga ro ! 
( ka r t . ) .
07 :30  Auks in i s  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  Ku l t ū ros  d iena . 
( ka r t . ) .
10 :00  Č ia  –  k i nas . 
10 :30  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama . 
11 :00  V i l n i aus  a lbumas . 
11:30 Vi ln iaus sąs iuv in is . 
12 :00  Tremb i ta . 
12 :30  Rusų  ga tvė . 
13 :00  La i k i nos ios  sos t i -
nės  fenomenas . 
13 :30  V ienuo l ynų  ke l i as 
L ie tuvo je . 
14 :00  Laumės  j uos ta 

2020 . .
15 :50  Me tų  l a i ka i . 
Vasa ra . 
16 :00  Pasau l i o  puoda i . 
16 :55  D i č i aus  ka r j e ra . .
18 :00  S tamb iu  p lanu . 
18 :55  Žmonės ,  ku r i e 
sukū rė  L ie tuvą . 
19 :40  Ten ,  ku r  nama i 
N -7 .
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  Į  nak t į  N -14 . 
22 :55  Jazzu  konce r tas 
„Mano  nama i “ . 
23 :50  La i k i nos ios  sos t i -
nės  fenomenas . 
00 :20  Daba r  pasau l y j e . 

06 :30  R i z i k i ng iaus i 
sk r ydž ia i  pasau l y j e  N -7 .
07 :30  Jukono  auksas 
( ka r t . )  N -7 .
08 :30  R i z i k i ng iaus i 
sk r ydž ia i  pasau l y j e  N -7 .
09 :30  S ta t ybų  g idas .
10 :00  K ie tuo l i a i . .
10 :30  Gyvūnų  k lana i 
( ka r t . )  N -7 .
11 :30  Tu r tuo l i s  va rgšas .
12 :55  Pavo jus  m ig rac i -
j oms .
14 :00  I š l i k imas  N-7 .
15 :00  P raga ro  ke l i as 
N -7 .
16 :00  Jukono  auksas 
N -7 .
17 :00  Sandė l i ų  ka ra i 
N -7 .
18 :00  Bea ras  Gry l l sas 
N -7 .
19 :00  L ie tuvos  t a l en ta i 
2019 . 
21 :00  Ž in ios .

21 :35  Spo r tas .Ora i .
21 :45  UEFA čemp ionų 
l ygos  ke t v i r t f i na l i o  rung -
t ynės .
00 :00  V ien i šas  k l a j ūnas 
N -7  ( ka r t . ) .

06 .59  P rog rama .
07 .00  Pone  p rez iden te .
07 .20  Vy rų  šešė l y -
j e .  Ž ibu tė -Roza l i j a 
P re iby tė . 
07 .55  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
09 .00  Buš ido  r i ngas 
N -7 .
09 .30  Ka ip  gyven i? 
09 .45  Ke l i auk  su  repo r -
t e r i u .
10 .00  Van tos  l apas . 
N -7 .
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11 .00  Skon io  re i ka las . 
12 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas .
14 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  P in igų  ka r ta . 
17 .00  Gyven imas . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Komiko  vaka ras . 
N-7
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  G lucha r i ovas  N -7 .
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  Skon io  re i ka las . 
01 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas .

Įrašykite reikiamą skaičių nuo vieno iki devynių

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

redaktorei nežinantNNN
Paslėpta agitacija?

Šią nuotrauką ,,Anykštai“ at-
siuntė skaitytojas. Kodėl atsiun-
tė - nežinia, nepaaiškino. 

Žmogus per Anykščių miesto 
šventę visokius gražius dalykus 
fotografavo, užsuko jis ir į mugę. 
Ten knygų kioską rado...

Tikėtina, kad vargšas bebras 
dabar neišvengiamai bus sie-
jamas su politika. Kaip kokia 
kregždutė ar gandras. 

Regis, tik trys šie gyviai ir yra 
politiškai angažuoti. Tad, matyt, 
skaitytojas mums pranešė apie 
neva paslėptą politinę agitaciją 
per miesto šventę. 

Gerai, kad šalia prekystalio nei 
Lino Linkevičiaus, nei Kęstučio 
Tubio, nei net paties mažiausio 
Gedimino Kirkilo nebuvo...

Beje, o kaži kaip ten su kaimo 
turizmo sodybų žymėjimu gan-
driukais? Du gandriukai, trys 
gandriukai.... ,,Valstiečiai“ taip 
saviškius žymi? 
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Siaurukas Pasvalio krašte: 
būti ar nebūti Raimondas GUOBIS

Liepos 31 dieną, penktadienį, Pajiešmenio kultūros centre, ne-
toli Pasvalio, vyko Pasvalio krašto muziejaus, Vilniaus Univer-
siteto istorijos fakulteto bei vietinės bendruomenės surengta is-
torinė konferencija „Tarp nebūties ir atgimimo“, skirta Šiaurės  
Lietuvos mažiesiems geležinkeliams. Puikiai parengtuose prane-
šimuose kalbėta apie istorinę praeitį, dabartį, tartasi, kaip tyri-
nėjamas objektas galėtų būti įdomus bei artimas ne tik vietinei 
bendruomenei, taip pat ir krašto svečiams, šviesiomis spalvomis 
pieštos dabarties perspektyvos.

Pasak projekto koordinatorės, 
Pasvalio krašto muziejaus istorikės 
Rasos Lalaitės, tai jau penkerius 
metus besitęsiantis krašto istorijos, 
techninio paveldo tyrinėjimo pro-
jektas. Praėjusiais metais tyrinėti 
krašto dvarai, vėjo ir vandens ma-
lūnai, o dabar atsigręžta į daugeliui 
taip mielo geležinkeliuko palikimą. 
Įdomu, kad tas geležinkelis tebėra, 
tik jis stipriai užžėlęs dešimtmečių 
samanomis, krūmynais.

