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Miesto šventėje dalyvavo koronavirusu 
sergantys svečiai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras (NVSC) 
praneša, kad du asmenys, 
kuriems rugpjūčio 5-ąją di-
agnozuotas susirgimas ko-
ronavirusu, dalyvavo liepos 
pabaigoje vykusioje Anykščių 
miesto šventėje. 

Vienas susirgusiųjų iš Pa-
nevėžio, kitas iš Vilniaus. Abu 
jie nurodė, kad liepos 20-26 
dienomis lankėsi Anykščiuose 
ir dalyvavo miesto šventėje.

Anykščių miesto šventėje buvo palankios aplinkybės užsikrėsti koronavirusu.

Ieškos kaltų, kodėl asfaltas 
vingiuoja į upę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono vadovai šią savaitę susitiko su dešiniojo Šven-
tosios kranto projektą atlikusio rangovo UAB ,,Jungtiniai pro-
jektai“ atstovais. 

Dalis naujojo tako nusiteikusi keliauti į Šventosios upę - smen-
ga asfalto danga, išsiklaipė grindinys, tarp grindinio ir bortelių 
platėja plyšiai.

Pagalba. Anykščių rajono ne-
įgaliųjų draugija, koordinuojanti 
programą „Pagalba maisto pro-
duktais“, informuoja, jog  Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
dalijami  rugpjūčio mėn. 18- 19- 
20 dienomis nuo 9.00 val. iki 14.00 
val. adresu: Vilties g. 24, Anykš-
čiai.

Projektas. Vienai dienai iš 
atostogų į darbą pirmadienį grį-
žęs Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis dalyvavo pasi-
tarime dėl Tilto gatvės projekto. 
D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, jog, 
vykstant projektui, ieškoma būdų, 
kaip sumažinti jo sąmatą. O pirma-
dienį kalbėtasi apie vieno iš Tilto 
gatvės pastatų šildymo sistemą.  

Atstovas. Buvusio Anykščių 
rajono mero, į Seimą nuo social-
darbiečių kandidatuojančio Kęs-
tučio Tubio atstovu rinkimams 
bus Raimondas Razmislavičius. 
R.Razmislavičius, kaip ir K.Tubis, 
skirtingais metais vadovavo 
Anykščių rajono policijos komisa-
riatui.   

Troškimai. Trečiadienį Troš-
kūnuose prasidėjo tradicinė jauni-
mo edukacinė stovykla-festivalis 
„Troškimai“. Stovykloje dalyvauja 
jaunimo grupės iš Vilniaus, Kau-
no, Anykščių, Pasvalio, Jurbarko, 
Ignalinos ir Kupiškio. Stovyklą 
veda žinomi Lietuvos režisieriai 
ir muzikantai. Kiekvieną vakarą 
Troškūnų Bernardinų vienuolyno 
kieme vyksta įvairūs koncertai. 
„Troškimų“ vadovė, režisierė Jo-
lanta Pupkienė sako, kad susirinko 
apie 50 dalyvių, o šis festivalis yra 
jubiliejinis - 20- tasis.

Prezidentas. Praėjusį sekmadie-
nį dainininkei Justei Arlauskaitei-
Jazzu priklausančiame restorane 
„Basibasi“ Anykščiuose lankėsi 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Gitanas Nausėda. Jis paliko ir įra-
šą restorane esančioje atsiliepimų 
knygoje. „Gražus miestas, puiki 
vaizdinga vieta – viską jūs turite! 
Linkiu ištikimų lankytojų!” – para-
šė Prezidentas. Restorano kolekty-
vas šio įrašo nuotrauka pasidalijo 
ir savo „Facebook“ paskyroje.

Bent vienas iš Žvejų gatvės gyventojų bando užsidirbti iš turistų.
Kol kas nėra aišku, kas kaltas, jog dešiniojo Švento-
sios kranto take veriasi smegduobės.

Liko tik viena 
mero patarėja
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spektras

pro memoria Mirė ilgametė Žaliosios aštuonmetės 
mokyklos direktorė Marijona Šablevičienė

Ant devyniasdešimto gyvenimo metų slenksčio, prieš pat dar vieną mokslo metų pradžią žy-
mintį rugsėjį, mirė mokytoja, ilgametė Žaliosios aštuonmetės mokyklos direktorė Marijona Ša-
blevičienė (1931 - 2020). 

Kilusi iš Siesikų apylinkių 
Ukmergės krašte, baigusi viduri-
nę mokyklą, ėmė dirbti mokytoja 
Repšėnų, o vėliau Dabužių mo-
kyklose. Paskyrimas į Žaliosios 
aštuonmetę mokyklą direktore 
1965 m. buvo lemtingas - šiame 
jaukiame, reto grožio mūsų kraš-
to kampelyje prabėgo visas jos 
gyvenimas.

Neakivaizdiniu būdu baigė 
Šiaulių pedagoginį institutą - tapo 
diplomuota geografijos ir gam-
tos mokslų mokytoja. Sumaniai 
vadovavo mokyklai, rūpinosi 

diegti  kilnius dorovės principus, 
ugdė materialistinę pasaulėžiūrą, 
rūpinosi tvarka mokykloje: buvo 
griežta, dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, vadovavo mokinių šo-
kių rateliams, o jaunųjų turistų 
būrelis buvo vienas geriausių res-
publikoje.

Gyveno su polėkiu, energija, 
patyrė ir didžių džiaugsmų, ir nu-
sivylimų, likimo smūgių, gilioje 
senatvėje kelerius metus glaudėsi 
globos namuose ,,Senevita“ prie 
Nemenčinės. Šiemet nedideliu 
tiražu buvo išleista jos poezijos 

knyga ,,Gyvenimo eilės“.
,,Išmoksim mes pralenkti laiką/ 

Ir saulę pasigaut delnais/ Apglėbus 
nerimą širdim kaip vaiką/ Įamžint 
žmogų po dangaus skliautais...“ 
-  taip eilėraštyje ,,Mokytojas“ 
Marijona Šablevičienė apmąsto 
pedagogo pašaukimą.

Ji buvo ir mano Mokytoja. Ži-
nau, kad ir man, ir visiems apy-
linkių išdykėliams bei geruliams 
norėjo tik gera, dėl mūsų stengėsi, 
mumis rūpinosi, apie mus mąstė.

Raimondas GUOBIS

Temidės svarstyklės
Vagystė. Rugpjūčio 10-ąją, 

apie 12 val. 40 min., iš moters 
(g. 1946) , gyvenančios Kurklių 
seniūnijoje,  namų pavogta 300 
eurų. Aplinkybės tikslinamos. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugpjūčio 10-ąją, 
apie 16 val., Anykščių seniūnijos 
Vikonių k. moteris (amžius nusta-
tinėjamas) sukėlė fizinį skausmą 
kitai moteriai (g. 1988 m.). Pradė-

tas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis I. Rugpjūčio 10-ąją, 
apie 14 val., Troškūnų seniūnijoje 
rastas moters (g. 1945 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Mirtis II. Rugpjūčio 11 dieną, 
11 val. 13 min., Anykščiuose, 
Ramybės gatvėje, greitosios pa-
galbos automobilyje mirė vyras 
(g. 1964 m.). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Liko tik viena mero patarėja Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono mero patarėja, 29-erių Gabrielė Griauzdaitė-
Patumsienė išėjo kasmetinių atostogų, tačiau į darbą grįš tik po 
metų ar po dvejų. Mero patarėja laukiasi vaikelio, todėl po eilinių 
atostogų iš karto eis neštumo ir gimdymo atostogų.

Gydytojai prognozuoja, kad 
Gabrielė ir jos sutuoktinis Povilas 
lapkričio mėnesį susilauks sūnaus. 
,,Gerai. Ūkyje padės“,  - juokėsi 
politikė. Mat jos vyras P.Patumsis 
yra ūkininkas.

G.Griauzdaitė-Patumsienė po 
vaiko auginimo atostogų ketina 
grįžti į mero patarėjo pareigas.

Priminsime, jog Tėvynės sąjunga 
- Lietuvos krikščionys demokratai 
G.Griauzdaitę-Patumsienę ketino 
kelti kandidate į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje, tačiau ji at-
sisakė. ,,Tada apie vaikelį dar neži-
nojau, bet, matyt, nuojauta pakuž-
dėjo“, - apie apsisprendimą neiti į 

Seimą ,,Anykštai“ kalbėjo politikė. 
G.Griauzdaitė-Patumsienė yra ir 

kavinės ,,Pirmas daigas“ vadovė. 
Gabrielė sako, kad artimiausiais 
mėnesiais pagrindinis rūpestis 
kavinės reikalais teks jos seseriai 
Paulinai.

Priminime, jog Anykščių rajono 
meras turi tris patarėjų etatus, ta-
čiau dabar turės tik vieną patarėją, 
socialdemokratų deleguotą Dona-
tą Sabaliauskaitę. Šį pavasarį iš 
patarėjų pareigų pasitraukė Dalis 
Vaiginas, tapęs laikinuoju Anykš-
čių rajono ligoninės direktoriumi. 
D.Vaiginas buvo ,,valstiečių“ at-
stovas valdžios komandoje. 

Gabrielė Griauzdaitė ir Povilas Patumsis susituokė prieš dvejus 
metus rugpjūtį Anykščių šv.Mato bažnyčioje. Baigiantis rude-
niui, pora sūpuos kūdikį. 

Šventosios upėje - dar viena šienapjovė
Artimiausiomis savaitėmis anykštėnus džiugins nauja atrakcija 

-  Šventosios upėje makrodumblius pjaunanti mašina. Ant pontonų 
sumontuotą, sraigtais varomą įrenginį, matyt, derėtų vadinti laivu. 

Dumblius pjaunantį plaukiantį 
agregatą sukonstravo Lietuvos įmo-
nė UAB ,,Baltic Environment“. Šis 
įrenginys yra didžiulio tarptautinio 
projekto dalis.

Trečiadienį, rugpjūčio 12-ąją, 
Anykščiuose vyko didžiulio tarptau-
tinio projekto ,,Dumbliai - ekono-

miškai pagrįstų vandens ekosistemų 
palaugų dalis“ pristatymas. Į renginį 
atvyko būrys šalies mokslininkų bei 
aplinkosaugininkų.

Po Anykščių Menų inkubatoriuje 
vykusių paskaitų, renginio dalyviai 
vyko prie Šventosios upės, kur ties 
Gaisrininkų sala, upės senvagėje,  

UAB ,,Baltic Environment“ atstovai 
demonstravo savo techniką. 

Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų 
atliekamas projektas apima ir inte-
raktyvaus ,,žaliuojančių“ vandens 
telkinių  žemėlapio sudarymą, dum-
blių surinkimo agregatų kūrimą ir 
dumblių naudojimą. Mikrodumbliai 
gali būti naudojami dažų ir kosmeti-
kos gamyboje, makrodumbliai - kaip 
ekologinės trąšos bei žaliava, biodu-
jų gamybai.

Į Šventosios upę įleistas agrega-
tas sveria 2,5 tonos, gali pasiekti 10 
km/h greitį. Jame įmontuoti du elek-
triniai ir vienas biodyzelinu varomas 
variklis. Laive yra ir talpa, į kurią jis 
gali susikimšti iki pusės tonos ma-
krodumblių

Po Šventąją plaukiojantis UAB 
,,Baltic Environment“ laivas pritai-
kytas dirbti ežeruose ir upėse. Ben-
drovė kuria ir didesnį analogišką 
laivą, kuriuo bus bandoma valyti 
Kuršių marias.

Priminsime, jog Anykščių rajono 

savivaldybės administracija turi šie-
napjovę-amfibiją, kuri pirkta už 75 
tūkst. eurų. Žinia, anykštėnų turimas 
aparatas Šventosios upės vagos šie-
nauti nepajėgia.

Matyt, galvodamas apie savąją 
amfibiją, Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius klausė projekto 
rengėjų, ar jų laivas galėtų išpjauti ir 
vandens telkinių žoles. Mokslinin-
kai sakė, jog techniškai jis galėtų tai 
padaryti, tačiau vargu ar praktiškai 
imsis tokios veiklos. 

Demonstracinėje projekto prista-
tymo dalyje virš Šventosios upės 
skraidė ir bepilotis lėktuvas - kviesti-
niai ekspertai - dr. Ričardas Skorups-
kis ir Antanas Gedvilas - demons-
travo, kaip lėktuvas talkina laivui. 
Lektuvėlis iš viršaus žvalgo terito-
riją, kurią žvalgyti užprogramuotas, 
ir perduoda informaciją apie uždum-
blėjusias vandens telkinio vietas. 

Plačiau - kituose ,,Anykštos“ nu-
meriuose.

-ANYKŠTA

Išranki šienapjovė, dirbanti tik su dumbliais.

Pirkimai. Premjeras Saulius 
Skvernelis sako manantis, kad į 
teisėsaugos akiratį patekę skubūs 
koronaviruso pandemijos metu 
vykdyti pirkimai buvo atlikti mak-
simaliai skaidriai. „Aš tikrai ne-
galiu vertinti teisėsaugos darbo, 
bet maksimaliai manau, kad tikrai 
buvo skaidriai padaryta, pagal tos 
dienos situaciją“, – žurnalistams 
trečiadienį sakė S. Skvernelis. Jis 
pabrėžė, jog lengva tuo metu pri-
imtus sprendimus vertinti iš šių 
dienų perspektyvos, tačiau tuo 
metu, kai, anot jo, buvo „gaisras 
visoje Europoje ir pasaulyje, kas 
pirmesnis, kas greitesnis“, juos 
reikėjo daryti nedelsiant. Jis teigė, 
kad nors kilusias abejones svarbu 
patikrinti, blogai, kai tai daroma 
„tam tikrais keistais dalykais“.

