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Dėl UNESCO melavusios vedėjos nebaus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Panašu, kad Anykščių ra-
jono vadovai pagaliau su-
prato, kad ne UNESCO at-
stovybė Lietuvoje kalta, jog 
Anykščiai negali net bandyti 
jungtis į UNESCO kūrybinių 
miestų tinklą, o paraiškos 
rengimą koordinavusi rajo-
no savivaldybės administra-
cijos Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė. 

Tačiau nei už chaotišką vei-
klą, nei už melą ji baudžia-
ma nebus, nes, pasak rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus, 
„finansiniai nuostoliai rajo-
nui nebuvo padaryti“. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedė-
ja Audronė Pajarskienė Anykščių rajono tarybai aiškino, kad ir toliau sieks, kad Anykščiai taptų   
UNESCO literatūros miestų tinklo nariu.

rievės

Staškūniškio laukuose - renginys 
anglų kalba Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 1-ąją laukuo-
se šalia Staškūniškio vyko 
vėjo elektrinių parko sta-
tybų pradžios iškilmės.

Renginyje dalyvavo Lie-
tuvos Respublikos ener-
getikos ministras Dainius 
Kreivys, Danijos ambasa-
dorius Lietuvoje Hansas 
Braskas, Anykščių meras 
Sigutis Obelevičius, kitų 
institucijų atstovai, iš Da-
nijos atvyko investuotojų 
„European Energy“ vado-
vų delegacija.

Elektrinių prie Staškūniškio atidarymo iškilmės. Iš kairės -  UAB„European Energy Lithuania“ 
atstovas Andrius Čypas, bendrovės generalinis direktorius Knud Erik Andersen, Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius ir vicemeras Dainius Žiogelis.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ 
...Paskalbėti apie tai su drau-
gu? Eiti pas psichologą? Vy-
ras?  Baikit...

Pasikarti, prieš tai prisigė-
rus, lengviau....

Antanas 
Verbickas - 
Anykščių garbės 
pilietis

Motinos 
gyvenimą 
griauna sūnaus 
demonai

Buvęs 
agronomas tapo 
dailininku

Remontas. Anykščių „Ma-
xima“ savaitę nedirbs: nuo 
birželio 7 dienos parduotuvė 
uždaroma atnaujinimui. Darbai 
truks savaitę. Planuojama, kad 
birželio 14 dieną „Maxima“ vėl 
atsidarys. Parduotuvėje bus at-
naujintas vaisių ir daržovių sky-
rius, dalis prekybinės įrangos 
bei bus įrengtos atviros vitrinos, 
kad pirkėjai patogiau galėtų pa-
tys pasiimti fasuotus kulinarijos 
ir konditerijos gaminius. Taip 
pat parduotuvėje bus atliktas ir 
kosmetinis remontas.

Konkursas. Baigėsi preten-
dentų į UAB „Anykščių šiluma“ 
direktoriaus pareigas registracija. 
Konkurse varžysis trys asmenys. 
Konkurso data kol kas nėra pa-
skelbta. Pagal konkurso sąlygas 
būsimasis UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius privalo turė-
ti magistro laipsnį. Dabartinis 
UAB „Anykščių šiluma“ direk-
torius Virgilijus Vaičiulis bendro-
vei laikinai vadovaus iki tol, kol 
bus paskirtas naujas vadovas. 

Prezidentas. Antradienį, ge-
gužės 25-ąją, Anykščių rajono 
ligoninės laikinasis direktorius 
Dalis Vaiginas perrinktas Anykš-
čių vadovų klubo prezidentu. 
Prezidento kadencija trunka vie-
nerius metus. D.Vaiginas Anykš-
čių rajono vadovų klubo vadovu 
yra renkamas nuo 2009-ųjų. An-
tradienį išrinkta ir naujoji Vado-
vų klubo valdyba.

Vagystė. Birželio 2-ąją, trečia-
dienį, apie 11 valandą Anykščių 
r. savivaldybės Kavarsko seniū-
nijos Domeikių kaime neblaivus 
(nustatytas 2,64 prom. girtumas) 
vyras (g. 1975 m.), gyvenantis 
Domeikių k., įsibrovė į garažą ir 
pasikėsino pavogti įrankius, ku-
rių bendra vertė 149 eurai. 
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spektras

Anykščių rajono 
savivaldybė skelbia 
apie butų pirkimą

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pir-
kimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biu-
džeto lėšomis.

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

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

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2021 

m. birželio 21 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių 
naujienų skiltyje (patalpinta 2021-06-03).

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Maršas. Vilniaus miesto sa-
vivaldybė neišdavė leidimo 
„Šeimos gynimo maršo“ orga-
nizatoriams dar vienam rengi-
niui birželio viduryje. Meras 
Remigijus Šimašius sako, kad 
leidimas neišduotas, nes tai yra 
„politinis festivalis“, o jo daly-
viai, kaip parodė pirmasis ren-
ginys, nesilaiko karantino rei-
kalavimų. Pasak R. Šimašiaus, 
pirmasis leidimas gegužės mė-
nesį Vingio parke vykusiam 
maršui išduotas įvertinus, kad 
renginys turėjo aiškiu „protes-
to elementų“, t. y. jo dalyviai 
pasisakė prieš tuo metu Seime 
svarstomus projektus, o „dabar 
jie visiškai išplaukė“. 

Egzaminai. Pirmadienį pra-
sidedant brandos egzaminams, 
policija žada skirti ypatingą dė-
mesį egzaminų užduočių nute-
kinimo prevencijai. Nacionali-
nės švietimo agentūra pranešė, 
kad su Lietuvos kriminalinės 
policijos biuru aptarė įstaigų 
bendradarbiavimo gaires, sie-
kiant užtikrinti, jog egzaminų 
sesija būtų sklandi ir skaidri. 
Nacionalinė švietimo agentūra 
ir policija pažymi, kad kasmet 
su egzaminais susijusių bandy-
mų sukčiauti fiksuojami viene-
tai, tačiau situacija bus stebima 
atidžiai. Stebėsena „naudojant 
įvairius technologinius įran-
kius“ vykdoma ir iki egzaminų 
sesijos pradžios, taip pat verti-
nama piliečių ir įvairių institu-
cijų informacija.