Ona Stepukaitienė  jai būdingu 
stiliumi – išsamiai ir įtikinamai, be 
jausminių nukrypimų, pakalbėjo 
apie geležinkelių raidą Lietuvoje. 
Kultūros paveldo specialistė, dok-
torantė Kamilė Daugėlienė kalbėjo 

apie istorinio siaurųjų geležinkelių 
paveldo saugojimą Vakarų Europo-
je ir atgimusioje Lietuvoje. Minėjo 
patį seniausią mažojo geležinke-
lio muziejų su veikiančiais trau-
kiniais Talilino apylinkėse,Velse, 
kur užsilikęs unikalus technikos 
paveldas globojamas nuo 1951 
m. Pažymėta, kad unikalusis ge-
ležinkeliukas gyvuoja visuomenės 
lėšomis ir neatlyginamu savanorių 
darbu. Užsiminė apie siauruosius 
geležinkelius Vokietijoje, Latvijoje 
bei Lietuvoje. Ta proga palankiai 
atsiliepta apie Siauruko muziejų 
Anykščiuose. 

Mūsų muziejus, kaip geras pa-
vyzdys, minėtas ir dr. Rūtos Šer-

mukšnytės pranešime „Koks turėtų 
būti muziejus“. Jos manymu, mu-
ziejus turėtų nusimesti mirusių, iš 
gyvenimo erdvės, žmonių likimų 
ištrauktų ir užkonservuotų daiktų 
saugyklų rūbą ir tapti gyvesnis. 
Technikos muziejams reikėtų atsi-
sakyti technikos progreso didybės 
bei fizinės jėgos aukštinimo, per-
dėm vyriško charakterio: lanky-
tojas turėtų patirti kitokių spalvų, 
dvasinių, humanistinių pojūčių, tu-
rėtų atsirasti vietos moterims, dar-
bininkams. Kaip socialiai pažan-
gaus  muziejaus pavyzdį ji pateikė 
energetikos muziejaus naująją eks-
poziciją „Pagaminta Vilniuje“.

Kaip emocinio santykio liudy-
toja, žodį tarė iš Vilniaus atvykusi 
buvusio Biržų geležinkelio stoties 
viršininko duktė. Jos istorijos ne-
buvo labai išraiškingos, bet emoci-
jos, jaudulys ritosi per kraštus, pa-
vyzdžiui, pasakojant apie vokiečių 
belaisvį, kuris per radijo imtuvą 
išgirdo grojant savo seserį.

Ypač įdomus, gyvas ir netikė-
tas buvo dr. Salvijaus Kulevičiaus 
pranešimas „Žodžiai ir vaizdai iš 
praeities“. Jaunas mokslininkas, 
pateikęs keletą Pasvalio apylinkės 
stočių vaizdų, žinučių iš tarpukario 
spaudos, smagių įžvalgų, tiesiog 
prikaustė klausytojų dėmesį: juk 
tiek įdomybių ir žavesio yra net 
mažame istorijos gabalėlyje. Savo  
kalbą  mokslininkas baigė pasiūly-
mu tyrinėjamą objektą vadinti ne 
siauruku bet geležinkeliuku.

Bendruomenės pirmininkas Vai-
dotas Gikys kalbėjo,  kad siauru-
ko atminimas bus gyvas, nes kas-
metinėse bėgių tvarkymo talkose 
dalyvaudavo dešimtys vietinės 
mokyklos mokinukų. Peržiūrė-
tas nuotykinis vaidybinis filmas 
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvyk-
dė Saulius ir Paulius“.

Rytojaus dieną projekto dalyviai 
iškeliavo į dviejų dienų žygį palei 
siaurąjį Pasvalio – Biržų geležin-
kelį, lankydami ne tik geležinke-

liuko, bet ir kitus kultūros paveldo 
objektus, rinko žmonių atsimini-
mus, eksponatus. Taip pat numa-
tyta išvyka į siaurojo geležinkelio 
objektus Latvijoje. Lapkričio mė-
nesį ketinama išleisti projektą ap-
žvelgiančius leidinius. Ar geležin-
keliukas bus atgaivintas? Matant 

vietinės bendruomenės entuziaz-
mą, galima tikėtis, kad, pasitelkus 
projektines lėšas, neilga atkarpa 
tikrai galėtų atgauti pirmykštę iš-
vaizdą, ja  įsigyta rankine drezina 
galėtų važinėti vietiniai bei sve-
čiai, vėliau būtų galima pagalvoti 
ir apie traukinuką.

Konferencijos apie Siauruką plakate -  tiltu per Lėvens upę dun-
dantis traukinukas.

Panevėžio depe buvo remontuojami ir Biržų – Pasvalio ruožo 
riedmenys.

Apie praėjusį laiką emocingai pasakojo Biržų stoties viršininko 
dukra.

Valerijus Jevsejevas: „Kaime matai pusantro žmogaus, ir tai iš tolo“

(Atkelta iš 5 psl.)

Pokalbio metu pabrėžė, kad jam 
pasidarė įdomus jau vien tas faktas, 
kad žmogus, trisdešimt metų atida-
vęs vieno teatro scenai, savo noru iš 
ten išeina“, – atviravo aktorius. 

Šiuos mokslo metus V. Jevseje-
vas baigė mokytojaudamas – Vil-
niaus Šv. Kristoforo gimnazijoje 
vienoliktokams ir dvyliktojams 
vedė teatro pamokas. „Šiek tiek yra 
spektaklių Lietuvos nacionaliniame 

dramos teatre, „Menų spaustuvėje“. 
Pastaruoju metu tenka vaidinti Klai-
pėdos jaunimo teatre pas režisierių, 
profesorių Valentiną Masalskį, be 
to, dar pasifilmuojam“, – apie savo 
darbus pasakojo aktorius. 