Kontrolė. Vyriausybė trečia-
dienį pratęsė sienų kontrolę oro ir 
jūrų uostuose iki rugsėjo 14 die-
nos. „Tai yra maksimalus terminas 
pagal Šengeno sienų kodeksą“, – 
Vyriausybės posėdyje sakė vidaus 
reikalų ministrė Rita Tamašunienė. 
Vidaus reikalų ministerija sienų 
kontrolę siūlė pratęsti, atsižvel-
giant į esamą koronaviruso situa-
ciją ir tendencijas. Pratęsus sienų 
kontrolę, asmenų patikrinimai ir 
toliau bus vykdomi tarptautiniuose 
oro uostuose ir Klaipėdos valsty-
biniame jūrų uoste.  Baltijos šalys 
viena kitos piliečiams sienas atvė-
rė gegužės viduryje, tačiau Lietuva 
pasienyje su Latvija dokumentų 
patikros procedūrų nebevykdo nuo 
birželio pradžios. Sausumos siena 
su Lenkija atverta birželio vidu-
ryje. Tačiau pastaruoju metu pa-
sienyje su Lenkija ir Latvija dirba 
daugiau pasieniečių ir policininkų 
– blogėjant koronaviruso situacijai 
atidžiau tikrinami atvykstantieji. 
Atvykstantiesiems iš Lenkijos šiuo 
metu privaloma dviem savaitėms 
saviizoliuotis.

Svaras. Paskelbtiems išanksti-
niams oficialiems duomenims pa-
rodžius, kad Didžiosios Britanijos 
ekonomiką ištiko didžiausia rece-
sija šiuolaikinėje istorijoje, svaro 
kursas smuko JAV dolerio ir euro 
atžvilgiu. Didžiosios Britanijos 
bendrasis vidaus produktas (BVP) 
antrąjį ketvirtį, palyginti su anks-
tesniu ketvirčiu, krito 20,4 proc. ir 
ketvirčio nuosmukis buvo didžiau-
sias nuo 1955 metų, kuomet buvo 
pradėta skaičiuoti šį rodiklį. Be 
to, šalies ūkis balandžio–birželio 
mėnesiais smuko antrą ketvirtį iš 
eilės, pranešė Nacionalinės statis-
tikos tarnyba (ONS). Palyginti su 
2019 metų antruoju ketvirčiu, BVP 
smuko 21,7 procento. Svaro kursas 
JAV dolerio atžvilgiu, antradienio 
vakare siekęs 1,3047 JAV dolerio, 
trečiadienį smuktelėjo iki 1,3024 
JAV dolerio. Euro atžvilgiu Di-
džiosios Britanijos valiuta atpigo 
nuo 89,94 iki 90,33 penso. Svaro 
kurso smukimą kiek sulėtino ofici-
alūs duomenys, jog vien birželį – 
paskutinį antrojo ketvirčio mėnesį 
– Didžiosios Britanijos BVP padi-
dėjo 8,7 procento. „Birželio mėne-
sio skaičius yra labai svarbus, nes 
mes visi žinojome, jog karantino 
priemonės padarys didelį poveikį 
ekonomikai. Tačiau mes vis dar 
nežinome, kaip sparčiai atsigaus 
Didžiosios Britanijos ekonomika“, 
– pareiškė investavimo platformos 
„AJ Bell“ analitikė Laura Suter. 
„Skaičiai, parodę, jog BVP birželį 
padidėjo 8,7 proc., yra išties padrą-
sinantys“, – pridūrė ji.
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Miesto šventėje dalyvavo 
koronavirusu sergantys svečiai

(Atkelta iš 1 psl.)

Konkretesnių duomenų nėra

Kuriuose konkrečiuose Anykš-
čių miesto šventės renginiuose 
koronavirusu sergantys asme-
nys dalyvavo, duomenų neturi 
nei NVSc Anykščių skyrius, nei 
Anykščių rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras. 

Pasak NVSc Anykščių skyrius 
vadovės Danguolės Sudeikie-
nės, jos vadovaujamas skyrius 
detalios informacijos neturi. Ji 
tik vylėsi, jog nuo miesto šven-
tės praėjo jau gana daug laiko, o 
susirgusių koronavirusu anykš-
tėnų neatsirado, taigi, galbūt 
svečiai gilesnio pėdsako mūsų 
mieste nepaliko. ,,Ieškoma kon-
taktų. Su kuo jie kontaktavo ar-
timiau, nesaugiu atstumu, ilges-
nį laiką“, - ,,Anykštai“ kalbėjo 

D.Sudeikienė, nurodydama, jog 
sergančiųjų dalyvavimas miesto 
šventėje NVSc centrinės konto-
ros visgi yra tiriamas.

Dainius Žiogelis: sprendimai 
palikti patiems žmonėms

Anykščių rajono vicemeras, ra-
jono ekstremalių situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ dės-
tė, jog dabar koronaviruso fronte 
didesnė netvarka nei buvo pava-
sarį. Apie susirgusius asmenis, 
kurie dalyvavo Anykščių miesto 
šventėje, jis sakė jokios informa-
cijos neturįs. 

,,Prezidentas Gitanas Nausėda 
nebaigęs saviizoliacijos važinėjo 
dviračiu po Anykščius, lankėsi 
vienoje miesto kavinėje. Ką tada 
apie paprastus žmones kalbėti?“ 
- retoriškai klausė vicemeras. 

Pasak jo, dabartinėje situacijo-
je praktiškai visas koronaviruso 
grėsmės valdymas yra paliktas 
patiems žmonėms. ,,Sprendimai 
palikti patiems žmonėms. Gerai, 
jei žmogus turi smegenų, bet jei-
gu jo smegenys yra tam tikro ly-
gio...“ - kalbėjo D.Žiogelis.

Anykščių rajone susirgimų ko-
ronavirusu pastaruoju metu nėra 
registruota, valdiškose patalpose 
besiizoliuojančių nėra. Operacijų 
vadovas sakė sulaukęs iš Islan-
dijos ir iš Šveicarijos grįžtančių 
anykštėnų skambučių. Žmonės 
domėjosi galimybėmis izoliuotis 
savivaldybės patalpose, tačiau, 
pasak D.Žiogelio, paklausimai ir 
liko paklausimais. 

Rajono vicemeras stebėjosi ša-
lies valdžios pozicija dėl rudenį 
vyksiančių Seimo rinkimų orga-
nizavimo. ,,Asmenys, tuo metu 
būsiantys saviizoliacijoje, turės 
teisę nueiti iki pašto pasiimti rin-
kimų biuletenio. Logiką matote?“ 
- piktinosi vicemeras D.Žiogelis.          

Jis atkreipė dėmesį, jog Lie-
tuvoje šiuo metu ypač daug au-
tomobilių su kitų šalių valstybi-
niais numeriais. ,,O sunkvežimių, 
važiuojančių Zarasų plentu, tur-
būt pusė yra rusiškais numeriais. 
Vyksta didžiulis žmonių maišy-
masis“, - sakė D.Žiogelis.

Policininkai pranešimų 
nesulaukia

D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
jog sulaukė skundo dėl neva sa-
viizoliacijos taisyklių nesilai-
kančių iš Jungtinės Karalystės 
grįžusių asmenų. Tačiau, pasak 
jo, skundžiami asmenys į Lietuvą 
grįžo anksčiau nei buvo priimtas 
sprendimas dėl saviizoliacijos 
grįžtantiems iš šios šalies.

Anykščių rajono policijos vir-
šininkas Jonas cicėnas ,,Anykš-
tai“ sakė, jog pastaruoju metu 
komisariatas skundų dėl korona-
viruso prevencijos taisyklių gali-
mų pažeidimų nesulaukia, taigi, 
ir nubaustųjų nėra.   

Pasak Anykščių rajono policijos viršininko 
Jono Cicėno, policija pastaruoju metu skundų 
dėl koronaviruso prevencijos taisyklių galimų 
pažeidimų nesulaukia.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Anykščių skyriaus 
vadovė Danguolė Sudeikienė vylėsi, jog dviejų asmenų, kuriems 
vėliau diagnozuotas susirgimas koronavirusu, dalyvavimas 
Anykščių miesto šventėje praėjo be pasekmių kitiems šventės 
dalyviams.

Anykščių rajono vicemeras, rajono ekstremalių 
situacijų valdymo komisijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis sakė, jog dabar koronaviruso 
fronte didesnė netvarka nei buvo pavasar.į

Kiek laiko 
praleidžiate 
„Facebook“-e? Ar 
gaunate iš to 
naudos? Ar jis yra 
tik laiko vagis?

Kristina KIAUŠAITĖ, anykš-
tėnė:

- Tiksliai kiek laiko, man būtų 
sunku pasakyti: dienos metu „einu“ 
į „Facebook“, peržiūriu paskyras, 
kuriose naudinga, su darbine veikla 
susijusi informacija, šalies aktuali-
jos. „Facebook“ naudoju tiesiog 
naujienų, aktualijų peržiūrai, ste-
biu paskyras man įdomių žmonių, 
artimųjų, draugų, veiklų, produk-
tų. Anksčiau praleisdavau daugiau 
laiko, bet dabar, taupydama savo 
laiką, stengiuosi nepaskęsti socia-
linių tinklų informacijos sraute ir 
labai atsirenku, ką skaityti, žiūrėti. 
Norisi, kad „Facebook“ tarnautų 
man, o ne aš jam.

Saulius RASALAS, anykštė-
nas:

- Žmogus miršta, kai nusto-
ja plakti širdis - jei tavęs nėra 
„Facebook“-e,  tai tavęs iš viso 
nėra. Tad kilobaitukai vis plaka ir 
plaka į sunaudotų duomenų krep-
šelį. Kai atsirado nemokamas in-
ternetas, tai „Facebook“-e esu 24 
valandas per parą. 

Galvojant pagal marksizmo- ma-
terializmo doktriną, tai laiką vagia 
knygos, muzika, teatras ir bet kas, 
kas nekuria pilnų aruodų, anglies 
vagonų ar naujų plytų. Daug no-
rinčių pasigirti apsiašaroja, kaip 
jiems gaila laiko, prarasto mie-
gant. Trečdalį gyvenimo pramie-
game - katastrofa. Nekliedėkime 
ir nešokinėkime prieš gamtą. Nie-
ko „Facebook“-as nevagia: jei esi 
sveiko proto, tai jokio narkotinio 
poveikio jis neturi.

Aušra STRAŽEVIČIŪTĖ, 
anykštėnė:

- Valandą ar dvi. Būna gana nau-
dingų patarimų ir informacijos.

Kaip gražiai įvardijot 
smegenų nebuvimą...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie situaciją, 
kai Anykščių miesto šventėje da-
lyvavo asmenys, kuriems nusta-
tytas koronavirusas:

„Sprendimai palikti patiems 
žmonėms. Gerai, jei žmogus turi 
smegenų, bet jeigu jo smegenys 
yra tam tikro lygio...“

Jeigu labai reikės, kandidatai 
parūpins skafandrus

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie artėjan-
čius Seimo rinkimus:

„Asmenys, tuo metu būsiantys 
saviizoliacijoje, turės teisę nueiti 
iki pašto pasiimti rinkimų biulete-
nio. Logiką matote?“

O jeigu išspręstumėt ir ne savo 
problemas...

Mindaugas DEVĖNAS, UAB 
„Jungtiniai projektai“ direk-
torius, apie galimas jo įmonės 
klaidas, vykdant dešiniojo Šven-
tosios kranto projektą:

„Jeigu mūsų problemos – mes 
jas ir išspręsime“.

Jeigu barškuolę „pritempsit“ 
prie Anykščių, gal ir pavyks...

Vaidas VORONAVIČIUS, mi-
nifestivalio- stovyklos „Popskull“ 
bei festivalio „Velnio akmuo“ 
organizatorius, apie ateities pla-
nus:

„Norėjome nupiešti gyvatę barš-
kuolę. Deja, bet meno projektai yra 
„sunkūs“. Manau, kad ateityje jų 
dar pavyks įgyvendinti“.

Naminiai baravykai...

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
Aknystos pensionato darbuoto-
jas, apie sėją:

„Užpilu vandeniu, parą palaikęs, 
išvežu į mišką ir išlaistau. Po 2-3 
metų ten, kur pilsčiau grybieną, 
pradeda dygti grybai“.

Nenuvertinkit šitaip 
anykštėnų!

Ieva VOGULIENĖ, fotografė, 
apie fotografijos paslaugas:

„Anykštėnams mano paslaugos 
jau per brangios...“

Nebijokit, tai tik įrodo, kad ir 
meška rado baravykų

Audrius VINGRYS, Anykščių 
A. Baranausko ir A. Vienuolio 
Žukausko muziejaus darbuoto-
jas, apie grybavimą:

„Vieno savo baravykynų Bur-
biškio miške jau trečia savaitė ne-
drįstu patikrinti po to, kai ten radau 
meškos išmatų...“
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Daiva GOŠTAUTAITĖ - 
OŠKELIŪNIENĖ

Karantino pradžioje lietuviai 
susidūrė su keliomis problemo-
mis: trūko kaukių ir dezinfekcinio 
skysčio, kamavo nežinia dėl dar-
bo vietų, pusiau rimtai, pusiau 
juokais tėvai svarstė, kaip reikės 
išbūti namie su vaikais... savo 
vaikais. Tiesa, kaip 24 valandas 
pakęsti vyrą ar žmoną, nutols-
tantį/nutolstančią geriausiu 
atveju tik į kitą kambarį, mažiau 
svarstyta, bent jau garsiai. Beje, 
Kinijoje baigiantis karanti-
nui skyrybų padaugėjo. Kokia 
situacija Lietuvoje – lyg ir nėra 
duomenų. 