Astravas. Baltarusijos val-
džia nusprendė pradėti Astra-
vo atominės elektrinės pirmo-
jo energijos bloko pramoninę 
elektros gamybą neįvykdžius 
visų rekomendacijų dėl jo sau-
gumo, teigiama Europos Są-
jungos energetikos komisarės 
Kadri Simson pranešime. EK 
primygtinai reikalauja, kad 
Minskas tęstų bendradarbiavi-
mą dėl branduolinio saugumo 
užtikrinimo visiškai skaidriai, 
įskaitant pagal ENSREG bai-
giamąjį Astravo AE vertinimą, 
teigiama pranešime.

Cenzas. 21 metų cenzas kan-
didatuojant į Seimą vietoj da-
bartinio 25 metų būtų logiškas, 
suvienodinant Seimo ir Europos 
Parlamento rinkimų reikalavi-
mus, sako Seimo pirmininkė 
Viktorija Čmilytė-Nielsen.Am-
žiaus cenzas į Europos Parla-
mentą yra nuo 21 metų, yra tam 
tikra logika suvienodinti kandi-
datavimo amžių. Kad Konstitu-
cijos pataisos būtų priimtos, dėl 
jų Seime turi būti balsuojama 
du kartus. Pakeitimai laikomi 
priimtais, jei per kiekvieną bal-
savimą jiems pritaria ne mažiau 
nei du trečdaliai parlamentarų – 
94 Seimo nariai.

-BNS

Protestuotojų nesulaukė

Nuo liepos gyventojams brangsta dujos ir elektra 
Elektra daugumai vartotojų nuo liepos brangs vidutiniš-

kai apie 8 proc., o dujos namų ūkiams – 26-50 proc., pirma-
dienį patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
(VERT). 

Valstybės valdoma elektros ir 
dujų tiekimo įmonė „Ignitis“ pra-
neša, kad visuomeninio elektros 
tiekimo kaina nuo liepos 1 die-
nos vidutiniškai padidės apie 8,4 
proc., o dujų – apie 36,8 proc.

Pasak bendrovės, standartinio 
namų ūkio, kuris per mėnesį su-
naudoja vidutiniškai apie 100 
kWh elektros, išlaidos padidės 

apie 1,16 euro.
„Ignitis“ nurodo, kad elektra 

brangsta dėl biržoje kylančių 
elektros kainų.

Tuo metu dujas maistui naudo-
jantys gyventojai (iki 300 kubų 
per metus), per mėnesį viduti-
niškai mokės 0,59 euro daugiau, 
o šildantys namus (iki 20 tūkst. 
kubų) – apie 14 eurų daugiau.

„Didžiausią įtaką dujų kai-
nai lėmė pokyčiai Europos dujų 
biržose, nuo kurių priklauso ir 
įsigijimo kaina Lietuvoje. Kainų 
pokyčius didele dalimi lėmė ma-
žėjantis COVID-19 pandemijos 
poveikis ekonomikai ir optimis-
tinės nuotaikos dėl ūkio atsi-
gavimo, taip pat užsitęsusi itin 
šalta žiema Europoje ir tuštesnės 
Europos požeminės dujų saugy-
klos“, – aiškina „Ignitis“.  

Nuo liepos dujų maistui ga-
minti kaina auga 26 proc. – nuo 
50 iki 63 centų už kubinį metrą 

(su PVM), o pastovioji dalis lie-
ka tokia pati – 56 centai. 

Iki 20 tūkst. kubų dujų per 
metus (šildymui) suvartojan-
tiems namų ūkiams kaina didės 
46,4 proc. nuo 28 iki 41 cento, 
o sunaudojantiems daugiau – 
pusantro karto nuo 26 iki 39 
centų, o pastovioji dalis išliks 
tokia pat – 3,99 euro. 

VERT teigimu, elektros įsigi-
jimo kaina, dabar siekianti 4,240 
cento už kWh, nuo liepos didėtų 
iki 5,036 cento.

BNS

Prie Anykščių rajono savivaldybės antradienį, birželio 
1-ąją, 14 valandą protestuotojų, ketinusių reikalauti, kad 
nuo rugsėjo 1-osios mokiniai būtų sugrąžinti į mokyklas, 
laukė rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Dainius 
Žiogelis, savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė, rajono tarybos Švietimo komiteto 
pirmininkas Egidijus Šilaika.

Tačiau valdžios žmonės, šiek 
tiek pasišnekučiavę tarpusavy-
je, netrukus grįžo į kabinetus 
- protestuotojų taip ir nebuvo 
sulaukta.

Priminsime, jog praėjusią 
savaitę rajono vadovams buvo 
pranešta, kad „Lietuvos šeimų 
sąjūdis“ kviečia prie Anykščių 
savivaldybės rinktis šeimas su 
vaikais ir surengti akciją „No-
riu į mokyklą!“. Valdžiai ketin-
ta įteikti raštu išdėstytus reika-
lavimus.

Akcijos rengėjas  „Lietuvos 
šeimų sąjūdis“ yra  „Didžiojo 
šeimos gynimo maršo 2021“ 
idėjų ir tikslų tęsėjas. „Lietuvos 
šeimų sąjūdis“ birželio 1-ąją, 
Tarptautinę vaikų gynimo die-
ną, kvietė šeimas su vaikais 

ateiti prie visų Lietuvos savi-
valdybių.  

„Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ rei-
kalauja savivaldybių vadovus 
nutraukti šią beprasmę vaikų 
diskriminaciją pagal testuotas-
netestuotas faktą.  Testavimas, 
kaip ir skiepijimasis, turi būti 
laisvo pasirinkimo faktas, o ne 
paslėpta prievarta ir pretekstas 
silpniausių mūsų visuomenės 
narių diskriminacijai. 

Birželio 1-ąją ateikime su 
vaikais prie savivaldybių ir 
spalvotų kreidelių piešiniais 
išreikškime kartu, kaip jie pasi-
ilgo mokyklos, bendravimo su 
draugais ir supratimo iš suau-
gusiųjų pusės“, - rašoma „Lie-
tuvos šeimų sąjūdžio“ interne-
tiniame puslapyje.