Pašnekovo pasiteiravus, kokie 
vaidmenys buvo įsimintini, Vale-
rijus pabrėžė, kad jam visada sma-
giau dirbti su jaunaisiais spektaklio 
kūrėjais. „Galiu išskirti „Menų 
spaustuvėje“ pradedantiesiems 
skirtą „Atvirą erdvę“. Būtent ten 

jaunas vaikinukas – Julius Paške-
vičius – parašė pjesę „Ribos“. Savo 
bendrakursį pakvietė režisuoti, o 
mane – vaidinti nuovados psichia-
trą. Pjesė „Ribos“ buvo vaidinama 
bene devynerius metus. Mes, visi 
dalyviai, taip ir nesupratome, kur 
slypi šito spektaklio sėkmė“, – pa-
sakojo aktorius V. Jevsejevas. 

Laisvu nuo darbo laiku jis pats 
yra pastatęs keletą spektaklių. „Tris 
spektaklius pastačiau Panevėžio 
Juozo Miltinio teatre, šešis-septynis 
Panevėžio teatre „Menas“: „Pasaka 
apie laumės užburtą vaiką”, E. Hol 
„Peliukas muzikantas”, „Saulės 
vaduotojas”, L. Kerolio „Alisa mo-
kykloje. Stebuklų šalyje”, K. Ku-
bilinsko „Molio Motiejukas“, M. 
Andersono „Bėgikas“, „Ali-Baba ir 
40 plėšikų“, – pasakojo teatro entu-
ziastas ir pridūrė: – Dar buvo keli 
pastatymai „Miesto teatre“, „Muzi-
kiniame teatre“ pastačiau vaikišką 
operą „Grybų karas“. 

V. Jevsejevas prisiminė savo re-
žisuotą spektaklį „Visada tavo. Ana 
Frank“, kuriame vaidino anykštėnė 
Toma Razmislavičiūtė-Juodė. „Pa-
vyko suburti tokią komandą, kokios 
norėjau. Devynerius, o gal dešimt 

metų buvo rodomas tas spekta-
klis“, – pašnekovas pasakojo apie 
sėkmingus darbo metus Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatre. 

P. Širvio 100-osioms gimimo 
metinėms

Šių metų liepos mėn. Anykš-
čiuose, Arklio muziejaus Striukų 
sodyboje, vyko Kupiškio kultū-
ros centro Unės Babickaitės tea-
tro spektaklio „Gyvenimas mano 
– degimas“ premjera. ,,Paulius 
Širvys – poetas legenda. Viskas 
iš pačių sielos gelmių... Na o aš 
spektaklyje poeto žodžiais kalbu 
taip: „Karas mane išmokė ne-
verkti niekur ir niekada“. Šiame 
spektaklyje sukūriau Pauliaus 
Širvio, kaip kario, vaidmenį. At-
skleidžiame P. Širvio išgyventus 
jausmus, jo didelę jaunystės mei-
lę. Kartu parodome, atspindime 
jo vienišumą, ilgesį, nemokėjimą 
pataikauti“, – pasakojo V. Jevse-
jevas.

Žvejoja ten, kur nekimba 

„Visą savo ikimokyklinę vai-

kystę esu praleidęs Vilkijoje, ant 
Nemuno vingio. Tėvas, matyt, 
mokė žvejoti. Atsikeli, o jau pil-
nos ,,balėjos“ žuvų“, – atviravo 
pašnekovas. 

V. Jevsejevas prisiminė armi-
joje tarnautus metus prie Baren-
co jūros: „Neįdomiausia buvo 
žvejoti Barenco jūroje. 

Du kartus per metus atplauk-
davo laivai. Užlipi į laivą, nu-
leidi tuščius kabliukus, ir čia pat 
trauki ant kiekvieno kabliuko po 
menkę“.

Pasak pašnekovo, tuose šiaurės 
kraštuose žiemą būdavo trys me-
trai sniego, tačiau vasara dovano-
davo labai daug gamtos gėrybių. 
„Kareivių trobas užpustydavo. O 
vasarą – malonumas, nes vienoje 
pusėje mėlyna nuo mėlynių, ki-
toje – raudona nuo kitų uogų. 

Tarkim, nori išsivirti grybų, tai 
kol užverda vanduo, tu spėji ne 
tik jų pririnkti, bet ir nuvalyti“, – 
pasakojo Valerijus.   

Vasarodamas Šovenių kaime, 
Valerijus ne kartą yra dalyvavęs 
vietinės Budrių bendruomenės 
organizuojamose žvejybos rung-
tyse. 

Akimirka iš spektaklio „Gyvenimas mano – degimas“.
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Didžiausi Anykščių ūkininkai...

(Atkelta iš 1 psl.)

Pomėgis tapo verslu

A.Vingrys aštuonerius metus gy-
veno ir dirbo Norvegijoje. D.Jucius 
turi kitą verslą - geodezijos įmonę 
,,Versmena“. Į žuvų fermą vyrai 
investavo savo santaupas, taip pat 
gavo ir Europos Sąjungos paramą.

,,Pirmiausia abu esame žvejai. 
Tad verslas išsivystė iš pomėgio. 
Žiūrėdami, kaip mūsų upėtakiai 
plaukioja, nepajuntame, kaip 
dingsta valandos“, - kalbėjo D. Ju-
cius. Verslą draugai pradėjo strate-
guoti dar prieš Antanui grįžtant iš 
Norvegijos, o pastarasis, važiuo-
damas namo iš Skandinavijos, jau 
žinojo, kuo Lietuvoje užsiims. 

,,Yra ir tėtės įtakos. Jis vis ,,pa-
mėtėdavo“ idėjų apie žuvies au-
ginimą“, - ,,kaltininkų“ ieškojo 
A.Vingrys. Antano tėtis - Audrius 
Vingrys, buvęs Anykščių Sąjūdžio 
lyderis, užkietėjęs žvejys, kurį 
laiką užsiiminėjęs megėjišku žu-
vies veisimu. Audrius dažnai sve-
čiuojasi upėtakių fermoje, duoda 
jaunimui patarimų, o pats dažnai 
,,užsihipnotizuoja“ stebėdamas 
upėtakius.