Birželio viduryje karantinas 
buvo atšauktas ir žmonės „pasi-
leido plaukus“, kurių susitvar-
kyti, atrodo, neketina ir dabar, 
augant užsikrėtusiųjų ,,korona“ 
skaičiui. Socialiniuose tinkluose 
net ir žinomi žmonės svarsto, ką 
daryti: vasaros liko nebedaug, 
poilsis Lietuvoje – nuobodu, 
skristi ilsėtis į Graikiją, kol dar 
nereikia grįžus iš jos karantinuo-
tis, ar vis dėlto likti namie? Kai 
viešai užduodamas klausimas, 
pasipila įvairiausių nuomonių: 
deja, didžioji dalis pasisakančių-
jų yra už tai, jog Graikijos salose 

spektras

kur kas saugiau nei sausakim-
šoje Palangoje, ir dar prideda 
tuščių paplūdimių nuotraukų. 
Skaičiuojama, jog praėjusį 
savaitgalį Palangą aplankė apie 
pusė milijono poilsiautojų. Aišku, 
tikėtis, jog gulintys prie jūros 
dėvės apsaugines kaukes, naivu 
ir šiek tiek savižudiška... Aišku, 
eiliniam lietuviui, kurio atlygini-
mas padorus, tai yra apie 1000 
eurų, Palanga visais laikais buvo 
nelabai įkandama atostogų vieta. 
Tokiam paprastam žmogeliui ti-
krai geriau keliauti į kokią Grai-
kiją ar Bulgariją... Tačiau dabar, 
kai kasdien pranešama apie 
augančius virusu užsikrėtusiųjų 
skaičius, kažin ar iš viso protinga 
svarstyti – Palanga ar Graikija? 
Pribloškiantis argumentas – 
būtinai šiemet reikia suspėti kur 
nors išskristi, juk nežinia, kas 
bus po poros 
savaičių ir, 
jeigu užda-
rys sienas, 
baisu, kad 
tokia padėtis 
gali tęstis 
net ir visus 
metus. Tikrai 
taip – ne vienam „pavažiavo 
stogas“ ir užpuolė depresija be 
išvykų į užsienį... Žmogus be 
maisto gali ištverti apie mėnesį, 
bet ištverti be kelionių... Dievaž, 
daugelis bandė, bet nepavyko... 
Lėkit, kol galit, į užsienius, de-
ginkitės tuščiuose paplūdimiuose 
(kažin kodėl jie tušti?), o oro 
uostuose ir lėktuvuose susirin-
kit visus įmanomus virusus ir 
parvežkit į tėvynę Lietuvą. Ir ko 
tik gimtinė nepadarys dėl savo 
vaikų –apkabins ir  palydės 
alkstančias kelionių savo atžalas 
bei lauks sugrįžtančių – sveikų 
ar sergančių, nesvarbu, svarbu 

patenkinusių kelionių troškulį. O 
mes, likusieji, bailiai, užsidėsim 
kaukes net ir darbo kabinetuose, 
sulaukę iš atostogų sugrįžusių 
kolegų.

Kalbu apie kelionių atsisakymą 
ne dėl to, kad pati labai bijočiau 
,,koronos“ – kai kurios žinios 
bei sprendimai man kuo toliau, 
tuo labiau kelia abejonių, tačiau 
žmogui smegenys gal ne šiaip 
sau duotos – kaukolė nesubliūkš-
tų ir be jų... Pavyzdžiui, sužinai, 
kad esi alergiškas braškėms – na, 
jos labai labai skanios, bet nega-
li sakyti, kad be braškų gyveni-
mas kaip ir baigėsi. Lygiai taip 
pat ir su kelionėmis – jeigu žinai 
(bent teoriškai), kad tarptauti-
niame oro uoste virusą pasigauti 
tikimybė išauga keliolika kartų 
nei ilsintis pas močiutę kaime, tai 
ar reikia dar apie tai svarstyti?..

Rekomendacijos 
atsisakyti nebūtinų 
kelionių šiuo laiko-
tarpiu man atrodo 
visai logiškos. O 
va privalomas 
kaukių dėvėjimas 
– jau mažiau logiš-
kas. Žinoma, kai 

virusas plinta žaibiškai, visos ap-
saugos priemonės geros, tačiau 
nereikia būti mediku, kad supras-
tum, jog vien kaukės užsikrėtimo 
problemos neišspręs. Masiniuose 
renginiuose vis didinamas 
galinčių dalyvauti skaičius, 
rekomendacijos dėl laikymosi 
saugaus atstumo taip ir lieka 
tik rekomendacijomis... Atvirose 
erdvėse vykstančios šventės gal ir 
nėra pats didžiausias blogis, bet 
metams jų atsisakyti irgi galima. 
Į miestų gimtadienius susiren-
ka minios žmonių, nemokamos 
pramogos ir koncertai, žinoma, 
vilioja, bet, metus praleidus, gal 

kitais metais pavyks „išlaužti“ ką 
nors originalesnio..?

Vyriausybė skelbia, kad, pra-
sidėjus antrajai viruso plitimo 
bangai, nebebus imamasi tokių 
drastiškų veiksmų, kokie buvo 
taikyti karantino metu pavasa-
rį. Sakoma, kad dėmesys bus 
labiau kreipiamas į židinius, o ne 
imamasi priemonių visos šalies 
mastu. Bus stengiamasi nestab-
dyti, neslopinti ekonomikos augi-
mo... Kaip suprantu, tik išskirti-
niais atvejais bus nutraukiama 
paslaugų sektoriaus veikla, tad 
viešbučiams, maitinimo įstai-
goms gal net neteks užsidaryti... 
Aišku, nepatogumų klientui gal 
bus daugiau, bet ko nepadarysi, 
kad tik nereiktų namie pusdienio 
praleisti prie viryklės. Jeigu 
karantino pradžioje namie kepti 
duoną buvo visai įdomi atrakcija, 
tai po gero mėnesio net kavinės 
virtuvėje virti ryžiai įgauna 
dievišką skonį, o šefas, mokantis 
tobulai iškepti kepsnį, artumu 
beveik prilygsta mylimam šeimos 
nariui – pastarojo statusas gal 
tik per vieną laiptelį žemiau 
katės...

Kalbant apie maitinimo įstai-
gas, man šiuo metu labiausiai 
nesuprantama yra tai, kodėl 
valgant kavinėje užsikrėsti „ko-
rona“ nėra galimybių, o nuėjus 
nusipirkti batų, atrodo, taip ir 
apninka daugybė mažų ,,koro-
niukų“. Dideliuose prekybos 
centruose, kur maitinimo įstaigos 
įsikūrusios praėjimuose tarp par-
duotuvių, gali drąsiai jose sėdėti 
nusiėmęs kaukę, nors pro tavo 
staliuką žmonės praeina tikrai 
nesilaikydami saugaus atstumo, 
o vos nuo jo atsistoji, privalai 
užsidėti kaukę.

Gulinčio niekas nemuša, o 
valgančio nepuola ,,korona“...

...Žmogus be maisto gali 
ištverti apie mėnesį, bet iš-
tverti be kelionių... Dievaž, 
daugelis bandė, bet nepa-
vyko... 

Per Troškūnus galima 
važiuoti greitai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

,,Anykštos“ skaitytojas atkreipė dėmesį, jog jau kelios savaitės, 
kai nebėra Troškūnų miesto ženklo. Važiuojant nuo Anykščių, 
iš ženklo likęs tik strypas. Tiesa, šalia jo pastatytas greitį iki 50 
km/h ribojantis draudžiamasis kelio ženklas. 

Nurodomasis kelio ženklas, 
žymintis gyvenvietės pradžią, 
įpareigoja vairuotojus važiuoti 
ne didesniu nei 50 km/h greičiu 
iki kelio ženklo, žyminčio gyven-
vietės pabaigą. 

O greitį ribojantis draudžia-
masis kelio ženklas galioja tik 

iki pirmosios sankryžos. Taigi, 
formaliai per beveik visus Troš-
kūnus leidžiama lėkti 90 km/h 
greičiu. Tai patvirtino ir Anykš-
čių rajono policijos viršininkas 
Jonas cicėnas. ,,Tik nuo vairuo-
tojų noro priklauso. Sakot, nuo 
proto? Na, baikit...“ - ironizavo 

komisaras. 
Anykščių rajono savivaldy-

bės Saugaus eismo komisijos 
pirmininkas Linas Šulskus, iš 
,,Anykštos“ išgirdęs apie pro-
blemą, skambino kelininkams, o 
perskambinęs paaiškino, jog gy-
venvietės pradžios ženklas buvo 

pavogtas. ,,Kol bus pagamintas 
kitas kelio ženklas, kelininkai pa-
statė draudžiamąjį ženklą“, - pa-
aiškino L.Šulskus. Kitaip tariant, 
kelininkai viliasi, jog vairuotojai 
turės proto ir, privažiavę už kelių 
šimtų metrų esančią pirmąją san-
kryžą, greičio nedidins.

Draudžiamasis kelio ženklas galioja tik iki pirmosios sankryžos. 
Greitį ribojantis ženklas, vietoje pavogto gyvenvietės pradžią žy-
minčio ženklo, stovi bent jau dar nuo liepos.

Kitoje kelio, kur stovėjo ženklas, pusėje stovi ženklas, informuo-
jantis apie gyvenvietės pabaigą. Kitaip vairuotojai dar ne vieną 
kilometrą privalėtų važiuoti ne didesniu nei 50 km/h greičiu.

Vakcina. JAV biotechnologijų 
bendrovė „Moderna Inc.“ susitarė 
su šalies valdžia dėl eksperimen-
tinės vakcinos nuo koronaviruso 
SARS-coV-2 100 mln. dozių tieki-
mo. Daugiau nei 1,5 mlrd. dolerių 
vertės sandoris įsigalios JAV Maisto 
ir vaistų administracijai. cOVID-19 
vakcinos pacientams Jungtinės Vals-
tijose bus teikiamos nemokamai, o 
vyriausybė turės galimybę nusipirkti 
papildomai 400 mln. dozių, pranešė 
„Moderna“. Viena dozė kainuos apie 
15 dolerių, tai yra gerokai mažiau nei 
„Moderna“ nurodė praėjusią savaitę 
(32-37 doleriai), skelbdama apie 
kainą mažų kiekių tiekimo atvejais. 
„Moderna“ kuriama vakcina laiko-
ma viena pažangiausių. Dabar su ja 
atliekami vėlyvosios stadijos bandy-
mai, kuriuose dalyvavo 30 tūkst. pa-
cientų. Numatytos gamybos apimtys 
pradiniame etape 2021 metais – ma-
žiausiai 500 mln. dozių, o maksima-
liai gali siekti 1 mlrd. dozių.

Komisija. Nacionalinių kultūros 
ir meno premijų komisijai vadovaus 
režisierius Audrius  Stonys. Tam 
trečiadienį pritarė Vyriausybė. Taip 
pat Kultūros ministerijos siūlymu 
patvirtinti penki nauji nariai: kom-
pozitorius Giedrius Kuprevičius, 
aktorius Vladas Bagdonas, filosofas 
Jonas Dagys, rašytoja Danutė Ku-
nickienė ir vizualaus meno kūrėjas 
Artūras Raila. Komisijoje jie pakeis 
dabartinę pirmininkę, literatūrolo-
gę Viktoriją Daujotytę-Pakerienę, 
kompozitorių ir dirigentą Vaclovą 
Augustiną, aktorių Juozą Budraitį, 
filosofą Nerijų Milerių, skulptorių 
ir filmų kūrėją Deimantą Virgilijų 
Narkevičių. Toliau komisijoje dirbs 
šeši senieji nariai: muzikologė Jūratė 
Katinaitė, teatrologė Ramunė Mar-
cinkevičiūtė, literatūrologė Jūratė 
Sprindytė, menotyrininkė Jūratė Tu-
tlytė, architektas Audrius Ambrasas 
ir A. Stonys. Komisija, sprendžianti 
dėl nacionalinių premijų skyrimo, 
sudaroma trejiems metams.

Grūdai. Grūdų augintojai, supir-
kėjai ir perdirbėjai prognozuoja, jog 
šiemet derlius gali būti gausiausias 
per pastaruosius trejus metus, ta-
čiau baiminamasi, kad pritrūks  lėšų 
iš ūkininkų derlių supirkti. Verslas 
nori ilgesnių atsiskaitymo su ūkinin-
kais terminų bei valstybės garantijų 
už paskolas apyvartinėms lėšoms, 
tačiau Finansų ministerija tvirtina, 
kad valstybės suteikiamų garantijų 
limitai jau yra išsemti. Gūdų perdir-
bėjų asociacijos prezidentas, įmonės 
„Agrokoncerno grūdai“ vadovas 
Karolis Šimas prognozuoja, kad 
šiemet bus prikulta daugiau 7 mln. 
tonų grūdų. „Gali būti ir rekordas – 
7,5 mln. tonų“, – trečiadienį Seimo 
biudžeto ir finansų komitete pareiš-
kė K. Šimas. Pasak jo, grūdų der-
liui supirkti šiemet reiktų 1,5 mlrd. 
eurų. K. Šimo teigimu, siekiant 
išvengti finansų trūkumo reikėtų 
keisti grūdų supirkėjų atskaitymo 
su augintojais tvarką – leisti verslui 
susitarti dėl ilgesnių atsiskaitymų 
su ūkininkais, nes dabar reikalau-
jama pinigus sumokėti per mėnesį. 
Pasak žemės ūkio ministro An-
driaus Palionio, negalėdami greitai 
sulaukti atlygio už priduotus grū-
dus labiausiai nukentėtų nedideli 
ūkininkai. „Bėda yra ne stambiems 
ūkininkams, kurie turi sandėlius, 
džiovyklas, o smulkiems, kuri netu-
ri kur pasidėti grūdų, jie juos iš lau-
ko veža supirkėjams, o pastarieji, 
neturėdami pinigų, negali nupirkti“, 
– aiškino ministras. 

-BNS
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Neatsiejama gyvenimo dalis - 
fotografija Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

43-ejų Vaidas Pupelis - fotografas mėgėjas, tačiau jo užfiksuoti 
kadrai reprezentuoja Anykščius, supažindina su istorijos ir kultū-
ros paveldu laikomu siauruoju geležinkeliu, atveria vietos gamtos 
paslaptis. Anykštėnas prisipažino net nebesuskaičiuojantis, kiek 
jau yra užfiksavęs kadrų: juos kruopščiai saugo duomenų laikme-
nose ir jau sulaukia pasiūlymų išleisti autorinių darbų albumą. 

Tačiau šiandien V.Pupeliui - ne tai svarbiausia. Anykštėnas 
prisipažino, kad fotografija jam yra pirmiausia malonus užsiė-
mimas, leidžiantis tiesiog ištrūkti iš kasdieninės rutinos ir į arti-
miausią aplinką pažvelgti pro objektyvo taikiklį.

V.Pupelis pasakojo esantis ,,gry-
nas” anykštėnas, jau spėjęs sukurti 
šeimą ir auginantis du vaikus. Kaip 
jis pats sakė, ,,visą gyvenimą” dirba 
Všį ,,Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis” ir yra atsakingas už siauro-
jo geležinkelio bėgių remontą bei  
priežiūrą.

,,Ta fotografija mano gyvenime 
atsirado visiškai netyčia. Kažkur 
iki 30 metų niekada neturėjau fo-
toaparato ir nebuvau fotografavęs. 
Atsiradus fotografuojantiems mobi-
liesiems telefonams, laisvu laiku at-
sirado pomėgis fotografuoti. Dabar, 
turėdamas laisvo laiko, stengiuosi 
ištrūkti į gamtą, o kai mobilusis te-
lefonas po ranka, visuomet, kažką 
tokio pamačius, rūpi įamžinti”, - 
sakė V.Pupelis.