Prie Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastato  ak-
cijos „Noriu į mokyklą!“metu susirinko meras Sigutis Obelevi-
čius, vicemeras Dainius Žiogelis, savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė bei  rajono tarybos 
Švietimo komiteto pirmininkas Egidijus Šilaika. Spalvotų krei-
delių jie neturėjo.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Žemės ūkio ministerija siekia 
depolitizuoti vietos veiklos grupių veiklą
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia depolitizuoti vietos 

veiklos grupių (VVG) veiklą. „Vietos veiklos grupės neturė-
tų priklausyti nuo politinių vėjų. Siekiame, kad vietinės val-
džios interesams VVG nebeatstovautų savivaldybių merai ir 
kiti politikai“, – sako žemės ūkio ministro patarėjas Daiva-
ras Rybakovas.

VVG yra stipri varomoji jėga, 
kuri rūpinasi kaimo gerove. Jos 
veikia kiekvienoje kaimiškoje sa-
vivaldybės teritorijoje ir skatina 
vietos tarpsektorinį bendradarbia-
vimą. VVG rengia vietos plėtros 
strategijas Europos Sąjungos pa-
ramai gauti. Įgyvendinant strate-
gijas, kaimo vietovėse kuriamos 
naujos darbo vietos, atnaujinama 
infrastruktūra, sprendžiamos so-
cialinės atskirties, skurdo mažini-
mo ir kitos kaimo gyventojų pro-
blemos, diegiamos inovacijos.

Tačiau ministeriją vis dažniau 
pasiekia informacija apie savi-
valdybių politikų daromą įtaką 

VVG valdymui, strategijų tikslams. 
Šiuo metu vietos valdžios atstovai 
VVG valdyboje sudaro iki 30 proc. 
narių, o atstovus skiria meras arba 
savivaldybės taryba. ŽŪM siekia 
pakeisti šią praktiką ir nori, kad į 
sprendimo priėmimus įsitrauktų 
vietos bendruomenė, verslas, kitos 
organizacijos.

Ministerija pateikė Vietos plėtros 
strategijų, įgyvendinamų bendruo-
menių inicijuotos vietos plėtros 
būdu, at-
rankos tai-
syklių pa-
keitimus. 
Taisyklėse 

numatyta, kad vietos valdžios in-
teresams VVG valdyme galėtų 
atstovauti savivaldybės atstovas, 
išskyrus savivaldybės politikus ir 
politinio pasitikėjimo valstybės 
tarnautojus, taip pat savivaldybės 
valdomos viešosios įstaigos, įmo-
nės ar biudžetinės įstaigos arba 
kitos VVG teritorijoje veikiančios 
organizacijos, kurios valdyme da-
lyvauja valstybė ar savivaldybė, 
atstovai.

„Siekiant didesnio skaidrumo, 
taisyklių pakeitimais nustatomos 
ir prevencinės priemonės, leisian-
čios užtikrinti viešųjų ir privačių 
interesų suderinamumą, kitų ko-
rupcijos rizikų mažinimą“, – teigia 
ministro patarėjas D. Rybakovas.

Užsak. Nr 556.

Antanas Verbickas - Anykščių garbės 
pilietis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 2-ąją, trečiadienį, posėdžiavusi Anykščių rajono 
Garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė, jog šiais 
metais Anykščių garbės piliečiu bus paskelbtas A.Baranausko 
ir A.Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas. 

Komisija rinkosi iš dviejų kandidatų. 62-ejų metų 
A.Verbickas tapo jauniausiu Anykščių rajono garbės piliečiu. 
Jo kandidatūrą komisijai pristatė Vilniaus universiteto biblio-
teka. Antrasis pretendentas buvo plaukikas Giedrius Titenis.

Nuo 1992 metų A.Baranausko 
ir A.Vienuolio Žukausko me-
morialiniam muziejui vadovau-
jantis A.Verbickas taps antruoju 
anykštėnu, susirinkusiu visus tris 
Anykščių savivaldybės teikia-
mus garbės vardus. A.Verbickas 
2003 metais yra apdovanotas 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premija, o 2017 m. pelnė Anykš-
čių rajono savivaldybės Antano 
Baranausko literatūrinę premiją 
už studiją „Antano Baranausko 
asmeninė biblioteka“ (kartu su 
Inga Liepaite).

Iki šiol abiejų minėtų premi-
jų laureatu bei Anykščių garbės 
piliečiu yra tapęs tik rašytojas 
Rimantas Vanagas. 

2016 metais A.Verbickas 
apdovanotas Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministerijos 
premija už muziejininkystės 
darbus.

Anykščių rajono Garbės pi-
liečio vardo suteikimo komi-
sijos sprendimą dar tvirtins 
Anykščių rajono taryba. Tačiau 
rajono taryba niekuomet nėra 
bandžiusi kvestionuoti Gar-
bės piliečio vardo suteikimo 
komisijos sprendimų. Garbės 
piliečių pagerbimas tradiciškai 
vyksta per Anykščių miesto 
šventę, kuri rengiama paskuti-
nį liepos savaitgalį.

Garbės piliečio vardo su-
teikimo komisijai vadovauja 
Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius. Jos nariai yra 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė, 
Anykščių Šv.Mato parapi-
jos klebonas Petras Baniu-
lis, Anykščių kultūros centro 
režisierė Jolanta Pupkienė, 
A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko memorialinio mu-
ziejaus kuratorius Tautvydas 
Kontrimavičius, rašytojas Ri-
mantas Vanagas ir visuomeni-
ninkė Prima Petrylienė. 

G.Titenio kandidatūrą pri-
statė Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centras. Sportinin-
kas šiuo metu ruošiasi savo 
ketvirtajai olimpiadai. Visų 
rungčių krūtine rekordininkas 
G.Titenis - dukart universiados 
nugalėtojas, Europos čempio-
natų prizininkas. 

Nuo 2019-ųjų Anykščių ra-
jono Garbės piliečio vardo 
suteikimo komisija ketina tu-
rėti potencialių garbės piliečių 
registrą. Į šį sąrašą turėtų būti 
įrašyti asmenys, kurių kan-
didatūros į Anykščių garbės 
piliečius buvo siūlytos, bet 
teikimo metais nepatvirtintos. 
Jie kiekvienais metais be nau-
jo teikimo varžytųsi dėl garbės 

piliečio vardo, kol galų gale šis 
titulas būtų suteiktas.