Didžiausias galvos skausmas - 
vanduo

Baseinėliuose, kuriuose plaukio-
ja verslininkų upėtakiai, iš viso 100 
kubinių metrų vandens. Per parą 
upėtakiams reikia pakeisti nuo 2 
iki 5 proc. vandens. Anykštėnai 
upėtakių augintojai kiekvieną parą 
į baseinėlius įleidžia apie 4 kub. m. 
vandens. 

Vandens kokybė - esminis upė-
takių auginimo faktorius. Šalia 
fermos išgręžtas 103 metrų gylio 
gręžinys, įrengti kelių rūšių van-
dens filtrai. Tik po ilgų bandymų 
pavyko ,,įveikti“ vandenį ir jį upė-
takiams tiekti būtent tokios koky-

bės ir cheminės sudėties, kokios 
jiems reikia.

Geologai į 103 metrų gylį kasė-
si todėl, kad reikėjo surasti stabilų 
požeminio vandens telkinį, versli-
ninkai norėjo garantijos, jog gręži-
nio vanduo netikėtai nesibaigs.  

,,Dažniausiai upėtakių fermos 
steigimas pradedamas nuo tinkamo 
vandens paieškų. Mes pasielgėme 
atvirkščiai: pradžioje nusprendė-
me, kur auginsime žuvis, o tik po 
to ėmėme rūpintis vandeniu“, - 
dėstė D.Jucius.      

Ieškojo savo žuvies

Verslininkai, ,,Anykštos“ pa-
klausti, kodėl pasirinko būtent 
upėtakius, sakė, kad pradžioje 
galvojo auginti afrikinius šamus. 
Šamai labai greitai auga, tačiau jų 
,,aptvaruose“ vanduo turi siekti 25 
laipsnių temperatūrą, o upėtakių 
baseinelių vanduo turi būti ne šil-
tesnis nei +18. ,,Be to, šamų fermų 
kvapas toks, kaip kiaulių fermų. 
Nesinorėjo tokios nešvaros“, - aiš-
kino D.Jucius. Na, o MB ,,Kirkiliš-
kių žuvys“ upėtakių fermoje nema-
lonių kvapų nėra. Na, bent jau aš 
neužuodžiau...  

Vyrai, rinkdamiesi, kokias žuvis 
auginti, lankėsi ne vienoje fermoje, 
pasvėrė išlaidas bei pajamas ir pa-
sirinko upėtakius.

Tiesa, MB ,,Kirkiliškių žuvys“ 
praėjusį pavasarį Anykščių me-
džiotojų ir žvejų draugijai parda-
vė lydekų lervų partiją. ,,Rubikių 
ežere plaukios mūsiškės lydekos“, 
- šyptelėjo A.Vingrys.

Per Kūčias valgys savo 
upėtakius

MB ,,Kirkiliškių žuvys“ upėta-
kius augina iš ikrų. Apvaisinti ikrai 
per parą atgabenami užsakovams. 
Ikrų pakuotės - savotiški termosai, 
šaltkrepšiai, kuriuose būsimos žu-

vys laikomos 4 laipsnių tempera-
tūroje. 

Šiuo metu visi Kirkiliškių upė-
takiai yra bendraamžiai - po kelis 
gramus sveriantis ,,mailius“. Vers-
lininkai planuoja ateityje turėti 
skirtingo amžiaus, taigi, ir skirtin-
go dydžio žuvų.  Mat pirkėjų po-
reikiai skirtingi - vieniems reikia 
mažų žuveliukų tvekiniams įžuvin-
ti, kiti nori kilograminių upėtakių 
maistui. Restoranai perka 200-300 
gramų svorio upėtakius.

Išankstinių upėtakių realizacijos 
sutarčių MB,,Kirkiliškių žuvys“ 
neturi, tačiau upėtakiais besido-
minčių potencialių verslo partne-
rių netrūksta.,,Yra nuolat atva-
žiuojančių galimų verslo partnerių, 
kurie stebi, kaip mes auginame 
žuvį“, - pasakojo A.Vingrys. Pasak 
verslininkų, anykštėnų upėtakiais 
domisi ir SPA Vilnius Anykščiai 
restoranas, laukiantis, kol užaugs 
vietinės žuvys. 

Verslininkai kalba, jog patys 
savo žuvų planuoja paragauti per 
Kūčias. Tuo metu jos jau turėtų būti 
pasiekusios restoraninį 200-300 
gramų svorį. A.Vingrys ir D.Jucius 
skaičiuoja, kad pagal dabartinius 
fermos pajėgumus jie per metus 
gali užauginti apie 7 tonas žuvies. 
O tam, kad atsipirktų investicijos, 
reikėtų penkerių metų. 

Procesas automatizuotas

Apie žuvų fermas Anykščių ra-
jone prieš dešimtmetį plačiai kal-
bėjo verslininkas ir politikas  a.a. 
Vytautas Galvonas. Ir A.Vingrys, ir 
D.Jucius apie V.Galvono idėjas yra 
girdėję, tačiau abu tikino, kad jų 
verslui žuvusio verslininko mintys 
įtakos nepadarė. ,,Gal todėl, kad 
mūsų masteliai ne tokie, apie ko-
kius kalbėjo V.Galvonas“, - svarstė 
anykštėnai.

Rekonstruojant tvartą, montuo-
jant ir derinant įrangą reikėjo nu-
dirbti daug fizinio darbo. 

O upėtakių fermai pradėjus veik-
ti, būrio aptarnaujančio personalo 
nereikia - maitinimo sistema yra 
automatizuota, vanduo upėtakių 
baseinėliuose, žinia, taip pat ne ki-
birais jį nešiojant keičiamas. 

Todėl MB ,,Kirkiliškių žuvys“ 
samdomų darbuotojų neturi - visus 
darbus atlikti spėja patys jos stei-
gėjai. 