Beje, pirmasis fotoaparatas į 
V.Pupelio namus atkeliavo visai at-
sitiktinai, kai jis prieš 14 metų pir-
ko naują televizorių - fotoaparatas 
,,Olympus” buvo kaip akcijos prie-
das prie pirkinio. Dabar fotografas 

turi bent keletą profesionalių foto-
aparatų.

Paklaustas,  kuo labiau mėgstan-
tis fotografuoti -  mobiliuoju telefo-
nu ar fotoaparatu, V.Pupelis sakė: 
,,Statinius vaizdus dažnai fotogra-
fuoju  mobiliuoju telefonu. Bet jei 
yra kažkoks judesys, vaizdą reikia 
priartinti, tada imuosi fotoaparato.”

Labai daug V.Pupelio fotografijų 
- apie siaurąjį geležinkelį. Ar foto-
grafas net darbe nesiskiria su foto-
aparatu?

,,Kad nelabai, nes dažniausiai 
siaurukas važiuoja savaitgaliais. Be 
to, kai dirbame, tai arti mūsų nieko 
nesimato, nes turbūt visus gyvūnus 
išbaidome”, - sakė pašnekovas.

V.Pupelis sakė, kad sunku esą pa-
sakyti, ką jis labiausiai mėgstantis 
fotografuoti.

,,Kartais norisi eiti siauruko bė-
giais į Rubikių pusę ir fotografuoti 
gamtą.Vienu metu buvau susidomė-
jęs naktine fotografija.Tikrai žinau, 
ko nemėgstu fotografuoti - nelabai 

man patinka ir sekasi, kai kas nors 
kažką paprašo specialiai nufotogra-
fuoti.Taip pat nemoku fotografuoti 
žmonių, fotografuoju juos nebent 
bendru planu”, - sakė V.Pupelis.

Kuomet su fotoaparatu V.Pupelis 
patraukia į gamtą, didžioji dalis jo 
užfiksuotų kadrų gimsta spontaniš-

kai.
,,Teko matyti keletą danielių prie 

Žažumbrio ąžuolo. Kelis kartus 
ėjau jų palaukti, bet nelabai pavy-
ko juos nufotografuoti. Dažniausiai 
užfiksuoju tai, ko visai nesitikiu, 
kaip visai neseniai nutiko su lūšimi. 
Dar teko šiemet nufotografuoti bar-

suką”, - pasakojo V.Pupelis.
Gamtoje gyvūnams nufotogra-

fuoti reikalinga žaibiška reakcija.
,,Lūšis prieš mane atsidūrė tik 

akimirkai, kai fotografavau paukš-
tvanagį, - tai taip pat truko tik se-
kundę. 

Vaidas Pupelis fotografija susidomėjo būdamas maždaug 30 
metų.

(Nukelta į 12 psl.)

Iš slėpiningo rūko išnyranti Anykščių Šv.Mato bažnyčia.

Šviesų žaismas.

Šiaurės pašvaistė.

Susitikimas su lūšimi.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Samdys ekspertus

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, jog 
dėl dalies broko rangovai nesi-
ginčija, tačiau ten, ,,kur asfaltas ir 
grindinys linksta“,  rangovai, pa-
sak mero,  aiškina, kad tai ne jų, o 
projektuotojų klaidos. 

Meras ,,Anykštai“ dėstė, jog 
teks užsakyti ekspertizę, per kurią 
būtų nustatyta, dėl kieno klaidų 
dešiniojo Šventosios kranto pro-
jektas atliktas rusišku stiliumi. 
S.Obelevičius visų bėdų versti 
rangovams nedrįso. Meras aiškino, 
kad UAB ,,Jungtiniai projektai“ 
atstovai tvirtinantys, jog grindinys 
ir asfaltas ,,išsivaikščiojęs“ todėl, 
jog neįrengti lietaus vandens nu-
bėgimai. ,,Lietus plauna taką. Per 
gatvę bėga vanduo“, - ,,Anykštai“ 
kalbėjo rajono vadovas. Prelimi-
nariais skaičiavimais, pasak mero, 
klaidų ištaisymas gali kainuoti 70-
100 tūkst. eurų.

,,Šį mėnesį prasidės Žvejų ga-

tvės 400 metrų atkarpos rekons-
trukcija, ten bus įrengta ir lietaus 
kanalizacija“, -  ,,Anykštai“ sakė 
S.Obelevičius. Tačiau akivaizdu, 
kad nei trinkelės, nei asfaltas ir 
lietaus kanalizaciją įrengus patys į 
savo vietas negrįš.

Rangovai gali prarasti 
licenciją

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Statybų skyriaus 
laikinasis vadovas Valentinas Vit-
kūnas ,,Anykštai“ kalbėjo, kad 
jo skyrius dėl dešiniojo Švento-
sios kranto projekto niekuo dėtas. 
Pasak V.Vitkūno, ,,šis projektas 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus“. ,,Mes tik dabar pradėjome 
dalyvauti. Mūsų specialistai eina 
ir rašo defektinį aktą. /.../ Duoti 
terminai, iki kada jie turi atlikti 
darbus. Jeigu jie nepadės, turėsime 
kreiptis į Valstybinę statybų ir teri-
torijų planavimo inspekciją (VST-
PI)“, - kalbėjo V.Vitkūnas. Pasak 
laikinojo Statybos skyriaus vedėjo, 
VSTPI turi teisę naikinti statybi-

nių organizacijų licencijas ir UAB 
,,Jungtiniai projektai“ dėl darbų 
broko atliekant dešiniojo  Šven-
tosios kranto projektą gali netekti 
teisės atlikti tam tikrus projektus.

Visgi V.Vitkūnas aiškino, kad 
tiesmukai tvirtinti, kas dėl smen-
gančio tako yra kaltas, yra perne-
lyg drąsu. ,,Kol kas neatsakyta, 
kieno tai klaidos - ar projektuotojų, 
ar techninio prižiūrėtojo, ar rango-
vų?“

 
Taiso tik smulkmenas

Rajono vyriausioji architektė, 
savivaldybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė tuo metu, 
kai buvo atliekamas dešiniojo 
Šventosios kranto projektas, dirbo 

Panevėžyje. Pasak D.Gasiūnienės, 
techninę projekto priežiūrą atli-
ko šio skyriaus darbuotoja Dalia 
Vileitienė, tačiau ne nuo projekto 
pradžios.

Vyriausioji rajono architektė 
,,Anykštai“ sakė, jog kol kas ran-
govai taiso tik smulkų broką, bet 
vylėsi, jog iki teismų eiti nereikės. 
,,Jiems nusiųstas defektinis aktas. 
Raštu atsakymo nesame gavę. Kai 
gausime visų pusių atsakymus - tu-
rėsime priimti sprendimus“, - kal-
bėjo D.Gasiūnienė.

Architektės įsitikinimu, ištaisyti 
darbų broką - sutvirtinti šlaitą taip, 
kad jis nebeslinktų į Šventąją, yra 
sudėtinga, o darbai gali kainuoti 
daugiau nei tos tako atkarpos tie-
simas. 

Verslininkai nebėga nuo 
atsakomybės

UAB ,,Jungtiniai projektai“ di-
rektorius Mindaugas Devėnas, 
,,Anykštai“ komentuodamas situa-
ciją, sakė, jog jis ir pasiūlė atlikti 
įgyvendinto projekto ekspertizę. 

,,Mūsų nuomone, projektas 
buvo nekokybiškas, ir bėdos kilo 
dėl to, kad nėra surenkamos lietaus 
nuotekos. Todėl ir siūlome kviestis 
ekspertus“, - ,,Anykštai“ sakė M. 
Devėnas.  

Verslininkas tvirtino, jog jeigu 
ekspertai nustatys, kad dėl byran-
čios tako dangos kalti rangovai 
- jis sutiksiąs ne tik taisyti broką, 
bet ir apmokėti ekspertizės išlai-
das. ,,Jeigu mūsų problemos - mes 
jas ir išspręsime“, - kalbėjo  UAB 
,,Jungtiniai projektai“ direktorius 
M.Devėnas. 

Sukėlė gyventojų 
nepasitenkinimą

Dešiniojo Šventosios kranto pro-
jektas buvo pradėtas 2018-aisiais, 
kai Anykščių rajonui vadovavo 
Kęstučio Tubio komanda. Projekto 
vertė - beveik 1,1 mln. eurų. 

2019-aisiais, pasikeitus rajono 
valdžiai, kilo Žvejų gatvės gyven-

Ieškos kaltų, kodėl asfaltas vingiuoja į upę

Jonas: „O prie upės Anykštos pažiūrėjo, kaip atrodo takas ar kelias, nežinau, kaip pavadinti? Jau kažkas pradėjo 
ardyti...“

Staraveras: „Paaiškinkit merui, kad tie Anykščiai, kurie pastatyti prieš 100 ir dar daugiau metų rusišku stiliumi, 
stovi ir dabar. Tai ir geležinkelio stotis, ir siaurukas, ir cerkvė, ir dvaro pastatai net bažnyčia prie rusų Caro statyta. 
Taigi, nereikia savo pažįstamų sovietų ir komunistų prilyginti prie visų rusų!“

Ekonomistė: „Čia ir prasideda neūkiškumo paroda. Paprastai statybų užsakovas turėjo perduoti objektą eksploa-
tuoti ir prižiūrėti atestuotai įmonei, kuri, pastebėjusi statybos darbų defektus ar broką, turėjo informuoti savivaldybės 
administraciją, o ši kviesti rangovą pagal garantinius įsipareigojimus, numatytus rangos darbų sutartyje. Rangovui 
nepašalinus defektų po pranešimo per nurodytus terminus, nuostolius prisiteisti. Ko dabar ieškoti už biudžeto pinigus 
su ekspertais, kai nekaltumas iš rangovo pusės neįrodytas. Tai jie tegu samdo ekspertus dėl savo darbų kokybės įrody-
mo. Nebent pats užsakovas yra leidęs vykdyti darbus nesilaikant techninio projekto ar technologinių sąlygų. 

Susidaro nuomonė, kad savivaldybė nežino savo teisių arba spekuliuoja situacija dėl papildomų paslaugų pirkimo, 
kas jau yra būdinga Anykščių savivaldybės praktikoje. Arba spauda tikros situacijos neviešina dėl nežinomų priežas-
čių“.

Chi-chi-chi: „Politinio pasitikėjimo poste būnant ne ką veiksi. Kur paliepia, ten ir bėga tiek patarėjai, tiek ir kiti 
veikėjai, pakliuvę į postus per partijų sąrašus. Keičiasi tik varovai vietomis ..., o viskas kartojama“.

nuo: „Kada meras už tokius „šudniekius“ atsakingas pasidarė ar dirba ne savo darbą?“

Atsakymas į nuo: „Gal tokiu būdu nori pasiviešinti, kad rūpinasi miestelio reikalais. Gal ir poną Gerbiamą Ser-
gejų į talką pasikvies, kad  įvertintų savo eksperto akimi, kas čia tą š... mala. Matomai būdamas mero pavaduotoju, 
kai vyko statybų darbai, neturėjo galimybės susipažinti nei su projektine dokumentacija, nei su darbų vykdymo eiga 
vietoje. Gal ir tada kažkas pasakė- „nesikišk“?!

Nu va: „Taip ir vėl sarmatą savas savam padarė. Kažin kodėl meras ir vicemeras nesinaudoja savivaldybės spau-
dos atstovo funkcijomis, o pasileidžia į kalbas tiesiai su žiniasklaida, nefiltruodami to, ką sako. Ar čia tokie svarbūs 
nori pasirodyti, ar atvirkščiai- kvailoje padėtyje atsidurti?“.

balsai internete (anyksta.lt):

Žuvus AB „Anykščių melio-
racija” ilgamečiam darbuoto-
jui Algimantui Ramoškai, reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą jo 
šeimai ir artimiesiems.

AB „Anykščių melioracija“ 
kolektyvas.

užjaučia

tojų nepasitenkinimas projektu 
- piktintasi betoniniais atitvarais, 
upės pakrantės uždarymu.

Ruošdami šį tekstą, kalbinome 
vieną iš Žvejų gatvės gyventojų, 
jauną anykštėnę. Pasak merginos, 
ją ir jos kaimynus ne tiek erzina 
projekto vizualumas ar brokas, 
kiek iš esmės nepatinka pakrantės 
urbanizacija. ,,Gyvenome lyg kai-
me. O dabar staiga pasikeitė aplin-
ka: triukšmas, judesys, šiukšlės“,  
- kalbėjo anykštėnė.

Ji sako, kad suprantanti, jog 
nepakovosi su valdiškų teritori-
jų urbanizacija, tačiau sako, kad 
bent jau turistų šiukšlių gyventojai 
rinkti neturėtų. ,,Senu įpročiu ren-
kame šiukšles Šventosios pakran-
tėje. Nors akivaizdu, jog paleidus 
pakrante turistų srautą, reikėtų ten 
pat  kreipti ir komunalininkus“, - 
savo požiūrį dėstė anykštėnė.

Ji atkreipė dėmesį, jog labai 
smagu, kad po pėsčiųjų tiltu paka-
bintos sūpynės, o bent jau vienas 
Žvejų gatvės gyventojas iš turistų 
bando užsidirbti, atidaręs elektri-
nių paspirtukų nuomos punktą. 

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sako, jog 
jau šį mėnesį bus pradėta 
asfaltuoti 400 metrų Žvejų 
gatvės atkarpa.

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
kalba, kad sutvarkyti Šven-
tosios link ,,keliaujantį“ de-
šiniojo upės kranto taką yra 
techniškai sudėtinga.

Žvejų gatvės gyventojus erzina ir promenada upės link klegantys turistai.

(kalba netaisyta - red. pastaba)
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sekmadienis 2020 08 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Beatos vir tuvė 
(kart . ) .
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėl is. 
08:00 Į  sveikatą! 
08:30 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:00 Brol ių Grimų pasa-
kos. Laimingasis Hansas.
10:00 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai . 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoj i  p laneta 2.
12:55 Serenget is.
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loter i ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Istor i jos detektyvai . 
16:35 Lietuvos kolumbai.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“ i r  „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Sutvir t in imas N-14.
23:10 Aš esi  tu. 
00:40 Į  nakt į .  N-14. 
(kart . ) .