G.Titenis bus pirmasis 
„atsarginis“ Anykščių garbės 

pilietis. Mat 2019-aisiais abi 
pasiūlytos kandidatūros - prof.
Osvaldo Janonio bei visuome-
nininkės Bronės Lukaitienės - 
buvo patvirtintos. 2020-aisiais 
Garbės pilietis rinktas iš vieno 
pretendento. Juo tapo Seimo 
narys, Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
atstovas, buvęs krepšininkas, 
dviejų olimpiadų prizininkas, 
Pasaulio ir Europos čempionas 
Sergejus Jovaiša. Antroji teikta 
kandidatūra - metalo skulpto-
riaus, profesoriaus Romualdo 
Inčirausko -  iš kovos buvo pa-
šalinta dėl formalios priežas-
ties - nebuvo paties profeso-
riaus sutikimo. O jis sutikimo 
nedavė, nes jo niekas to sutiki-
mo neprašė. Dėl šios formalios 
priežasties prof.R.Inčirausko 
pavardė neįrašyta ir į preten-
dentų registrą ir šiais metais jo 
kandidatūra nesvarstyta.

62-ejų  metų Antanas Verbic-
kas, Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio Žukausko 
memorialinio muziejaus di-
rektorius, taps jauniausiu 
Anykščių garbės piliečiu.

Tradicinė „Bėk 
bėk, žirgeli“ šven-
tė antrus metus iš 
eilės bus 
netradicinė. 
Nei prekybininkų, 
nei maitinimo, 
žirginio sporto 
varžybos bus tik 
treniruočių tipo. 
Ar sudomins 
tokia šventė?

Antanas Vingrys:
 „Į  „Bėk bėk, žirgeli“ šventę 

eidavau, kol buvau vaikas. Jau 
senokai man ši šventė nėra ak-
tuali, nepriklausomai nuo jos 
formato. Žodžiu, ar šis renginys 
būtų didesnis, ar mažesnis, ma-
nęs jis vis tiek nesudomintų.“

Dalia Gilienė:
„Seniai jau buvau „Bėk bėk, 

žirgeli“ šventėje. Gal prieš tre-
jus metus, kai su Dailės moky-
klos mokiniais buvome surengę 
parodą. Matyt, nesu tradicinė 
lietuvaitė su tautiniu kostiumu, 
džiugiai einanti į masinius ren-
ginius klausytis tautinių dainų.“

Donaldas Vaičiūnas: 
„Formato pakeitimas, žinoma, 

kad šventei pakenks. Sutikim, 
kad nemažai žmonių į  „Bėk 
bėk, žirgeli“ eina tik dėl pramo-
gų. O jeigu nebus čipsų, popkor-
no ir alaus - jiems renginys pra-
ras prasmę. Aišku, tiems, kurie 
myli žirgus, -  ir tokia šventė bus 
įdomi. Man atrodo, kad minimi-
zuotas renginys bus nebe masi-
nė, o išskirtinai žirginio sporto 
mėgėjų šventė.

Protu Seimo nesuprasi...

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, verslininkas, buvęs po-
licijos komisaras, apie pastan-
gas dekriminalizuoti nedidelio 
kiekio narkotikų turėjimą:

„Dekriminalizavimas paskui 
gali atsisukti prieš mus, prieš 
mūsų vaikus“.  

Buvusių pareigūnų 
nebūna?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, at-
sakydamas į Rajono tarybos 
nario Kęstučio TUBIO klau-
simą:

„Jūsų įprotis – įtarinėti“.

Iš viršininkų mokomasi!

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie spaudimą patvirtinti 
draustinių steigimo ir keitimo 
tvarkos aprašus:

„Kaip gali daryti mobingą Vy-
riausybės atstovas“?

Žmogaus teises – 
tarakonams

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie tai, 
kad įstatymai labiau gina gam-
tą, bet ne turto savininkus:

„Žinome, kad Anykščiuose 
yra žmonių, kurie labai viską 
nori saugoti“.

Štirlicas pasirodė 
nepatikimas...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, Anykščių 
rajono merui Sigučiui OBE-
LEVIČIUI, apie „savą“ žmogų 
UNESCO sekretoriate:

„Jūs, mere, sakėte, kad mes 
turim ten savo žmogų sekreto-
riate, kodėl tas žmogus neprane-
šė laiku“?

Po gaidžio – daugiau nieko 
nebesinori?..

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas – dizaineris, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
tai, kad Anykščiuose atsiras 
dar vienas gatvės meno kūri-
nys:

„Čia įdomiai, kad iš anksto 
nebuvo paviešintas ant pastato 
sienos piešiamo gatvės meno 
kūrinio eskizas“.

Per rinkimus rinkėjai to 
neužmirš!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
pradėtas statyti vėjo elektri-
nes:

„Žaliosios energetikos procen-
tas Anykščiuose bus didžiausias 
Lietuvoje“.
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rievės

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Tėvo dienai Vyriausybė nebe-
spėjo įteikti dovanos rinkėjams 
– panaikinti draudimą sekma-
dieniais visą dieną prekiauti 
alkoholiu. Užuojauta vyrams, 
kad Tėvo dienos vakare negalės 
nusipirkti 100 gramų indelio 
baltos ir čia pat, ant cementi-
nių krautuvės laiptų, išgerti už 
tai, kaip faina buvo į pasaulį 
paleisti gyvybę.

Pasak ,,Vilmorus“ atliktos 
apklausos, panaikinti drau-
dimą sekmadieniais prekiauti 
alkoholiu palaiko būtent vyrai 
(46, 1 proc,)  ir bedarbiai (58, 
8 proc.). Štai jie - ,,Laisvės“ bei 
konservatorių partijos rinkėjai.

Ką reiškia būti geru tėvu?  
Kaip išlikti vedliu šeimoje, kai 
mama  uždirba daugiau pinigų 

arba yra labiau išsimokslinusi? 
Kaip ,,būti kelnių nešiotoju“ , 
jeigu patriarchalinės visuome-
nės svertai, kai vyras generuoja 
šeimos pajamas ir  yra fiziškai 
atsakingas už sėkmingą šeimos 
funkcionavimą,  nebeveikia ar 
veikia tik iš dalies?