Kai šalta, upėtakiai eina 
,,žiemos miego“

Iš gręžinio trykštantis vanduo 
yra 8 laipsnių temperatūros. Kol 
jis sukasi valymo sistemose, 
sušyla iki +12. Vasarą upėtakų 

baseinėlių vanduo dar natūraliai 
pašyla ir nuo oro. O kaip elgtis 
šaltuoju metų laiku, verslininkai 
sakė dar nesą nusprendę. 

Upėtakiai gyvena ir visai šal-
tame vandenyje.Tačiau kuo šal-
tesnis vanduo - tuo blogesnis 
upėtakių apetitas. Pasak vers-
lininkų, reikia skaičiuoti, kas 
mažiau nuostolinga - ar upėtakių 
,,žiemos miegas“, ar išlaidos šil-
dymui.       

Kaip iš svogūnų lauko 
gryčion...

Kalbėdamas apie grįžimą iš  
Norvegijos, Antanas juokėsi, 
jog  nuotaikos buvę tokios, kaip 
iš ,,svogūnų lauko grįžtant gry-

čion“. Mat buvę nerimo, kaip vėl 
reikės adaptuotis prie lietuviško 
gyvenimo.

Antanas, gyvendamas Norve-
gijoje, susituokė su anykštėne  
Laura. Pora dirbo viešbutyje, 
įsigijo nuosavą namą.  A.Vingrys 
svarsto, jog, jeigu gyvenimas 
būtų tekėjęs ankstesne vaga, su-
tuoktiniai kažin ar būtų nuspren-
dę viską mesti ir grįžti namo. 

Tačiau viešbutis bankrutavo, 
jauniesiems Vingriams reikė-
jo galvoti apie kitą pragyveni-
mo šaltinį ir jie nusprendė, kad 
emigrantų duonos jau atsikando. 
,,Jeigu grįžti į Lietuvą - tai tik 
į Anykščius“, - apie tai, jog net 
nesvarstė, kur Lietuvoje kurtis, 
,,Anykštai“ dėstė A.Vingrys.

Lietuvoje yra tik keletas įmonių, kurios žuvis augina nuo pačios 
ankstyviausios - ikrų - stadijos. MB ,,Kirkiliškių žuvys“ -- viena 
iš jų.

Ikrai į Kirkiliškes atgabenami šaltkrepšiuose, kuriuose palaiko-
ma + 4 laipsnių temperatūra. 

Verslininkams stebint augintinius, nejučia dingsta valandos...

Baseinėliuose telpa 100 kubinių metrų vandens.
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Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą 
 Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, 

vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirti-
nimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės 
adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto adresas - 
natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno arba dviejų kambarių butai su visais 
patogumais Anykščių mieste, Troškūnų, Kavarsko ir Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikia pa-
teikti iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyks-
ciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2020-07-31) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno 
g. 23, Anykščiai, 102 kabinete. 

Užsak. Nr.705

SAUGUS ELGESYS VANDENYJE IR PRIE VANDENS

Vasara visiems asocijuojasi su atostogomis, draugais, gamta, pramogomis, vande-
niu… 

Tiek vaikai, tiek suaugusieji mėgsta maudytis vandens telkiniuose: jūroje, upėse, 
ežeruose ar tvenkiniuose. Tai smagus ir saugus pomėgis, jeigu maudomasi tinkamose 
vietose, kuriose budi gelbėtojai. Tačiau bet kokiame vandens telkinyje yra rizika nu-
skęsti. O susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, skęsta ne tik nemokantys plaukti, 
bet ir puikūs plaukikai. 

Kad atostogauti būtų smagu ir, svarbiausia, saugu, primename, kokia svarbi žmo-
gaus gyvybė, ir patariame, kaip elgtis prie vandens ir vandenyje.

Pagrindines taisykles kaip saugiai elgtis prie vandens ir vandenyje rasite 
internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt

Užsak. Nr.705

Kovai su Sosnovskio barščiais - 10 tūkst. eurų
Artimiausius penkerius metus Anykščių rajono savivaldybė 

žada intensyviai kovoti su Sosonovskio barščiais. Šiems invazi-
niams augalams naikinti planuojama išleisti 10 tūkst. eurų.

Naikinimą remia ministerija

Sosnovskio barščių populiaciją 
planuojama sunaikinti 60,258 a 
teritorijoje, esančioje valstybei ar 
savivaldybei nuosavybės teise pri-
klausančiuose žemės sklypuose. 

Iš planuojamų 10 tūkst. Eur, 
skirtų invaziniams augalams nai-
kinti, 4 tūkst. Eur sudarys Aplin-
kos ministerijos dotacija.

Iki liepos 15 dienos seniūnams 
buvo nurodyta pateikti informaci-
ją, kur Sosonovskio barščių plan-
tacijos auga gausiausiai.

Kovoja trejus metus

Pasak Anykščių rajono savival-
dybės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausiojo specialisto, ekologo 
Simo Aštrausko, kai kuriuose plo-
tuose, pritaikius naikinimo prie-
mones, Sosonvoskio barščių išny-
ko apie  50 - 70 procentų.

,,Galbūt treji metai kovai su 
Sosnovskio barščiais yra per ma-
žai? Yra tikimybė, kad šie augalai 
atauga iš išbarstytų sėklų. Dabar 
juos naikinsime penkerius me-
tus“, - liepos mėnesio Anykščių 
rajono tarybos posėdyje kalbėjo 
S.Aštrauskas.

Pasak S.Aštrausko, visos Lietu-
vos mastu yra problema, kad So-
sonovskio barščiai naikinami tik 
valdiškuose plotuose.

,,Gyventojai taip pat turi pri-
žiūrėti savo plotus. Jei pastebima, 
kad Sosonovskio barščiai auga 
privačiuose sklypuose, apie tai 
gyventojai perspėjami ir jie juos 
geranoriškai susitvarko“, - sakė 
S.Aštrauskas.