06:55 St ivenas Visata.
07:40 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.

08:05 Ogis i r  tarakonai. 
08:25 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:50 Tomo ir  Džerio šou.
09:15 Neramūs ir  t r iukš-
mingi.
09:40 Tinginių miestel is.
10:05 Piratai ! .
11:50 Laikrodžių stabdy-
to jai .
13:45 Brangi Eleonora N-7. 
15:35 Adamsų šeimynėlės 
vertybės N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Nepaprastas 
Žmogus-Voras N-7. 
22:15 Auksas  N14. 
00:35 Brol is keistuol is (k) 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 I lgo plauko istor i-
ja. .
08:00 Gal ingasis 6  N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaul is pagal 
moter is.
11:00 Žal io j i  byla.
11:30 Šuniškas gyveni-
mas.
13:15 Orestas iš burt in in-
kų giminės  N-7.
15:25 Šuns t ikslas  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Grūdintas pl ienas  
N-7.
22:05 Universal io j i  korta  
N-14.

23:55 Tobulos kopi jos  
N-14 (kart . ) .
01:55 Antrasis šansas  
N-14 (kart . ) .

06:30 Pasaul io rąsto kėl i-
mo čempionatas (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas  N-7. 
09:00 Gal iūnų varžybos 
Lietuva – Latvi ja. 
10:00 Geriausi  šuns drau-
gai.
10:30 Arabi jo je su 
Levisonu Vudu.
11:30 Prič iupom! (k).
12:00 Spec. būrys. Iš l ieka 
st ipr iausi   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. 
22:40 Sūnus paklydėlis  
N14. 
23:35 Fargo  N14. 
01:35 Ištrūkęs Džango (k) 
N14. 

 

06:15 Akloj i  (k) .
07:45 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai .
08:45 Daktaras Ozas N-7. 

09:45 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Džeimo klasik iniai 
šeimos pat iekalai .
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). .
21:00 Zoologi jos sodo 
pr iž iūrėtojo žmona N14. 
23:30 Operaci ja 
, ,Bal tosios pupytės“ N-7. 
01:30 Fort i tudas (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Jazzu koncertas 
„Mano namai“ (kart . ) .
07:00 Laikinosios sost i-
nės fenomenas (kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Li teratūros pėdse-
kys. Josi fas Brodskis. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Pianistai  Rūta i r 
Zbignevas Ibelhauptai .
11:55 Li teratūrologė 
Viktor i ja Daujotytė.
12:20 Kauno bažnyčios. 
(kart . ) .
12:30 Mokslo sr iuba. 
13:00 Šventadienio min-
tys. 
13:25 Kauno bažnyčios. 
13:30 St i l ius.
14:30 Euromaxx. 

15:00 Šventės i r  t radici-
jos.  Kr ikštynos. 
15:30 Erdvės menas..
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2016. 
17:15 Šoka Lietuva 
(kart . ) .
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:50 Režisier ius 
Gintaras Varnas. 
19:40 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Istor inės futbolo 
rungtynės. 1997 m. pa-
saul io futbolo čempiona-
to atrankos rungtynės. 
Lietuva – Air i ja.
22:45 Orkestro muzikos 
koncertas „Muzika sielai“ . 
00:15 Eimuntas 
Nekrošius: nutol int i  hor i-
zontą. (kart . ) .

06:30 Žvejo nuotykiai 
N-7.
07:30 Jukono auksas 
(kart . )  N-7.
08:30 Žvejo nuotykiai 
N-7.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Kietuol ia i . .
10:30 Pavojus migraci-
joms (kart . ) .
11:30 Turtuol is vargšas.
13:00 Pavojus migraci-
joms.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryl lsas 

N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou , ,Kaukės“.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 NBA Act ion.
22:30 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės.

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Pagal iau savait-
gal is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Kaip gyveni? 
09.45 Kel iauk su repor-
ter iu.
10.00 Šiandien kimba. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukci jos su 
Edmundu Jaki la ič iu. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Komiko vakaras  
N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Moter iškas apiplė-
šimas N -7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Dekonstrukci jos su 
Edmundu Jaki la ič iu. 
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer. N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45. Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Stop juosta 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. (kart.).

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 Infiltruotas  N14..
01:00 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 Tamsos baikeris 
N-14.
23:55 Majų baikerių klubas 
N-14.
01:10 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Reali mistika (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11. N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Absoliutus blogis. 
N14. 
22:50 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (k) N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli 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 Suvaidink mano 
žmoną N14. 
23:20 Aukštakulnių kerš-
tas.
01:15 Mano likimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Šventės ir tradicijos. 
(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. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
2016. (kart.).
15:20 Josifas Brodskis. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės..
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Daiktų istorijos. 
19:35 Šaltojo karo istorija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Aš už tave pakalbė-
siu. N-7.
22:40 Klausimėlis. (kart.).
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
01:10 Laiko mašina 2014 
m. (kart.).

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 Nilo perlas N-7.
23:10 Žiauriai baisi naktis 
2. S.
01:15 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Balt i jos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja 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 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Daiktų istorijos 
(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 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.
01:05 Istorijos detektyvai. 
(kart.).

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. 
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 Paskutinė kulka 
N14..
00:20 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 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 Virtuvė. N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pagrobti vaikai N-14.
23:55 Majų baikerių klubas 
N-14.
01:20 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Žemės branduolys 
N-7. 
23:45 Absoliutus blogis. 
(k) N14. 
01:30 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli 
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.
01:45 Mano likimas N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“ (kart.).
06:50 Kauno bažnyčios.
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 dvynukės 
(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.).
14:55 Šaltojo karo istorija 
(kart.).

15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. .
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų. .
18:40 Daiktų istorijos. .
19:35 Aštuntasis dešimtme-
tis.
20:20 Kauno bažnyčios. 
(kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija N-7. 
23:10. Petras Vileišis. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Mokslo sriuba. (kart.).

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 N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai 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 Naša Raša N-7.
21:45 TIESIOGIAI UEFA 
čempionų lygos rungtynės. 
23:55 Havajai 5.0 . N-7.
01:45 Svieto lygintojai. 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Baltijos kelias. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas.
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. 2020.
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Baltijos kelias. 
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 polici ja N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią die-
ną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Ekspedici ja „Nuo 
Balt i jos iki Bengali jos“. 
23:00 Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Čikagos polici ja 4 
N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Sti l ius. (kart.).

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. 
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 Nuodinga rožė N14. 
00:25 Mirt inas ginklas 
N-7. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Virtuvė (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 Virtuvė. N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Mil i jardierių klubas 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Mil i jardierių klubas 
N-14.
00:10 Majų baikerių klu-
bas N-14.
01:20 Einšteinas N-7.

06:10 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:05 Mano virtuvė ge-
r iausia (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 (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7..
13:35 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai t ir ia 
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 Porininkai N14. 
22:55 Žemės branduolys 
(k) N-7. 
01:30 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i 
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli 
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 Polici jos telefonas 
110 N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano l ikimas  N-7. 

.
 PLIUS

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2014 m. (kart.).
06:55 Kauno bažnyčios.
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo 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 Loreta 
Bartusevičiūtė.
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 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 Kortų magas.
23:00 Šventės ir 
tradici jos(kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11. N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.

18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Pamokslininkas su 
kulkosvaidžiu N-14.
23:35 Havajai 5.0 N-7.
01:35 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Balt i jos kelias. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas.
09.00 Pone prezidente..
09.30 Kryptys LT. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Balt i jos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja 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 krimina-
l inė polici ja  N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Pasaulio puodai 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Riedėjo gniūžtė į 
pietus. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Ekspedici ja „Nuo 
Balt i jos iki Bengali jos“. 
23:00 Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Čikagos polici ja 4 
N-7. 
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
(kart.).

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. 
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 Betmenas. Pradžia 
N-7. 
01:15 Nuodinga rožė (k). 
N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Virtuvė (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 Virtuvė N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportasOrai.
22:00 Karaliaus vardu 3. 
N-14.
23:50 Majų baikerių klu-
bas N-14.
00:55 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7..
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
r iausia.
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. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Netikėta sėkmė 
N14. 
22:50 Porininkai (k)). N14. 
00:45 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus 

N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 
15:30 Sekl ia i  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00 Nusikal t imas šiau-
rėje  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
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 Loreta 
Bartusevičiūtė.  (kart . ) .
07:00 Josi fas Brodskis. 
(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 . ) .
12:15Trembita.  (kart . ) .
12:40 Veranda. (kart . ) .
13:05 Pasaul io Lietuva. 
(kart . ) .

14:00 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
14:55 Miestų paslaptys 
(kart . ) .
15:50 Džiungl ių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 .
16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės .
17:55 Giminės po 20 
metų. 
18:40 Daiktų istor i jos. 
19:35 Pokalbis su Romy 
Schneider.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Taksiukas N-14. 
22:55 Melodi ja rugpjūty. 
23:15 Kel ionės su 
„ Istor i jos detektyvais“. 
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 CSI  kr iminal is ta i 
(kar t . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kar t . ) 
N-7.
08:30 Ūkio šefas.
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.
16:55 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 Karštos galvos!  2 
N-7.
22:50 Havaja i  5 .0.  N-7.
00:55 Svieto lyg in to ja i 
N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Balt i jos kel ias. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Gri l io skanėstai . 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja.  N-7.
11.00 Real i  mist ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys.
15.00 Real i  mist ika.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Balt i jos kel ias. 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika.
21.30 Paslaptys.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikyki tės ten. 
00.30 Real i  mist ika.
01.30 Paslaptys.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
09 :00  Ž in ios .  Ora i .
09 :15  Džes ika  F lečer 
N-7 . 
10 :00  Miuncheno k r im i -
na l inė  po l i c i ja   N-7 . 
10 :45  Tarnaut i  i r  g in t i 
N-7 . 
11 :40  Kas  i r  kodė l? 
13 :00  Įdomios ios  a tos -
togos . 
13 :58  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
14 :00  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
14 :20  Laba d iena , 
L ie tuva .
16 :00  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
16 :30  Šoka L ie tuva .
16 :45  Sese lė  Bet i . 
Dramin is  ser ia las .  N-7 . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Vis i  ka lba . 
19 :30  Beatos  v i r tuvė . 
20 :25  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
20 :59  Lo te r i ja  „Jėga“ .
21 :00  Auks in is  p ro tas . 
22 :20  A tga l  į  a te i t į  3 
N-7 .
00 :15  Laumės va ikas 
N-14 .

06 :30  Iš  š i rd ies  į  š i rd į 
N-7 . 

08 :00  Vo lker is ,  Teksaso 
re indžer is  N-7 . 
10 :00  Ka ln ie t i s  N-7 . 
11 :00  Nuo. . .  I k i . . .  ( k ) . 
11 :30  Būrė ja .
13 :30  Tur tuo lė  varguo lė 
(k )  N-7 . 
14 :30  Naš la i tės   N-7 . 
16 :30  Labas  vakaras , 
L ie tuva . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  KK2 penk tad ien is . 
N-7 . 
21 :00  Ben-Huras  (Ben 
Hur ) .  N-7 . 
23 :25  Karo  menas  N14. 
01 :35  Betmenas .  Pradž ia 
(k ) .  N-7 . 

06 :25  Trans fo rmer ia i . 
N-7 .
06 :55  Žuvė l ioka i .
07 :25  Kempin iukas 
P lač iake ln is  N-7 .
07 :55  Vi r tuvė . (kar t . ) 
N-7 .
09 :00  Šv ieso fo ras  N-7 .
10 :00  Pa lauž t i  sparna i 
N-7 .
12 :00  Tik ro j i  žva igždė 
N-7 .
13 :00  Parduotas  gyven i -
mas N-7 .
15 :00  S impsona i  N-7 .
16 :00  TV3 ž in ios .
16 :25  TV3 ora i .
16 :30  TV Paga lba  N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  Rata i .
21 :55  Mano numer is  ke -
t v i r tas  N-7 .
00 :05  Tasman i jos  ve ln ia i 
N-14 .

06 :00  CSI .  Ma jamis  (k ) 
N-7 . 
06 :50  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia  (k ) . 
08 :00  Sudužus ių  ž ib in tų 
ga tvės  (k )  N-7 . 
09 :00  Eks t rasensa i  t i r ia 
(k )  N-7 . 
10 :00  Kobra  11  (k )  N-7 . 
11 :00  Kondoras  (k )  N-7 . 
12 :00  Nus ivy lus ios  namų 
še imin inkės  N-7 . 
13 :00  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia .
14 :55  Sudužus ių  ž ib in tų 
ga tvės  N-7 . 
16 :00  Eks t rasensa i  t i r ia 
N-7 . 
17 :00  In fo  d iena .
17 :30  Kobra  11  N-7 . 
18 :30  CSI .  Ma jamis  N-7 . 
19 :30  Amer ik ie t i škos 
imtynės  N-7 . 
21 :30  P in igų  t rauk inys 
N14. 
23 :45  Net ikė ta  sėkmė 
(k )  N14. 
01 :30  Būk  eks t remalas 
N-7 . 

07 :00  Tėvas 
Mot ie jusN-7 . 
08 :10  Dv i  š i rdys  N-7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :25  Pr iva tūs  de tek ty -
va i  N-7 . 
13 :30  Detek tyvė  R izo l i 
N-7 . 
14 :30  Danė Lov insk i  (k ) 
N-7 . 
15 :30  Sek l ia i  (k )  N-7 . 
16 :30  Būk  su  man im 

N-7 . 
18 :00  Ba l ta  -  me i lės 
spa lva  N-7 . 
19 :00  Danė Lov insk i 
N-7 . 
20 :00  Sek l ia i  N-7 . 
21 :00  Midsomer io  žmog -
žudys tės  XXI .  N-7 . 
23 :05  S te la  B loumkv is t 
S . 
00 :55  Mano l i k imas  N-7 . 