Stengtis prisitaikyti prie pa-
kitusio gyvenimo dažnam vyrui 
yra tolygu prarasti stereotipinį 
vyriškumą. Šiandiena iš vyro 
reikalauja nedemonstruoti 
fizinės jėgos, bet gebėti apginti 
nuo chuligano, neabsoliutin-
ti vyriško mąstymo, bet būti 
empatiškam ir jautriam, išlikti 
oriam, bet keisti pampersus; 
nekvepėti kaip Vasiai, valdyti 
verslus, nesidrovėti dukrai 
nupirkti tamponų... Sudėtinga 
tėvo ir vyro misija. Priimti šias 
kilnias pareigas daugeliui yra 
beveik tas pat, kaip ...užsimauti 
sijoną. 

O tikras vyras, sutikęs neaiš-
kią kliūtį, pirmiausia išgers.

Aš taip pat nė už ką nesu-
tikčiau šiais laikais būti vyru. 
Aleksandro Makedoniečio, 
Napoleono laikais – prašom. 
Bet dabar -  tai ačiū. Ne!

Nors ir moterys vis rečiau di-
džiuojasi taip sunkiai iškovota 
teise turėti lygias galimybes su 

vyrais vairuoti traktorių. Matai 
iš aukštai, pinigų kosmetikai 
prašinėti nereikia, bet vaikus 
turi gimdyti. 

Kada „išfeministinta“ iš 
namų mama pluša darbe nuo 
aštuonių iki penkių, tikėtis, 
kad namuose lauks jautienos 
karpačio su karamelizuotais 
burokėliais ir kvepiantys vaikai, 
yra tas pats, kaip viltis Armo-
naitės ketinimų rengti astronau-
tų atranką realumu. 

Vaikai gali kvepėti. Kiek sals-
viau nei mėtom. Kai abu tėvai 
kala pinigą - įtakų vakuumą 
užpildo draugai. Sistemoje 
negali būti tuščių ertmių. O 
finansinius svertus praran-
dančio, bet moralinių stabdžių 
gerai neįvaldžiu-
sio (nes būtina 
ir bendrauti) 
tėvo išmintingas 
žodis dažniausiai 
tariamas, kai jau 
seniai ,,po dvylikos“. 

Ne tik vakarykščių būrų ir 
kolūkiečių sūnums tėvo parei-
gos yra galvosūkis. Į šį klausi-
mą neduoda atsakymo ir lyčių 
studijų programos. Kartais 
jos kaip tik sujudina įtarimus, 
kad ne viskas, kas sena šeimos 
politikoje, būtinai buvo bloga ir 

keistina.
Bepigu buvo praeito amžiaus 

vyrui grįžti namo dainuo-
jančiam ir pareikalauti šilto 
maisto, kai be jo fizinės jėgos 
žmona nebūtų galėjusi išlaikyti 
trijų kiaulių ir dviejų kar-
vių. Bet kokių sankcijų prieš 
maištaujančią žmoną, kad 
daugiau nebelygins baltinių ir 
nekuops viena buto, nes ji ,,taip 
pat DIRBA!‘‘, gali šiais laikais 
imtis smulkus valdininkas ar 
mokytojas? 

Paskalbėti apie tai su 
draugu? Eiti pas psichologą? 
Vyras?  Baikit...

Pasikarti, prieš tai prisigė-
rus, lengviau. Vyrai, beje, tai 
ir daro tris kartus dažniau nei 

moterys.
Neseniai 

buvau šoki-
ruota vieno 
veikėjo 
vertinimų, 

kad pozityviu tėvu vyras yra 
laikomas už tai, jog, palikęs 
su keliais vaikais  žmoną ir 
išėjęs gyventi pas kitą moterį, 
tebemoka už pirmoje šeimoje 
paimtą paskolą šeimos namui. 

Dabar šioje lygtyje vietoje 
žodžio ,,vyras“ pabandykime 
įrašyti žodį ,,moteris“... Kokia 

būtų jos moralė? Akivaizdu... 
Prieš jus - Kalė!

Ir kaip tada turėtų atrodyti 
nepozityvus vyras? Nejaugi jis 
tik tas, kuris sūnui pasako, kad 
išeina nusipirkti cigarečių, ir 
negrįžta dvidešimt penkerius 
metus? Mažai tuomet tikimės 
iš vyrų.

,,Kai turėsiu sūnų, aš jį 
užauginsiu griežtą, bet švelnų”, 
- fantazuoja mano dukra. 

Tačiau aš, sena ragana, 
abejoju, kad mano anūkui taip 
jau šimtu procentų ims ir pa-
siseks. Man regis, gerus sūnus 
užaugina geri tėčiai, būdami 
sūnums geru pavyzdžiu. Bet 
patirtis rodo, kad nedaug mano 
kartos vyrų gali elgtis taip, 
kaip Senojo Testamento tėvas, 
išvydęs sugrįžtantį palaidūną 
sūnų.  Prisimenate? Patri-
archas ,,labai susigraudino, 
pribėgo prie jo, puolė ant kaklo 
ir pabučiavo”.

Bučkiai? Fui…Kaip nehigie-
niška! - pasakytų Garfildas.

Tiesa, atsitinka, kad žmogus 
auklėjasi ir kitokiais būdais. 
Pavyzdžiui, sąmoningai apsi-
sprendžia nebūti toks, kaip jo 
tėvai. Todėl…kai geriau pagal-
voju…į Jūsų sveikatą, emigravę 
į ,,maximų” tapuvartes tėvai!

Motinos gyvenimą griauna sūnaus demonai
Po siaubingų sūnaus išpuolių panevėžietė narstė po kau-

lelį visą savo gyvenimą, ieškodama momento, kaip, kur ir 
kada vaiką auklėdama padarė klaidų, kad šis virto mons-
tru: sudegino namus ir taikėsi užmušti ją, savo motiną. At-
sakymų nedavė nei psichologai, nei psichiatrai, tik pagalbos 
ranką netikėtai ištiesė mažo miestelio kunigas.

Grįžo jau nebe toks
To, ką teko patirti, panevėžie-

tė Lidija (vardai pakeisti) nelin-
kėtų nė vienai motinai. Be galo 
mylėtas jaunėlis sūnus Mantas ją 
paliko be namų, be jokio per visą 
gyvenimą užgyvento turto ir vos 
per plauką neatėmė gyvybės.