Kaltininkai bitininkai arba 
kolūkiečiai

Gamtininkas, kelių knygų apie 
florą autorius, Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
,,Anykštai“ sakė girdėjęs dvi ver-
sijas, kaip šis svetimas mūsų ša-
liai augalas išsikerojo ir paplito 
Lietuvos laukuose. 

,,Viena iš versijų, kad Sosnovs-
kio barščius į Lietuvą įsivežė bi-
tininkai, nes šis augalas labai me-
dingas. Įsivežę apsižiūrėjo, kad 
Sosnovskio barščių žiedų nektaras 
yra paviršiuje, jį dažniausiai nuval-

go musės ir vabalai, todėl iš šių au-
galų bitininkams maža naudos.

Kita versija, kad barščius, kaip 
galingą, daug žaliosios biomasės 
turintį augalą, pasisėjo kolūkiai, 
tikėdamiesi pigiai prisigaminti 
siloso. Net girdėjau pasakojimą 
apie tai, kaip, prisipjovusios ve-
žimą Sosnovskio barščių, kolū-
kietės atsisėdo ant jų viršaus ir 
taip nusidegino užpakalius, kad 
reikėjo kreiptis pagalbos į ligoni-
nę“, - juokiasi biologas Anykščių 
meras.

 Sosnovskio barštis veikia sen-
sibilizuojamai, kaip ir rūtos. Tai 
reiškia, kad jis, patekęs ant kūno 
saulei šviečiant, alergizuoja ir nu-
degina odą net iki pūslių.

Meras sėja Sosnovskio barščius

Traupio botanikos daržą, kuria-
me yra keli tūkstančiai skirtingų 
rūšių ir veislių augalų, įkūręs S. 
Obelevičius, paklaustas, ar jo dar-
že auga ir Sosnovskio barštis, pa-
sakojo neseniai šį augalą dėl rūšių 
įvairovės pasisėjęs, nes anksčiau 
turėtas buvo išnykęs.

,,Sosnovskio barštis - mono-
karpinis augalas (peržydėjęs ir 
subrandinęs sėklas, jis nunyksta). 
Sosnovskio barštis, užaugantis 
net iki 5 metrų aukščio ir turintis 
pusmetrio skersmens lapus, yra 
dvimetis. Tai reiškia, kad pirmais 
metais išdygsta, o antraisiais žydi. 
Jeigu vos išdygusį augalą nušie-
nausi vejapjove, barštis išnyks. 
Tačiau jeigu leisi pražydėti ir su-
brandinti sėklas, barštis pribarstys 
jų tūkstančius. Išnaikinti jį bus la-
bai sunku, nes šio augalo šaknys 
stiprios ir labai gilios“, - pasakojo 
S. Obelevičius.

Rojus virto pragaru

Didžiausius Sosnovskio barščių 
sąžalynus S. Obelevičius, drauge 
su kitais gamtininkais nuolat tyri-
nėjantis Lietuvos florą, sakė matęs 
ne Anykščių rajone, o Ignalinos 
laukuose. ,,Profesoriaus Hrebnic-
kio Rojus dėl Sosnovskio barščių 
virto pragaru“, - sako S. Obelevi-
čius. Sunku net įsivaizduoti, kokie 
ten barščių sąžalynai.“

Rojaus kaimelyje, netoli Dūkš-
to, 1890 metais gamtininkas, 

Sankt Petreburgo universiteto 
profesorius Adomas Hrebnickis 
buvo įkūręs didžiulį, gal tūkstan-
čio rūšių ir veislių sodą. Žymiojo 
pomologo namuose, kuriuose jis 
gyveno, iki šiol veikia muziejus. 

Invazinių augalų yra ir daugiau

Lietuvoje yra ir daugiau inva-
zinių, naikintinų augalų, kurie dėl 

gebėjimo prisitaikyti nukonkuruo-
ja vietos florą. Jų negraužia jokie 
vabalai, jie lengvai auga ir plinta 
bet kokiose žemėse ir išstumia 
vietines veisles. 

Invaziniu augalu jau laikome 
gražiai geltonai žydinčią kanadinę 
rykštenę ir pamiškes pavasariais 
puošiantį ryškiaspalvį lubiną.

Lubinai, skirtingai nei Sosnovs-
kio barščiai, nedaro žalos žmonių 

sveikatai, jie lengviau išnaikina-
mi, nes jų sėklos yra sunkios, vėjo 
ne taip lengvai nešiojamos, tačiau 
jie taip pat stelbia vietinius auga-
lus. 

S. Obelevičius sako, kad lubi-
nus greičiausiai yra įsivežę miš-
kininkai, kad apželdintų smėlėtus, 
nederlingus miško plotus. 

- ANYKŠTA

Gamtininkas, Anykščių me-
ras Sigutis Obelevičius Sos-
novskio barščių nebijo – vie-
ną jų pažintiniais tikslais net 
pasisėjo Traupio botanikos 
darže.

Anykščių rajono savivaldy-
bės ekologas Simas Aštraus-
kas sakė, kad plotuose, ku-
riuose Sosnovskio barščiai 
buvo naikinami, jie vis tiek 
vėl auga.

Sosnovskio barštis – iš Kaukazo kilęs augalas, kuriam išnaikinti skiriami pinigai iš biudžeto.
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įvairūs

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.

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTŪRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

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

Renkama nauja grupė nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. 16 val. 
Liudiškių g. 29, Anykščiai

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Anykščiuose, Vilniaus g.

Tel. (8-679) 49347.

Pametė

Anykščių miesto centre pamesti 
akiniai. Radusiam atsilygins.

Tel. (8-646) 28908.

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, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

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

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

Tel. (8-699) 65148.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel.(8-656) 24531.

siūlo darbą UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų gamybos 

įmonė, plečia savo veiklą ir 
kviečia prisijungti prie 

draugiško Anykščių kolektyvo 
siuvėjus (-as) ir minkštų baldų 

specialistus ar norinčius išmokti 
šį darbą: karkasų surinkėjus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus, krautuvų vairuotojus-
krovėjus ir kt.