 PLIUS
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Šven tė 
Kvėda rno je  2014  m. 
( ka r t . ) .
07 :05  Moks lo  s r i uba . 
( ka r t . ) .
07 :30  Dž iung l i ų  knyga . 
( ka r t . ) .
07 :40  Šervudo padauža 
Rob inas  Hudas  2  (kar t . ) .
07 :55  Leksė  i r  Lo tė  – 
šaun ios ios  de tek tyvės 
dvynukės  (kar t . ) .
08 :20  Džeron imas.
08 :45  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja .  (kar t . ) .
09 :15  Labas  ry tas , 
L ie tuva  (kar t . ) .
12 :00  DW nau j ienos 
rusų  ka lba  (kar t . ) .
12 :15  Rusų ga tvė . 
(kar t . ) .
12 :40  Šventės  i r  t rad ic i -
j os .  (kar t . ) .
13 :05  Rež is ie r ius 
G in ta ras  Varnas .  (kar t . ) .
14 :00  Da ik tų  i s to r i jos . 
(kar t . ) .
14 :55  Poka lb is  su  Romy 
Schne ider  (kar t . ) .
15 :50  Dž iung l ių  knyga. 
16 :00  Šervudo padauža 

Rob inas  Hudas  2  .
16 :15  Leksė  i r  Lo tė  – 
šaun ios ios  de tek tyvės 
dvynukės .
16 :40  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja . 
17 :10  Dvynukės .
17 :55  G iminės  po  20 
metų . 
18 :40  Da ik tų  i s to r i jos . 
19 :35  Ku l tū ros  d iena . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Auk lė .  N-7 .
22 :30  Grupės 
„Sekmad ien is “  jub i l i e j i -
n is  koncer tas .
00 :35  DW nau j ienos 
rusų  ka lba .
00 :50  Dabar  pasau ly je . 

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 iaN-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 i -
kųN-7 .

20 :00  Ge lbė to ja i  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22:00  Maksas  S t i las 
N-7.
23 :55  Kara l iaus  vardu 
N-14 .

05 .29  Programa.
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l fa  taškas . 
07 .00  Ba l t i j os  ke l ias . 
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  Nau ja  d iena . 
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  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
17 .00  Ba l t i j os  ke l ias . 
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  Nau ja  d iena . 
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  Nau ja  d iena . 
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 
(kar t . ) .
06 :15  Pasau l io  puoda i . 
(kar t . ) .
07 :10  Bebė i r  Tina . 
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
11 :45  Pr ie  Gangos  su 
Sue Perk ins .
12 :40 .  Lo tynų  Amer ikos 
p la tybėse .
13 :35  Jaunas is 
Monta lbanas  N-7 . 
15 :28  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  Ora i .
15 :45  Sve ik in imų kon -
cer tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Euromaxx . 
18 :30  Vakaras  su  Ed i ta . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :25  Lo te r i jos  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga“ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  „Vakarė ja “  su 
Mar tynu  S tarkumi . 
22 :30  B i l i s  E l io tas  N-14 .
00 :20  A tga l  į  a te i t į  3 
N-7 .  (kar t . ) .

06 :25  S t ivenas  Visa ta .
07 :10  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
07 :35  Og is  i r  ta rakona i .
07 :55  Monst ra i  p r ieš 
a te iv ius .
08 :20  Tomo i r  Džer io 

šou . .
08 :45  Neramūs i r  t r iukš -
ming i .
09 :10  Ting in ių  mies te l i s .
09 :35  Mėnu l io  užkar iau -
to ja i  .
11 :25  Maž ius  N-7 . 
13 :10  Sn iego  d iena .
15 :00  Ž iedų  va ldovas . 
N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Pasku t in is  Oro 
va ldovas .  N-7 . 
21 :35  Sumaž in t i  žmonės  
N14. 
00 :15  Bernvakar is 
Aus t ra l i j o je  2 .  N14. 

06 :30  Kempin iukas 
P lač iake ln is  N-7 .
07 :00  Bakuganas .  N-7 .
07 :30  I lgo  p lauko  i s to -
r i j a .
08 :00  Ga l ingas is  6   N-7 .
08 :30  K i tsy.
09 :00  Sve ik i  a tvykę .
09 :30  Ma is to  ke l ias .
10 :30  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :00  Žuv iukas  Nemo 
N-7 .
13 :00  Džekas  mi lž inų 
žud ikas  N-7 .
14 :45  B ib l io tek in inkas 
N-7 .
16 :45  Eks t rasensų mūš is 
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :17  TV3 spor tas .Ora i .
19 :25  Euro jackpot .
19 :30  Auk lė   N-7 .
21 :20  Nematomi  ska ič ia i 
N-7 .

00 :00  K ie tas  r iešu tė l i s 
2   N-14 .

06 :00  Ger i aus i  šuns 
d rauga i  ( k ) .
07 :00  P r i č i upom!  (1 ) 
( 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  A rab i j o j e  su 
Lev i sonu  Vudu .
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 . 
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  Skub i  s i un ta  N -7 . 
23 :20  Grob i s  N14 . 
01 :05  K r im ina l i nė 
Maskva  N14 . 

06 :15  Ak lo j i  ( k ) . 
07 :45  Anthon is 
Bourda inas  N-7 . .
08 :45  Dak ta ras  Ozas  N-7 . 
09 :45  Tėvas  Mot ie jus  N-7 . 
11 :00  K las ik in ia i  kep in ia i . 
12 :00  My lėk  savo  sodą.
13 :00  Ak lo j i  ( k ) . 
14 :45  Šv iež ias  ma is tas . 

15 :45  Š i rde le  mano N-7 . 
17 :45  Uždraus to  mies to 
in t r igos  N-7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Nus ika l t imo v ie ta  - 
Hanover is  N14. 
22 :55  For t i tudas  N14. 
00 :55  S te la  B loumkv is 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 :00Vi l n i aus  a lbumas .
11 :30  V i l n i aus  sąs iuv i -
n i s . 
12 :00  Tremb i ta . 
12 :30  Rusų  ga tvė . 
13 :00  La i k i nos ios  sos t i -
nės  fenomenas . 
13 :30  V ienuo l ynų  ke l i as 
L ie tuvo je . 
14 :00  „Vaka rė ja “  su 
Mar t ynu  S ta rkum i .
15 :35  Ka lban tys  t eks ta i . 
Rena ta  Še re l y tė .
16 :00  Pasau l i o  puoda i . 
16 :55  L ie tuvos  d ip l oma -
t i j os  še fas . 
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  Pasku t i nė  su tuok -
t i n i ų  po ra  Amer i ko je 
N -14 . 
22 :40  Edua rdo  Ba l s i o 
da inų  konce r tas .
23 :45 .
Av iakons t ruk to r i us 
An tanas  Gus ta i t i s . .
00 :15  Daba r  pasau l y j e . 
00 :45  Laumės  va i kas . 
N -14 .  ( ka r t . ) .

06 :30  R i z i k i ng iaus i 
sk r ydž ia i  pasau l y j e .
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 .
09 :30  S ta t ybų  g idas .
10 :00  K ie tuo l i a i .
10 :30  Pavo jus  m ig rac i -
j oms .
11 :35  Tu r tuo l i s  va rgšas 
N -7 .
13 :00  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  Pasau l i n i s  muz i -
kos  šou  , ,Kaukės “ 
20 :00  Naša  Raša  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  Un i ve rsa l i o j i  ko r ta 
N -14 .
23 :55  Maksas  S t i l as  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 .
L iudv i ka  D idž iu l i enė  - 
Žmona . 
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? 
Ač iū ,  V i l n i u j e . 
09 .45  Ke l i auk  su 
Repo r te r i u .
10 .00  Van tos  l apas . 
N -7 .
10 .30  Paga l i au  sava i t -
ga l i s . 
11 .00  Skon io  re i ka las . 
12 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas .
14 .00  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  Paga l i au  sava i t -
ga l i s . 
19 .00  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
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 . 
Poka lb ia i . 
00 .00  Skon io  re i ka las . 
01 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas .

redaktorei nežinantNNN

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite 

duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos” puslapyje). 

Visos šeimos gydytojas!

Panašu, jog Anykščių rajono Pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
(PSPc) direktorės pavaduotojui, 
šeimos gydytojui, socialdemokratų 
kandidatui į Seimo narius Kęstučiui 
Jacunskui greitai teks rūpintis ne tik 
žmonių, bet ir jų augintinių sveikata. 

Sakykim, tu labai džiaugiesi savo 
šeimos gydytoju K. Jacunsku – pui-
kus specialistas, geras žmogus, tai 
negi, nešdamas į veterinarijos kliniką 
savo sergantį šunį ar katę ir pama-
tęs klinikos lange kabantį plakatą su 
besišypsančiu daktaru, galvosi apie 
artėjančius rinkimus? Tikrai ne! Pir-
moji mintis – pagaliau ir tavo ,,au“ 
bei ,,miau“ nusipelnė gyventi geriau, 
pagaliau atsirado tikras šeimos gydy-
tojas, kuris pasirūpins visų šeimos na-
rių sveikata, neskirstydamas jų pagal 
tai, keturkojis jis ar dvikojis. 

Dažniausiai gyvūnai stresuoja ga-
benami pas gydytojus, tačiau net ir 
jie, lange išvydę tokį patikimą ir mielą 
veidą, lyžtels šeimininkui veidą, duo-
dami suprasti - „noriu būti gydomas 
būtent šio daktaro“. Ir jeigu žmogus 

tikrai myli savo augintinį, tai jo norai 
bus tikrai patenkinti...

Tik kažin kaip bus sprendžiama pa-
tekimo pas gydytoją K. Jacunską pro-
blema? Jau dabar Anykščių PSPc yra 
reguliuojami pacientų srautai – pro 
vienas duris pacientai patenka į labo-
ratoriją, pro kitas – pas odontologus, 
dar pro kitas – pas šeimos gydytojus.

Administracijai teks sugalvoti, kur 
įrengti dar vieną įėjimą tiems, kurie 
norės patekti pas visos šeimos gydy-
toją K. Jacunską. Ir, žinoma, padidinti 
gydytojo darbo valandų krūvį, nes, 
tikėtina, kad pacientų srautai tikrai 
išaugs.

Tik kas bus, jeigu visos šeimos gy-
dytojas bus išrinktas į Seimą? Negi 
gero paragavę žmonės vėl turės grįžti 
prie senos tvarkos – žmones gydo vie-
ni medikai, o jų augintinius – kiti... O 
gal rinkėjų pasitikėjimo nenorėsiantis 
prarasti gydytojas bent savaitgaliais 
grįš į Anykščius ir toliau rūpinsis įvai-
rių savo pacientų sveikata?..

Gydytojau, Kęstuti, mes visom ke-
turiom letenom už jus!
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Butėnų diena su tautodailės 
atspalviu Rimondas GUOBIS 

Šiemet Butėnų diena tradiciškai buvo vainikuota piligriminiu žygiu – pasivaikščiojimu po senąjį 
Butėnų kaimą, laukus, pievas, šilus, lankant sodžiaus įdomybes ir senąją istoriją prisimenant. Šie-
met butėniškoji  šventkelionė buvo skirta Naujosios Lietuvos 30 metų jubiliejui, tautodailės metams 
ir kitoms sukaktims pažymėti. 

Kelyje lankėme sakralius tautodailės paminklus, o dienos šerdimi tapo apsilankymas liaudies 
meistro Zenono Valuntos sodyboje, susitikimas su išskirtinio kūrėjo artimaisiais.

Nepriklausomybės metų 
kryžius

Butėnų dienos kelionę pradėjo-
me mistiška atminties valandėle. 
Bandėme prisiminti, kas Butėnuo-
se vyko prieš 30 metų, pirmaisiais 
Naujosios Lietuvos nepriklauso-
mybės metais. Didysis kaimo kry-
žius, tuo metu didingiausias Svė-
dasų parapijoje, toks, kokį pastatyti 
tarpukariu, pasak išmintingojo An-
tano Šukio, nebūtų butėniškių  įti-
kinęs net pats Jėzus Kristus.

Tai Stasio Karanausko, meistro 

iš gretimo Šaltinių kaimo, monu-
mentalus kūrinys. Tvirtas ąžuo-
linis stiebas, ornamentų gausa, 
koplytėlėse – Nukryžiuotojo ir 
Mergelės Marijos statulėlės. Dar 
gyvos atmintyje tos didingos die-
nos - atgimstančios tėvynės viltyje 
į gimtąjį sodžių kelios šimtinės su-
gužėjusių žmonių, akys, švytinčios 
pasiryžimu labai daug brangiam 
Butėnų kaimui nuveikti. Kada vėl 
mūsų suvažiuos tiek, kada bus 
ta diena, kuomet Butėnų sodžius 
„surinks į būrį mus visus“. Juk ir 
šiandien pusė butėniškojo piligri-

mystės kelio dalyvių buvo svečiai, 
kuriems mūsų kaimas įdomus.

Medaus namelis ir gėlių 
misterija

Krūmuose slypintys taip ir ne-
pastatytų kultūros namų pamatai. 
Gražūs beržai abipus plento, veik 
išdžiūvęs Kerpio upelis, tiltelis per 
jį. Mėsinių galvijų užapvalintos, 
tingios nugaros. Kalva. Medaus 
namelis ir jos savininkė Ugnė Ma-
telienė. Jos lūpose šypsena, ant 
rankų - mažytė dukrytė Saulė, su-
manūs judesiai vaišinant keliauto-
jus medumi, į jų delnus beriamos 
nors kelios kruopeles bičių duo-
nelės, kad paragautų, skoniu pasi-
džiaugtų, pagarsintų.

Elzė Šukienė ir jos darželių kva-
pus margumynas... Ji - devintą de-
šimtį bebaigianti, reto darbštumo 
bei grožio pajautos moteris. Didžiu 
žemės plotu, įstabiu, kvapniu spal-
vynu žydinti pakelė - džiaugsmas 
visiems, pro šalį keliaujantiems. 
Tik naudingieji  žolynėliai ir nė 
vienos piktžolės.

Prie Šv. Mykolo

Stabtelime vieškelių kryžkelėje, 
prie Šv. Arkangelo Mykolo ko-
plytstulpio. Baltiškais simboliais 
paženklintas tyraveidis angelas 
kalaviju smeigia nasrus plačiai iš-
žiojusiam slibinui. Tai prieš penke-
rius metus meistro Vlado Gaidžio 
sukurtas paminklas Butėnų kaimo 
partizanams. Sumanymas buvo 
įgyvendintas vietinio verslininko 
Petro  Barono lėšomis, atminties 
ženklas pašventintas tautiškojo 
Panevėžio vyskupo emerito Jono 
Kaunecko.  Žemiau šventojo 
skulptūros puikuojasi Gedimino 
stulpai bei partizanų pavardės. Pir-
masis įrašytas 1945 m. Butėnuose 
žuvęs legendinis nežinomas parti-
zanas, pirmasis vyriausiasis vadas 

Žalgiris, taip pat kiti butėniškiai : 
Povilas Baronas – Briedis, Jonas 
Milčiukas, Petras Pakštas – Gin-
taras, Albinas Milčiukas – Tigras, 
Vytautas Vilutis – Perkūnas, Ste-
ponas Šukys – Gaidys. Šiek tiek 
prisiminėme šių vyrų nuotykius ir 
likimą.