Šešiasdešimtmetei moteriai 
gyvenimą teko pradėti nuo nulio, 
nuo šaukšto ir šakutės.

Sūnaus poelgių priežastis – al-
koholis ir narkotikai.

Tie pražūtingi kvaišalai vai-
kiną taip greitai įtraukė į asme-
nybės susinaikinimo liūną, kad 
namiškiai nė nespėjo susivokti, 
kas vyksta.

Prieš 4 metus vieną mūsų 
miesto gimnaziją baigusią savo 
atžalą moteris išlydėjo studijuoti 
į Londoną. Tada ji nė juodžiau-
siame sapne neįsivaizdavo, 
koks jos mandagus, paklusnus 
ir inteligentiškas berniukas grįš 
iš ten. O grįžo svaigalų ir kvai-
šalų vergas, traumuotas dvasiš-
kai ir fiziškai.

Namie prasidėjo pragaras: 
apsvaigęs vaikinas siautėjo, el-
gėsi neprognozuojamai, naiki-
no daiktus. Vieną kartą ėmė ir 

padegė butą.
Tiesiai iš teismo salės jis 

buvo išvežtas priverstiniam 
gydymui nuo priklausomybių. 
Tąkart realios bausmės negavo, 
nes motina jam atleido. 

Užuot pasitaisęs, jis grįžo 
ir bandė nužudyti motiną – 
suspardė ją taip, kad ši vos iš-
gyveno. Po pusmečio gydymosi 
galvos traumų pasekmes jaučia 
iki šiol. Sūnus buvo nuteistas 
lygtinai ir vėl išvežtas privers-
tiniam gydymui.

Nei psichologai, nei 
psichiatrai, tik kunigas
„Ko tik nesigriebiau gelbė-

damasi! Net ėmiau studijuoti 
kvantinę fiziką, kad tik liktų 
mažiau laiko galvoti“, – pasa-
koja moteris. Labiausiai kan-
kino mintys: kur klaida? Kas 
daryta ne taip, kad sūnus nuėjo 
klystkeliais? Ką daryti dabar, 
kaip jį sugrąžinti į normalų gy-
venimą?

Atsakymų ieškojo ir pas psi-
chologus, ir pas psichiatrus. Šie 
tyrė, ar vaikinui nepasimaišė 
protas. Jokios psichinės ligos 
nenustatė. 

Didžiulius sukrėtimus išgy-
venusi moteris dabar dažną 
savaitgalį vyksta į vieno mažo 
miestelio bažnyčią. Prieš pus-
metį netikėtai užsimezgęs ryšys 
su tenykščiu klebonu jai suteikė 
viltį, kad gyvenimas nors iš da-
lies gali grįžti į vėžes. 

Dvasininkas rado kelią į jos 
paklydėlio sūnaus širdį. Visą 
karantino laikotarpį jiedu susi-
rašinėjo elektroniniais laiškais, 
vėliau susitiko ir gyvai. 

Vaikinui pokalbiai su kunigu 
padarė didžiulę įtaką. Jis susira-
do darbą Vokietijoje, vieno mažo 
miestelio medienos fabrike.

„Prieš porą savaičių jį išlydė-
jau. Sakėsi, kad po ilgo laiko jau-
čiasi lyg ant sparnų, išklausytas 
ir suprastas“, – kunigo poveikiu 
sūnui džiaugėsi panevėžietė.

Buvo sėkminga ir ryški
„Mano gyvenimas vargu ar 

kam įdomus, geriau parašykit 
apie mus iš juodumos ištrauku-
sį  kunigą“, – siūlo Lidija.

Bet vis dėltoo ji sutinka papa-
sakoti skausmingų išgyvenimų 
istoriją. Pokalbiui pakviečia į vie-
no kambario nuomojamą būstą. 
Anksčiau tokioje mažoje erdvėje 
jai gyventi niekada netekę.

Sėdim balkone. Ant stalelio 
vazonėlis su braškių kelmu, uo-
gos jau sirpsta. Kitam vazone 
pomidoras. „Net ūkio prasima-
niau“, – šypteli ji.

Paskalbėti apie tai su 
draugu? Eiti pas psicholo-
gą? Vyras?  Baikit...

Pasikarti, prieš tai prisigė-
rus, lengviau.

           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.



SITUACIJA

(Nukelta į 7 psl.)

2021 m. birželio 5 d.

Motinos gyvenimą griauna sūnaus demonai
(Atkelta iš 4 psl.)

Lidiją pažinojau iš anksčiau. 
Buvo sėkminga ir ryški mote-
ris. Dirbo vadovaujamą darbą, 
daug kuo domėjosi, turėjo įvai-
rių talentų.

Šeiminiu gyvenimu nesiskun-
dė, nors buvo dvejos vestuvės 
ir dvejos skyrybos. Praktiškai 
viena užaugino tris sūnus. „Sū-
nums buvo 4 ir 8 metai, kai 
vyrą „trenkė žaibas“ – taip įsi-
mylėjo, kad neberūpėjo nei tė-
vai, nei vaikai, viską metė ir iš-
ėjo pas kitą“, – kalbą pradedam 
nuo pirmos šeimos griūties.

Ne pas kokią jauniklę, o be-
veik žmonos vienmetę.

Nusikalto mintimis
Skyrybos Lidijai buvo di-

džiulis stresas. Santuokoje 
buvo išgyvenę tik 8 metus, bet 
draugavo nuo mokyklos suolo, 
vidurinėje 4 metus vaikščiojo 
susikibę už rankų, dar 5 metai 
universitetinės draugystės...

„Pirmą kartą gyvenime jo pa-
vyzdžiu pamačiau, kas yra mei-
lė, kai dėl kito žmogaus galima 
visko atsisakyti. Aš pati nie-
kada nebuvau tiek įsimylėjusi, 
kad padaryčiau ką nors bepro-
tiško“, – sako ji.

Vyras nereagavo ir į teisėjo 
pagraudenimą, kad žmoną ir 
sūnus keičia į moterį, kurią pa-
žįsta vos porą mėnesių.