Susisiekite: 
+370 694 74037, hr@balticsofa.com

Daugiau informacijos: 
http://www.balticsofa.com/lt/karjera/

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

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

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.

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

Tel. (8-687) 73069.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Mobilus kondicionierių pildymas, 
patikra sunkvežimiams, žemės 
ūkio technikai. Atvyksta į vietą.

Tel.(8-630) 01033.

Rado

Rastas mobilusis telefonas.
Tel. (8-381) 5-94-58.

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.

Reikalingas vikšrinio ekskavato-
riaus operatorius pastoviam dar-
bui. Atlyginimas nuo 1300 Eur.

Tel. (8-684) 20599.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami „Anykštos“ re-
dakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
El.p. reklama@anyksta.lt

MOZAIKA

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.

Dinozaurai irgi sirgdavo vėžiu, 
nustatė mokslininkai

Daugelis dinozaurus laiko gam-
tos brutalumo simboliu, bet nauja 
studija pirmąsyk atskleidė, kad 
šie seniai išnykę gyvūnai sirgdavo 
vėžiu. 1989 metais Kanados Al-
bertos provincijoje rastas smarkiai 
deformuotas centrozauro kojos 
kaulas, kaip iš pradžių galvojo pa-
leontologai, pakito sugijus lūžiui. 
Tačiau nauji šio darinio mikrosko-
pinės struktūros tyrimai ir vienas 
metodas, taikomas žmonių vėžio 
diagnostikai, parodė, kad gyvūnui 
buvo susidaręs piktybinis navikas. 
„Vėžio atradimas daro dinozaurus 
tikresnius“, – naujienų agentūrai 
AFP sakė studijos bendraautorius 
Markas Crowtheris. „Dažnai apie 
juos galvojam kaip apie mitines 
būtybes – tvirtus ir gremėzdiškus, 
bet [naujoji diagnozė rodo], kad jie 
kentėjo nuo ligų, visai kaip žmo-
nės“, – pridūrė jis. 

Daugumos atmainų vėžys susi-
jęs su minkštaisiais audiniais, ku-
rių pėdsakų fosilijose išlieka retai, 
pabrėžė M. Crowtheris – dinozau-
rų entuziastas ir Kanadoje veikian-
čio McMasterio (Makmasterio) 
universiteto medicinos fakulteto 
dekanas. „Keista, bet žiūrint pro 
mikroskopą [kaulo darinys] atrodė 
labai panašus į žmogaus osteosar-
komą, – sakė tyrėjas. – Stulbina-
ma, kad šis vėžys egzistavo prieš 
dešimtis milijonų metų ir tebeeg-

zistuoja šiandien.“
Raguotam žolėdžiui centrozau-

rui, gyvenusiam prieš 76–77 mln. 
metų, buvo susidarę metastazių, o 
dėl šios ligos gyvūnas tikriausiai 
buvo apšlubęs, sako studijos au-
toriai.

Tačiau nei tikėtina, kad gyvūnas 
savo dienas baigė ne dėl smarkiai 
pažengusio vėžio ir nebuvo sudras-
kytas grobuonių, besidairančių lėtų 
ir nusilpusių aukų.

Kaulai buvo rasti drauge su maž-
daug 100 kitų tos pačios kaimenės 
gyvūnų liekanomis, tad tyrėjai ke-
lia prielaidą, kad jie visi žuvo per 
kažkokią staigią katastrofą, pavyz-
džiui, potvynį. Be to, tikėtina, kad 
banda gynė luošą savo gentainį, ir 
jis dėl to išgyveno ilgiau.

Straipsnio pagrindiniai autoriai 
M. Crowtheris ir Toronte veikian-
čio Karališkojo Ontarijo  muzie-
jaus stuburinių paleontologijos 
skyriaus kuratorius kartu su ben-
dradarbiais ištyrinėjo šimtus paki-
tusių kaulų pavyzdžių kolekcijose, 
laikomose Karališkajame Tyrello 
(Tairelo) muziejuje Albertos pro-
vincijos mieste Dramheleryje, ir 
surado kaulą su maždaug obuo-
lio dydžio augliu. Tyrėjai taip pat 
panaudoto didelės skiriamosios 
gebos kompiuterinės tomografijos 
(KT) skenavimą, neretai pasitel-
kiamą žmonių vėžiui diagnozuoti. 
M. Crowtheris sakė, kad dino-
zaurams tikriausiai grėsė didesnė 
tikimybė susirgti osteosarkoma, 

paprastai išsivystančia jauniems 
individams, kurių kaulai sparčiai 
auga, nes šie gyvūnai buvo dideli 
ir augdavo labai greitai. „Vėžio 
biologijos atžvilgiu dažnai girdi-
me apie aplinkos, mitybos ir kitas 
vėžio priežastis. Radus pavyzdį, 
kuriam daugiau kaip 75 mln. metų, 
supranti, kad tai tiesiog gyvenimo 
dalis“, – pastebėjo tyrėjas. 

„Turim gyvūną, kuris tikrai nerū-
kė (kas yra pagrindinė žmonių vė-
žio priežastis). Taigi, tai rodo, kad 
vėžys nėra naujausių laikų dalykas 
ir kad jis nėra išskirtinai susijęs su 
mūsų aplinka“, – pridūrė jis.