Barono viloje

Iš amžių kryžkelės pasukome 
„Barono vilos“ link. Ten, kur ga-
nosi elnių bandos, kur mėlynuoja 
ežerai, kur modernios sodybėlės, 
konferencijų salė, poilsio zonos, 
auksiniai paplūdimiai, valtys, res-
toranas. Sodyba gyva svečiais, 
darbuotojais ir šeimininkais. Žai-
dimų aikštelėje moterys žaidžia 
su vaikais kamuoliu, vyriškis, 
prisėdęs pavėsyje, maigo telefoną 
– reikalai. Matau vaikutį, braidantį  
melsvame pakrantės vandenyje. Į 
egiptietį panašus, saulės nutvieks-
tas vyras išsiiria irklente, kažkas 
dar mėgaujasi vėlyvais pusryčiais 
prie švediško stalo, vaikštinėja po 
akmenų parką. Pats turistinio sezo-
no įkarštis.

Piligrimai prisėda ąžuolo pa-
vėsyje. Atidi sodybos šeimininkė 
Rūta Baronienė pasiūlo atsigaivin-
ti tyru vandeniu. Karštą dieną jis 
gardžiausias. „Mano tėvas čia gy-
vendamas gebėdavo geresnio van-
dens prasunkti...“- plačiai šypso-
damasis taip juokauja Algirdukas 
Baronas. Visiems smagu, nes pri-
eina, pasidomi, kaip mums sekasi, 
ir Petras Baronas, tačiau dvi mažos 
linksmos anūkės, įsitvėrusios už 
rankų, kviečia į savuosius reika-
lus.  Laikas žingsniuoti ir mums. 
Žengiame per išlenktą lieptą, užsu-
kame į Baublio namelį, stabtelim 
kalnelyje, kur rymo senąją Baronų 
sodybvietę žymintis kryžius. Rū-
pintojėlio skulptūra, jaudinantis 
įrašas, padėka, kad buvo leista po 
ilgų klajonių vėl sugrįžti į gimtus 
namus.

Kelmų karalystė ir liaudies
meistrystė...

Per plačią, karštos saulės nu-
tviekstą pievą patenkame į  tan-
kia, tamsia eglių siena apgobtą  
liaudies meistro Zenono Valuntos  
(1907 – 1997) sodybą. Patenkame 
iš karščiu alsuojančių erdvių į vėsa 
dvelkiantį ramybės pasaulį. Vaikš-
tome po smagiai medžiais beužau-
gantį kiemą ir ieškome skulptūrų. 
Tebestovi šaltąjį karą menančių 

kapitalistų, kuriuos vėliau pavertė 
muzikantais, figūros, gervių šokio 
kompozicijos menki likučiai, prie 
pušies glaudžiasi briedis, ant pu-
šies šakos tebesėdi beždžionės. 

Su didžiu džiaugsmu mus pa-
sitinka meistro dukros Lidija ir 
Virginija. Surengusios mums 
vaišes: kartu su kava bei arbata 
buvo patiekta gardžių sumuštinių, 
sausainių, pyragaičių, saldainių. 
Atgaivinome kūnus, o labiausiai 
dvasią, nes įdomiai kalbėjomės 
apie kelis dešimtmečius Butėnus 
garsinusį meistrą, jo unikalias, iš 
medžių kelmų bei šakų sukompo-
nuotas skulptūras. Pasak dailinin-
ko Vytauto Kazimiero Jonyno, tai 
buvę pasauliniu mastu unikalūs 
darbai, o pats  Z. Valunta buvo 
kantriausias ekskursijų vadovas. 
Juk vasaros savaitgaliais vesdavo 
ekskursijas:  sutikdavo  ekskur-
santus, kartais net po dešimt au-
tobusų. Iš Lietuvos, visos Sovietų 
Sąjungos, tolimiausių kampelių, 
net Azerbaidžiano. Meistras at-
vykusius pasitikdavo apsirengęs 
kostiumu, šypsodamasis. Dažnai 
tiek įsijausdavo, kad net pietūs 
likdavo nepaliesti ...

Senojoje ulyčioje ir amžinybės 
kalnelyje

Šviesiu laukų keliuku nusileido-
me į senąjį kaimą, ten, kur galinė 
sodyba paženklinta Prūso Galo, 
didžiojo bankininko,  legenda, 
žengėme Kėkštagalio rajono as-
faltu, gėrėjomės senosios pieninės 
kamino elegancija. Stabtelėjome 
prie sidabrine  pilkuma švytinčio 
Žemaičių sodybos kryžiaus, pa-
statyto  1892 m. Neregėta smalin-
gos senpušės tvirtybė...

Amžinybės kalnelyje, prie jau-
nimo aukuro, prie visuomeninių 
kryžių, ten, kur daugybė puikiau-
sių žmonių ilsisi amžinybėje, pri-
siminėme juos malda. Malda ir 
šią sieną gaivinome, kaip malda 
skambėjo ir Butėnų kaimui skirti 
eilėraščiai: manosios eilės sodžiui 
bei Algirduko Barono eilėraštis, 
skirtas didžiai gamtos mylėtojai 
Steputei Žvirblytei. Tarsi atmin-
ties sodu pasivaikščiojus po ka-
pines, pasigėrėjus meniškiausiais 
paminklais, su meile Butėnams ir 
saviesiems žmonėms širdyje atsi-
sveikinome iki kitų metų Butėnų 
dienos. Šventės, kuri įgaus naujų 
spalvų, skleisis keliomis temomis, 
taps įdomesnė, sukvies daugiau 
žmonių.

Butėnų dienos piligrimai ant tilto Barono viloje. 

Eilėraščių besiklausant...  

Liaudies meistro Zenono Valuntos sodyboje. 
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O barsukas niekur neskubėjo, 
pamatęs jį, aš dar spėjau pasikeis-
ti ir fotoaparato objektyvą”,- sakė 
V.Pupelis.

Į anykštėno objektyvą taip pat 
labai dažnai patenka panoraminiai 
Anykščių vaizdai. Fotografo pasi-
teiravau, ar galima nufotografuoti 
įspūdingą miesto vaizdą, kuriame 
nesimatytų Anykščių Šv.Mato baž-
nyčia?

,,Taip jau yra, kad, kai fotogra-
fuoji, bažnyčios bokštai matosi ar 
iš vienos, ar iš kitos pusės, to net 
nepastebi.Tenka pripažinti, kad kai 
pamėgau naktinę fotografiją, dažnai 

fotografavau ir bažnyčią”, - prisipa-
žino V.Pupelis.

V.Pupelio nuotraukos - žmonių 
mėgstamos, jomis feisbuko lan-
kytojai tarpusavyje ir dalijasi, jos 
puošia kai kuriuos Anykščių kraštą 
pristatančius leidinius.

,,Kai žmonėms įdomu, tai ir fo-
tografuoju. Jei tas susidomėjimas 
būtų mažesnis, gal tų nuotraukų 
ir kažkiek mažiau būtų”, - svarstė 
V.Pupelis.

Anksčiau fotografas savo darbus 
keldavo į kai kuriuos fotografijos 
portalus, tačiau dabar tai daro vis 
rečiau. Tiesa, tai jam atnešė ir sė-
kmę - fotografijos įvertintos prizais. 

V.Pupelis yra laimėjęs keletą fotoa-
paratų, jo darbai įvertinti ir festiva-
lio ,,Devilstone” fotokonkurse.

Anykštėnas yra surengęs keletą 
savo fotografijų parodų, bet, kaip 
prisipažino, nė vienos iš jų jis neor-
ganizavo savo iniciatyva.

,,Parodas yra surengę VšĮ ,,Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis”, 
Anykščių kultūros centras. Kai su-
laukiu pasiūlymų rengti parodas, 
atsakau, kad neturiu tam specia-
liai paruoštų darbų, bet jei jau kas 
nori, duodu nuotraukų”, - kalbėjo 
V.Pupelis.

Paklaustas, ar neplanuojantis 
savo kūrybinio kelio įamžinti, pa-

Neatsiejama gyvenimo dalis - fotografija

(Atkelta iš 5 psl.)

Siauruko stotis.

Žvelgiant į fotografo Vaido 
Pupelio nuotraukas atrodo, 
kad gyvūnai jam specialiai 
pozuoja.

Vaido PUPELIO nuotr.

Žvirblinė pelėda. 

Zuikis.

Siaurukas.

vyzdžiui, išleistu fotografijų albu-
mu, V.Pupelis dėstė: ,,Girdžiu tokių 
pasiūlymų. Nesakau, kad to nieka-
da nebus, bet dabar tikrai neturiu 
tokių minčių. Atrodo, kad nieko 
tokio nesu nufotografavęs, kad būtų 
galima išleisti fotoalbumą.”

V.Pupelis pastebėjo, kad Anykš-
čiai yra dėkingas miestas fotogra-
fams.

,,Atsiranda vis kažkas nauja, kaž-
kur kažkas vyksta. Svarbiausia, kad 
būtų sveikatos ir laiko fotografuoti. 
Viskas priklauso tik nuo mūsų, ar 
sugebame džiaugtis tuo, ką turime”, 
- kalbėjo V.Pupelis.

Fotografui sudėtinga buvo atsa-
kyti, ar jis turintis darbų, kurie yra 
jam reikšmingiausi.

,,Kad ir ta pati mano nufoto-
grafuota lūšis. Aš ją pirmą kartą 
gyvenime pamačiau, ir kas žino, 
gal daugiau nepamatysiu”, - sakė 
V.Pupelis.

Fotografas sakė, kad jo pomėgiu 
šeima džiaugiasi, bet  jis supranta 
vieną labai svarbų dalyką - 

,,Laiką tenka dalytis su šeima ir 
su pomėgiu. Kartais, rodos, norisi 
patraukti į gamtą fotografuoti, bet 
supranti, kad reikia pabūti ir su šei-
ma”, - sakė V.Pupelis, atskleidęs, 
kad fotografija nesvetima ir jo šei-

mos nariams.
Beje, V.Pupelis namuose turi su-

kaupęs 20 - ies juostinių fotoapara-
tų kolekciją.

,,Buvo minčių kažkada dar su jais 
ir pafotografuoti, bet Anykščiuose 
jau problema išsiryškinti juosteles”, 
- kalbėjo V.Pupelis.

Vakaro ramybė.

Gamtos stichija.
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Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems šalia sunkią 
netekties valandą, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į 
paskutinę kelionę mylimą Tėtį Kazimierą Tamošaitį.

Dukra ir sūnus su šeimomis

MOZAIKA
Puerto Rike apgadintas 
milžiniškas radijo teleskopas

Puerto Rike veikiančios Are-
sibo observatorijos milžiniškas 
radijo teleskopas buvo smarkiai 
apgadintas trūkus laikančiajam 
lynui, todėl teko sustabdyti vie-
no didžiausio pasaulyje šio tipo 
astronominių stebėjimų prietaisų 
darbą, pranešė pareigūnai.

centrinės Floridos universi-
tetas, valdantis šį Nacionalinio 
mokslo fondo objektą, savo pra-
nešime nurodė, kad nutrūkus 
vienam iš metalinę platformą 
laikiusių trosų teleskopo reflekto-
riaus lėkštėje liko 30 metrų rėžis. 
Universitetas pridūrė, kad taip pat 
buvo apgadintos signalų priiman-
čiojo kupolo aštuoni segmentai, 
o virš lėkštės pakibusi platforma, 
leidžianti prieiti prie kupolo, da-
bar yra pakrypusi.

Pranešime sakoma, kad kol kas 
nežinoma, kodėl lynas nutrūko. 
Teleskopui padaryta žala taip pat 
kol kas nebuvo įvertinta.

Mokslininkai iš viso pasaulio 
naudojasi šiuo teleskopu, tyrinė-
dami radijo bangas, skleidžiamas 
tokių objektų kaip žvaigždės ir 
galaktikos.

305 metrų skersmens Aresibo 
teleskopas matomas 1997 metų 
filme „Kontaktas“, kuriame pa-
grindinį vaidmenį sukūrė Jodie 
Foster, taip pat filme apie Džeim-
są Bondą „Auksinė akis“ .

Holivudo pora Chrisas 
Prattas ir Katherine 
Schwarzenegger susilaukė 
dukrelės

Holivudo pora chrisas Prattas 
ir Katherine Schwarzenegger pir-
madienį paskelbė esantys „labiau 
nei sužavėti“ ir „nepaprastai pa-
laiminti“, susilaukę savo pirmo-
sios atžalos.

Filmuose „Keršytojai“ vaidi-
nęs 41 metų ch. Prattas ir 30-
metė knygelių vaikams autorė K. 
Schwarzenegger savo „Instagram“ 
paskyrose paskelbtame bendrame 
pranešime informavo, kad jiems 
gimė dukrelė Lyla Maria Schwar-
zenegger Pratt.

Prie jų žinutės buvo pridėta 
nuotrauka, kurioje matyti abiejų 
tėvų ir mergytės rankos, taip pat 
pora citatų iš Biblijos, įskaitant 
Psalmių knygos eilutę: „Viešpats 
didelių dalykų mums padarė, to-
dėl mes džiaugiamės.“

ch. Prattas taip pat turi septyn-
metį sūnų su savo pirmąja žmona 
Anna Faris.

Naujagimė yra Holivudo 
žvaigždės Arnoldo Schwarzeneg-
gerio ir jo buvusios žmonos Ma-
rios Shriver vaikaitė.

COVID-19 diagnozės 
sulaukęs aktorius Antonio 
Banderasas izoliavosi

Ispanų aktorius Antonio Bande-
ras pirmadienį, minėdamas savo 
60-ąjį gimtadienį, paskelbė, kad 
izoliavosi, nes sulaukė teigiamų 
tyrimo dėl koronaviruso rezultatų, 
bet pabrėžė, kad jaučiasi „paly-
ginti gerai“.