„Norėjau nusižudyti ir nužu-
dyti vaikus. Buvo žiema. Naktį 
sėdėjau koridoriuje ant grindų, 
vyras dar buvo namie, bet ką tik 
pasakęs, kad išeina. Mes nebe-
reikalingi. Kurpiau planą, kaip 
nuo aukščiausio miesto tilto, 
kuriuo mane nešė per vestuves, 
pirma numesiu vaikus, paskui 
pati nušoksiu“, – pirmą kartą 
gyvenime apie tai svetimam 

pasakoja Lidija.
Laimė, auštant galva prašvie-

sėjo ir pačiai pasidarė baisu 
nuo anų minčių, pati išgyveno, 
kad mintyse prieš sūnus ran-
ką pakėlė. Kai sūnus jau buvo 
paauglys, kartą pasakė, jog sa-
pnavo klaikų košmarą – juos su 
broliu kažkas numetė nuo tilto.

„Vaiko sapnas mane supurtė. 
Dabar žinau, kad ne tik veiks-
mas, bet ir blogos mintys yra 
nuodėmė. Mistika, bet niekas 
nedingsta, išlenda kažkokiais 
mums nesuprantamais būdais ir 
pavidalais“, – sako ji.

Nepakentė girto vapėjimo
Širdgėlą dėl sudužusios šei-

mos nuslopino kasdienybė. 
Lidija pakeitė darbą, plušo dar 
intensyviau, nuolat vyko į ko-
mandiruotes, per 10 metų iš-
maišė kone visą pasaulį.

Tik po kelerių metų pasidavė 
vienam atkakliam gerbėjui. Jis 
buvo pirmojo vyro priešingybė. 
Anas šaltas intelektualas, o šitas 
labai šiltas, lengvai bendraujan-
tis, atrodė jautrus, iš karto rado 
kalbą su jos sūnumis. Pastarasis 
dalykas ją ir papirko.

Vėl vestuvės, kūdikis.
„Susidarė įspūdis, kad grįžo 

pradingę namai“, – prisimena 
ką jautusi.

Pagausėjusi šeima iš trijų 
kambarių buto išsikraustė į 
gerokai erdvesnį. Visad gerai 
uždirbusi Lidija  naująjį būstą 
įsirenginėjo originaliai, pirko 
tik kokybiškus daiktus.

„Iš pradžių gyvenom gerai, 
o paskui prasidėjo tyliadieniai. 
Nes vyras gerdavo“, – pasakoja 
moteris.

Ne, sutuoktinis juodai negėrė, 
tik po darbo, savaitgaliais. Ne 
iki žemės graibymo, tik porą ar 

ketvertą butelių alaus. Agresy-
vus nebuvo, rankos nekėlė.

Bet Lidija tiesiog fiziškai ne-
pakentė išgėrusių. Juolab kad 
josios žmogus apgirtęs tapdavo 
įkyrus, šnekėdavo visokius nie-
kus. Kuo labiau girto, tuo kvai-
los šnekos intensyvėjo, pra-
sidėdavo pavydo priepuoliai, 
neadekvatūs priekaištai. Vapė-
davo, esą žinąs, ką ji veikia, kai 
jis būna komandiruotėse.

Teko rinktis: butelis ar 
vaikas?
Pati užaugusi inteligentiškoje 

šeimoje, kur niekas negirtavo 
ir vulgarių kalbų nevarinėjo, 
Lidija nebegalėjo pakęsti tokio 
gyvenimo. Iškėlė sąlygą: arba 
blaivumas, arba skyrybos.

Vyras neturėjo jėgų gyventi 
be butelio. Išsiskyrė. Bendram 
sūnui buvo tik ketveri.

Porą metų pagyvenę atskirai 
jie vėl bandė susieiti, bet po 
bendru stogu ištvėrė tik metus.

„Jis man sakė: neklausyk, ką 
girtas šneku. Bet kaip neklau-
sysi? Negaliu“, – sako moteris.

Antrosios skyrybos jai nebu-
vo skaudžios. Jautė pyktį, kad 
žmogus renkasi ne vaiką, o al-
koholį.

Pirmam vyrui vaikai visiškai 
nerūpėjo, materialiai parem-
davo, tačiau sakydavo, kad su 
jais bendraus, kai tie užaugs, 
užtat antrasis savo sūnumi la-
bai rūpinosi, nuolat lankė. Nors 
išsikraustė gyventi į kitą mies-
tą, dažnai atvykdavo, Lidija su 
vaiku irgi nuvažiuodavo pas 
buvusį sutuoktinį.

„Mažąjį ir broliai labai my-
lėjo, buvo tokia kompanija: 
studentas, moksleivis ir darže-
linukas, vieningi kaip kumštis“, 
– prisimena.

Augdamas Mantas rūpesčių 
nekėlė, darželyje buvo labai 

komunikabilus vaikas, su visais 
viskuo lengvai dalijosi.

Ženklų, kad klimpsta į 
svaigalus, nematė
Kaip vaikai reagavo į skyry-

bas?
„Laikiausi pozicijos apie tėvą 

visai nekalbėt. Vėliau Mantas 
paklausė, kodėl niekad nesakiau, 
dėl ko išsiskyrėm. Tada pasakiau, 
kad alkoholį iškeitė į vaiką, daug 
neaiškinau, ką ten vaikui pasako-
si“, – sako moteris.

Dabar ji svarsto, kad gal reikė-
jo apie tėvą kalbėti, gal berniukui 
jo labai trūko?

Moteris bando atsekti momen-
tą, kada jaunėlis pradėjo „slysti“.

Gal tuomet, kai gimnazijoje 
mokytojai Mantą ėmė lyginti su 
broliais? Anie buvę žvaigždės, 
per vienus metus baigė dvi kla-
ses, dalyvaudavo olimpiadose, o 
mažėlis gabumais neišsiskyrė.

„Gal reikėjo eiti pas pedagogus 
ir sakyti, kad vaikų lyginti neva-
lia, bet negi mokytojus mokysiu? 
Perėjom į kitą mokyklą“, – įvy-
kius dėlioja ji.

Gydomas reabilitaciniame cen-
tre Mantas psichologui yra sakęs, 
kad išgėrinėti pradėjo nuo 14 
metų. Lidiją tai labai nustebino. 
Esą ženklų, kad sūnus klimpsta į 
svaigalų liūną, nebuvę.