Oras-oras 

kondicionavimo sistema 

su montavimo darbais 

nuo 700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

Vėdinimo 
sistemų 
montavimas 

Egiptas kviečia apsilankyti E. 
Muską, pareiškusį, kad 
„piramides pastatė ateiviai“

Egiptas pakvietė JAV milijardie-
rių Eloną Muską aplankyti garsią-
sias piramides, bendrovių „Spa-
ceX“ ir „Tesla“ įkūrėjui satyriškai 
parašius tviteryje, kad šiuos milži-
niškus paminklus pastatė protingos 
nežemiškos būtybės. „Akivaizdu, 
kad piramides pastatė ateiviai“, – 
savo žinutėje pareiškė I. Muskas, 
pasirinkęs sąmokslo teoretikų pa-
mėgtą temą ir išprovokavęs nuspė-
jamų komentarų – nuo linksmų iki 

piktų – srautą. Tarp trumpų sąmo-
jų, memų ir kritiškų replikų lavinos 
buvo ir piktų pranešimų, parašytų 
nacionalistinių pažiūrų egiptiečių. 
Jie reikalavo, kad ekscentriškas 
inžinierius ir aukštųjų technologijų 
srities milijardieriaus geriau tikrin-
tų faktus. Egipto tarptautinio ben-
dradarbiavimo ministrė Rania al 
Mashat, įgudusi socialinės žinias-
klaidos vartotoja, vis tik įžvelgė 
galimybę pasireklamuoti ir atgai-
vinti pandemijos nuniokotą šalies 
turizmo sektorių.

- BNS
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parduoda

Parduodamas žemės - miško skly-
pas Anykščių r., Andrioniškio sen.. 
Žemės - 3,9514 ha, miško - 0,8471 ha. 
Viso - 4.8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų apsuptyje, 
tačiau elektros įvadas valdoje, kelias 
šalia, upė Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93300.

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.

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.

1-2 kambarių butą arba dalį 
namo Anykščiuose, centrinėje 
miesto dalyje. Pageidaujama pir-
mas-antras aukštas. Gali būti be 
remonto.

Tel. (8-633) 31553.

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.

Nekilnojamasis turtas 

Sodybą arti Anykščių, Naujonių 
k. 1 ha žemės. Yra pradėtas nau-
jai statyti namas. Šalia miškas, yra 
tvenkinys. 

Tel. (8-645) 49772.

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

Tel. (8-652) 09190.

233 kv. m namą Pušyno mikro-
rajone.

Tel. (8-614) 02506.

Namą šalia pušyno Taikos g. 
Anykščiuose. Suremontuotas 
namo vidus. Grindinis šildymas. 

Tel. (8-674) 70860.

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.

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.

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

Tel. (8-616) 06808.

Anykščių r., Viešintų mstl. cen-
tre - pastatą (buvusi vaistinė). 
Medinis namas, šulinys, ūkinis. 
Galima pirkti išsimokėtinai. 5500 
Eur. 

Tel. (8-683) 91121.    

1 kambario butą 37 kv. m 3 a. 
Statybininkų g. 

Tel. (8-675) 46001.

2 - jų kambarių butą 
Troškūnuose. 

Tel. (8-664) 09677.

JAUNOS VIŠtAItĖS! 
Rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienį) pre-

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

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

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

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

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

Tel.:(8-638) 87800.

Butą, 3 kambarių, miesto cen-
tre. 56 kv.m.

Tel.: (8-699) 65526.

Sodą "Šaltupio" sodų bendrijo-
je. Yra atvestas vanduo ir kana-
lizacija. Kaina sutartinė.

Tel. (8-626) 74668.

2 sodo sklypus Žemuogių g. 
Bendras plotas: 11.55 a. Galima 
pirkti atskirai.

Tel (8-646) 18343.

kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

Pradedama prekyba kokybiš-
kais durpių briketais iš Šepetos.

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

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

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

oras

+16

+26

mėnulis
Rugpjūčio 8- 10 d. - pilnatis.

Romanas, Mintaras, 
Tarvilė, Rolandas, Romas,
Rolanda, Rolana.

Dominykas, Tulgirdas, 
Daina, Elidijus, Gustavas.

šiandien

rugpjūčio 9 d.

rugpjūčio 10 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

4 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 32 (32) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 28,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 16,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 28,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 24,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 16,00 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

Norimantas, Laima, Laurynas, 
Asterija, Astra.

Mokytoja klausia:
- Petriuk, kokiu gyvūnu tu norė-

tum būti?
- Žalčiu.
- O kodėl?
- Kad galėčiau vaikščioti gulė-

damas.

***
Statybininkų šefas savo mūri-

ninkams:
- Turime pastatyti 50 metrų 

aukščio kaminą.
Darbininkai imasi darbo. Kai 45 

metrai kamino jau stovi, staiga vėl 
pasirodo šefas ir suriaumoja:

- Sustokit! Suklydau, planą lai-
kiau atvirkščiai. Tai turėjo būti šu-
linys...

***
- Brangusis, manai, jog mums 

pavyks apsigyventi šiame viešbu-
tyje, kad niekas neįtartų, jog mudu 
nesusituokę?

- Visai paprastai, brangioji! Tu 
eik paskui mane ir nešk abu laga-
minus.

***
- Štai išeisiu į pensiją, baigsiu 

savo antrąją knygą.
- Jūs rašote?
- Ne, skaitau.

***
Vyras ir žmona žiūri siaubo fil-

mą. Ekrane pasirodo baisi šmėkla.
Žmona iš baimės:
- Oi, mama!
Vyras:
- Tai vis dėlto pažinai, a ne?

***
Broliukas sesei:
– Sese, kodėl tu kiekvieną dieną 

pieši sau ant veido?
– Kad gražesnė būčiau.
– Tai kodėl nebūni?

Amiliutė ruošiasi tapti matematikos korepetitore

Jėzusmarja – kūnas šiurpsta.
Šitaip protiškai nuskursta!
2 pi r - tik kvadratu, 
Regis, apskaičiuot sunku?

Kiek kelmų yra Šilely,
O aludžių mūs miestely?
Kiek keliukų asfaltuota
Ir atkatų atiduota? 

Matematika svarbi
Kiekvienam, kas ne grabi... 
Amiliutė atsidūsta - 
Pedagogų šaliai trūksta, 

Jeigu jau kas trečias vaikas
Taip skaičiuoja kaip nesveikas! 
Bufetėlyje bobutės
Vadovėlis turi būti. 

Pasklaidys – pastudijuos,
Pamokas ji veltui duos. 
Dėl jaunimo apšvietos
Net mokyklon nukulniuos!