„Esu priverstas švęsti savo 60-
ąjį gimtadienį karantine, nes man 
testu patvirtinta cOVID-19 liga“, 

– pažymėjo A. Banderas, žinomas 
savo vaidmenimis tokiuose fil-
muose kaip „Zoro kaukė“ ir „Fi-
ladelfija“ .

„Jaučiuosi palyginti gerai, tie-
siog esu šiek tiek labiau pavargęs 
negu įprastai. Esu tikras, kad arti-
miausiu metu pasveiksiu“, – pri-
dūrė jis savo pareiškime, kurį jis 
paskelbė socialiniuose tinkluose, 
pridėdamas juodai baltą savo vai-
kystės nuotrauką.

„Pasinaudosiu šia izoliacija kaip 
proga skaityti, rašyti, ilsėtis ir pla-
nuoti ateitį, kad galėčiau suteikti 
prasmės savo neseniai įveiktiems 
60 metų, kuriuos pasitikau kupi-
nas noro ir entuziazmo“, – sakė 
aktorius.

A. Banderasas, kurį 2017 metais 
ištiko širdies priepuolis Didžiojo-
je Britanijoje, kur jis turi namus, 
nepatikslino, kur apsistojo.

Aktorius praleido labdaros 
šventę, kurią turėjo vesti sekma-
dienį Marbeljoje – Ispanijos pi-
etinio Kosta del Solio regiono 
mieste, esančio šalia jo gimtosios 
Malagos.

A. Banderasas sausį buvo pir-
mąkart nominuotas „Oskarui“ 
už savo vaidmenį ispanų režisie-
riaus Pedro Almodovaro juostoje 
„Skausmas ir šlovė“, kurioje su-
vaidino savo gyvenimą prisime-
nantį negaluojantį kino režisierių.

Tąkart geriausio pagrindinio 
aktoriaus apdovanojimą galiausiai 
pelnė Holivudo aktorius Joaqui-
nas Phoenixas.

Indonezijoje išsiveržęs 
Sinabungo ugnikalnis 
išspjovė aukštą pelenų 
stulpą

Indonezijos Sumatros saloje 
stūksantis Sinabungo ugnikal-
nis pirmadienį išspjovė iki 5 km 
aukščio pelenų debesį.

Per ryte įvykusį išsiveržimą 
žmonės nenukentėjo, nurodė In-
donezijos vulkanologijos ir geolo-
ginių grėsmių mažinimo centras.

Aplinkinių kaimų gyventojams 
buvo nurodyta nesilankyti terito-
rijoje 5 km spinduliu aplink kra-
terį, taip pat stebėti, ar neatslenka 
lavos srautai, pažymėjo agentūra.

Per pastaruosius kelerius metus 
šio ugnikalnio išsiveržimai pri-
versdavo evakuotis apie 30 tūkst. 
žmonių.

Kelis kaimus, nutolusius nuo 
kraterio iki 20 km, užklojo storas 
pelenų sluoksnis, sakė Sinabungo 
stebėjimo posto pareigūnas Arme-
nas Putra.

Sinabungas, vienas iš dviejų 
šiuo metu Indonezijoje besiver-
žiančių ugnikalnių, snaudė keturis 
šimtmečius iki 2010 metų, kai per 
sprogstamą išsiveržimą žuvo du 
žmonės. 2014 metų išsiveržimas 
pareikalavo 16 žmonių gyvybių; 
dar septyni žuvo 2016-aisiais.

Indonezijoje, patenkančioje į 
Ramiojo vandenyno „ugnies žie-
du“ vadinamą vulkaniškai ir seis-
miškai aktyvią sritį, yra daugiau 
kaip 120 veikiančių ugnikalnių.

Panevėžyje pradedama 
tvarkyti Senvagės teritoriją

Panevėžio savivaldybė po kele-
rius metus užtrukusių procedūrų 
pasirašė sutartis su rangovais dėl 
miesto centre esančių Senvagės 
bendruomenių rūmų teritorijų 
tvarkymo, Senvagės tvenkinyje 
planuojama įrengti ir plaukiojantį 
„šokantį“ fontaną.

Senvagės aplinką už 5,74 mln. 
eurų tvarkys bendrovė „PST“, fon-
taną už 0,5 mln. eurų įrengs „Pool-
service“. Dar už 2,44 mln. „PST“ 
tvarkys ir gretimą teritoriją prie 
miesto Bendruomenių rūmų.  

Pasak savivaldybės administra-
cijos direktoriaus Tomo Juknos, 
darbus planuojama pradėti jau 
netrukus ir užbaigti maždaug per 
dvejus metus.

„Pirmiausia bus atnaujinti dvi-
račių, pėsčiųjų takai, mažosios ar-
chitektūros elementai, užimtumo 

vietos – atsiras sporto, žaidimų, 
poilsio, apžvalgos aikštelės. Bus 
suformuotas gamtinis salos rel-
jefas, atnaujinami tilteliai į salą. 
Numatytas menkaverčių želdinių 
šalinimas, formavimas naujų žel-
dinių, atnaujinama pati pakrantė, 
apšvietimas, lietaus ir nuotekų 
tinklai. Saugumui užtikrinti atsiras 
keliose vietose vaizdo stebėjimo 
kameros“, – vardijo T. Jukna.

Tikimasi, kad sutvarkius aplin-
ką šiltuoju sezonu pagal pietinę 
pakrantę į Laisvės aikštės pusę ir 
Kranto gatvę atsiras ir laikinų lau-
ko kavinių. 

Vis dėlto jis sako, kad Senvagės 
parko skulptūros rekonstrukcijos 
metu bus nuimtos ir kol kas nėra 
apsispręsta, ar jos bus grąžintos. 
Skulptūrų čia – bent keliasdešimt.

„Sudarysime darbo grupę, kad 
jos būtų nuimtos ir saugomos. Ki-
tas klausimas bus jų pastatymas 
– bus sprendžiama atskirai, ar jas 
grąžinti, nes skaičius yra įspūdin-
gas. Ar jas grąžinti, spręs kita ko-
misija į projekto pabaigą, nes pro-
jekte to nenumatyta. Jeigu komisija 
nuspręs tas skulptūras atstatyti ar į 
kitas vietas perkelti, tai ir bus pa-
daryta“, – tvirtino administracijos 
direktorius.

Tuo metu tvarkant gretimą 
Bendruomenių rūmų teritoriją, 
ketinama atnaujinti vieną seniau-
sių mieste Kranto gatvę – čia bus 
įrengta šiurkšti betono su akmenė-
liais danga, 

Gatvėje ketinama įrengti pėsčių-
jų ir dviračių takus, taip pat atnau-
jinti apšvietimą, nuotekų tinklus, 

automobilių stovėjimo vietas. Prieš 
Bendruomenės rūmus bus įrengtos 
arba atnaujintos poilsio zonos.

Taip pat šalia rūmų bus atnaujin-
tas pėsčiųjų tiltas per Nevėžį.

„Tiek Senvagės, tiek Bendruo-
menių rūmams sutartys pasirašytos 
18 mėnesių su galimybe pratęsti, 
tai nuo praėjusios savaitės turime 
apie dvejus metus, kuomet tikrai 
bus užbaigta“, – sakė jis.

Senvagės tvenkinyje senojo vie-
toje atsiras naujas plaukiojantis 
muzikinis fontanas – jis bus įreng-
tas ant plaukiojančių pontonų, pri-
tvirtintų inkarais.

T. Jukna sako, kad fontanas tu-
rėtų būti įrengtas per metus ir jau 
kitą vasarą leis parodyti šviesų bei 
muzikos programas.  

„Tikėtina, kad jau kitą vasarą ga-
lėsime pamatyti įspūdingo grožio 
fontaną su įspūdinga įranga, kur 
netgi matysime projektuojamus 
vaizdus ant vadinamosios vandens 
vėduoklės. Esame numatę, kad bus 
kelios projekcijos, kurios truks nuo 
pusvalandžio iki valandos. Šį mu-
zikos ir šviesų šou bus galima atei-
tyje keisti, rangovai parengs kelias 
programas“, – tvirtino savivaldy-
bės administracijos vadovas.

Planuojama, kad dieną fontanas 
veiks paprastesniu režimu, o švie-
sos ir muzikos spektakliai bus ren-
giami vakarais. 

Anot T. Juknos, su rangovais 
kalbėta ir apie galimybę sukurti 
mobilią aplikaciją, kad kūrinius 
lankytojai vėliau galėtų užsakyti ir 
telefonu.

-BNS
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įvairūs

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.8

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo 
vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“ VPS priemonės 
„Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos sritį „Parama 
jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2) , veiklos sritį „Parama kaimo 
gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6),  VPS priemonę 
„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), VPS priemonę „Privataus sek-
toriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2).

 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir 
www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 17 
d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiš-
kėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, 
Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama el. 
p. jurijus@anyksciuvvg.lt  taip pat telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus 
Nikitinas ir 8 615 30539 - VPS administratorė Ilona Jurevičienė. 

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.

Pjūklų remontas Utenoje
Remontuojame benzininius 

pjūklus. Užsakymus priimame 
telefonu +37067431027 arba 

el.paštu info@st-dalys.lt
https://st-dalys.lt/

NUO RUGPJŪČIO 20 DIENOS
sulčių spaudimas į  plastikines

 pakuotes su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.

Siūlome plačiausią sulčių,  Jūsų 
sul t ims pagardint i ,  pasir inkimą.

Spaudykla įs ikūrusi 
Anykščių r.  Ažuožeriu k.

(sename vaismedžių sandėlyje).
Dirbame nuo 8 val.  iki  20 val. 

visomis savaitės dienomis.
Tel. :  (8-676) 17378 
arba (8-675) 86867.

Pametė

Pamestas žiedas. Radusiam at-
silygins.

Tel. (8-686) 86271.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

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

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

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

Tel. (8-685) 68182.

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

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

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

Tel. (8-615) 47417. 

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

Tel.(8-630) 01033.

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.

Priima statybines atliekas 
,,Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškeliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel nr. (8-687) 18377.

Oras-oras 

kondicionavimo 

sistema su 

montavimo 

darbais 

nuo 700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

Vėdinimo sistemų 
montavimas 2Mpx raiškos 

4 AHD kamerų 
komplektas su 
montavimo dar-

bais nuo 490 
EUR + PVM.

5Mpx raiškos 4 IP kamerų komplektas su montavimo darbais nuo 690 EUR + PVM.

Dirbame ir savaitgaliais, išrašome sąskaitas.
Tel. (8-671) 77195.

Elektros, apsaugos bei vaizdo 
sistemų montavimo darbai
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.
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penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
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Vyr. redaktorė

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas 

žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

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

parduoda

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-620) 66662.

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

Tel. (8-633) 31553. 

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

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.

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/

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.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-645) 49772.

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

Tel. (8-674) 70860.

Namą Troškūnuose, Anykščių r. 
Kaina 27 000 Eur. 

Tel. (8-647) 70183.

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

Tel. (8-600) 33862.

1 kambario butą miesto centre, 
be patogumų. Kaina  10 000 Eur.

Tel. (8-694) 92455.

2-jų kambarių butą 
Troškūnuose. 

Tel. (8-664) 09677.

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 centre. 
56 kv.m.

Tel.: (8-699) 65526.

Sodą „Šaltupio“ sodų bendrijoje. 
Yra atvestas vanduo ir kanalizaci-
ja. 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.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Gyvuliai

Šviežiapienę karvę.
Tel. (8-616) 59079.

kita

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
braškių ir žemuogių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

7,5 kw mažai naudotą malūną. 
Tel. (8-671) 52876.

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.



2020 m. rugpjūčio 14 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+13

+23

mėnulis
Rugpjūčio 14- 17 d. -  delčia.

Visvilas, Vydenė, Napoleonas, 
Sigita, Napalys, Rugilė.

Euzebijus, Maksimilijonas, 
Grintautas, Guostė.

šiandien

rugpjūčio 15 d.

rugpjūčio 16 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

Rokas, Butvydas, Alvita, 
Jokimas.

rugpjūčio 17 d.
Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

Vaikinas vejasi merginą:
- Panele, panele, ar ne jūs pali-

kote skėtį autobuse?
- Oi, taip, palikau.
- Tai greičiau bėkite, autobusas 

dar netoli nuvažiavo.

***
Mergina balsuoja prie autostra-

dos. Sustoja vairuotojas ir klau-
sia:

- Kur važiuojam?
- Aš vykstu į Klaipėdą.
- Gerai, nuvešiu su malonumu.
Panelė išsigandusi:
- Nereikia su malonumu. Aš 

sumokėsiu.

***
Veiksmas vyksta skaistyklo-

je. Tą dieną skaistyklon atsiųs-
tos vien moterys. Šventas Petras 
klausia:

- Kurios buvo neištikimos savo 
vyrui, žingsnis į priekį.

Visos šast žingsnį į priekį, tik 
viena stovi. Petras sako:

- Aišku, aišku, visos į pragarą, 
kurčioji irgi.

***
Žmona prieina prie vyro ir 

sako:
- Brangusis, mano mašina su-

gedo. Tikriausiai vandens į kar-
biuratorių pateko.

- Ką tu supranti! Tu apskritai 
žinai, kas yra karbiuratorius? Kur 
tavo mašina?

- Ežere...

***
Skambutis į duris. Vyras jas 

atidaro.
- Aš moterų smaugikas, - sako 

už jų stovintis kaukėtas vyriškis.
Buto savininkas atsisuka į 

žmoną ir sako:
- Brangioji, pas tave svečių atėjo.

Amiliutė atsiduoda grybavimo malonumui

Lietūs lyja, grybai dygsta -
Amiliutė nenustygsta. 
Po kiekvienu krūmeliu
Baravyką rast galiu.

Tris žingsnius žengi už miesto,
Upėm ir kalvom apriesto - 
Prieš tave tiltai kazlėkų,
Dar gličių, nekirmėlėtų. 

Na, o ties Puntuko broliu
Raudonikių - kiek tik noriu! 
Baltakočių, išvaizdžių,
Tarsi ,,Maximos“ gaidžių. 

Sekasi gi Anykščiams,
Jų apžėlusiems laukams. 
Nuo Baranauskų Antano
Miškas duoda miestui peno - 

Baravykų, makavykų 
Bei kitų gerų dalykų. 
Kam rąstelį, kam kelmelį,
Kam -  velniukų festivalį...