Kad paauglys išgėrinėtų namie, 
ji nepastebėjo, neužuosdavo. Ta-
čiau buvo atvejis, kai draugai jį 
parvedė iš kiemo svyrinėjantį. 
Kitą kartą kaimynė pasiskundė, 
kad kai Lidija buvo komandi-
ruotėje, bute vyko triukšminga 
diskoteka.

„Esu klaususi, kur gerdavo, at-
sakė, kad parke ant suoliuko. Ne 
ką stipraus, tik alkoholinius kok-
teilius. Klausiau, ar rūkė žolę. 
Sakė, kad bandė, o ką nors kito-
kio gauti nebuvę kur“, – pasakoja 

pašnekovė.
 
Rūkė ir kalbėjo su savimi
Po gimnazijos Mantas įstojo 

į vieną Londono universitetą. 
Grįžo po dviejų kursų ir nebeiš-
važiavo.

„Prieš Londoną neįžiūrėjau 
jokių grėsmių, o grįžo smarkiai 
pasikeitęs“, – kalba panevėžietė.

Sunku nupasakoti tuos pasi-
keitimus, tarsi tebebuvo tas pats 
mandagus, padoriai besielgian-
tis  jaunuolis, bet jautėsi ir kaž-
kas svetimo, nebeatpažįstamo.

„Matau, rūko balkone, keistai 
šypsosi ir kalba su savimi“, – 
vieną iš pokyčių nupasakoja ji.

Vaikinas ėmė ir išgėrinėti, bet 
išgėręs elgėsi ramiai, užsidary-
davo savo kambaryje, ir viskas.

Lidijai kilo įtarimas, kad sū-
nus galbūt vartoja narkotikus. 
Paklausė. Bet jis, kaip įprasta, 
nieko motinai neatsakė.

Kartą buvo išgėręs, užsime-
tė naktį eiti pas draugą, motina 
bandė neleisti, tai šoko per bal-
koną ir susilaužė koją.

„Ėmiau nerimauti, toks elge-
sys juk neadekvatus“, – sako ji.

Sūnus kasdien darėsi vis keis-
tesnis ir grėsmingesnis. Kartą 
grįžusiai iš darbo motinai kai-
mynai pasakė, kad vaikinas ką 
tik pro langą išmetė kompiuterį.

„Klausiu, kas tau yra. Jis tyli. 
Jis savęs neanalizuoja“, – kalba 
pašnekovė.

Už traumą gavo 
kompensaciją
Gyvenant ir mokantis Londo-

ne Mantui buvo nutikusi bėda. 
Jis buvo įsidarbinęs restorane, 
nešė taukų puodą, paslydo ir 
apsiliejo įkaitintais riebalais. 
Savaitę ligoninėje gulėjo be są-
monės.

pastabos paraštėse

Ričardas BANYS
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėda-
siškis.

Iš ko galima atpažinti Lie-
tuvą ir lietuvius...sekmadienio 
dieną?  Iš begalinio žoliapjo-
vių ir traktorių burzgesio...
Ypač pavasarį ir vasarą. 
Žiemą - iš malkų pjovimo ir 

kapojimo garsų. 
Tai tauta ir valstybė, kuri ne 

tik kad prarado šventadienio 
šventimo prasmę (žinoma, 
liko šašlykai, alus ir krepši-
nis), bet ir nieko nebespėja, 
skuba, lipa vieni kitiems ant 
kulnų.  Kai užlipa, tai vieni 
kitus „pašlovina“ epitetais su 
kelialapiais į „ten“ bei vieni 
kitus apdovanoja pasturgali-
niais titulais, nes jų kiekvie-
nas turi su pertekliumi. Tai 
kodėl neduoti kitiems? 

Kažkada teko atsidurti 
sekmadienio dieną nedidelia-
me Lenkijos miestelyje. Jokių 
traktorių laukuose, niekas 
savo sodybose nelaksto su žo-
liapjovėmis. Žmonės švenčia, 
ilsisi, nes ryt prasideda nauja 
darbo savaitė. O juk Lenkija 

ne už vandenyno. Ji yra visai 
arti ir beveik toje pačioje geo-
grafinėje erdvėje kaip Lietuva. 
Bet kažkodėl lenkai viską spė-
ja. Gal todėl pas juos viskas 
žymiai pigiau negu Lietuvoje 
ir pačių lenkų savigarbos ir 
patriotizmo jausmas eina per 
dvasinių dalykų ir religingu-
mo prizmę. Kaip būtų gerai 
tai matyti Lietuvoje! Deja... 

O paskui paviešinamos 
visuomenės sveikatos statis-
tikos verkšlena dėl visokių 
infarktų,  insultų, savižudybių, 
streso, neapykantos proveržių 
ir prievartos. Ar visa tai į 
Lietuva atnešė V. Putinas ir 
Rusija? O gal ateiviai? Žino-
ma, kalti tik kiti. Paskutinėmis 
dienomis gali būti kaltas ir A. 
Lukašenka. 

Lietuvoje ir jos visuome-
nėje šventadienis sunkiai 
serga, kaip ir visa visuomenė. 
Sunkiai serga, nes iš to švento 
laiko yra atimtas poilsis. 
Kartais taip norėčiau gyventi 
islamo ar judaizmo šalyje, 
kur šventadienis ir jo šventi-
mas- tai įstatymas, už kurio 
pažeidimą ar paniekinimą yra 
taikomos bausmės. Bet ne dėl 
bausmių reikia duoti pailsėti 
šventadieniui, bet dėl mūsų 
pačių sveikatos. Juk jos nei 
nusipirksi, nei pasiskolinsi, 
nei pavogsi. Ji duota viena 
ir vienam kartui. Kai jos dar 
užtenka, tai liaudis aria tol, 
kol išsižioja, o kai išsižioja, 
tai niekas jau nebepadeda. 
Net pažintys ligoninėse. 

Viešpats yra įsakęs švęsti 

Lietuvi, kas liko iš tavo šventadienio? šventadienį pačiam ir leisti 
tą dieną švęsti kitiems. Va 
nuo čia turėtų ir prasidėti 
mūsų kasdienybės šventė ir 
jos dvasios pajauta. Kitaip ir 
toliau Lietuva ir lietuviai liks 
juodnugarių visuomenė, bet 
kokiais keliais norinti uždirbti 
kuo daugiau pinigų ir garbės 
bei įvaizdžio dozių, kad eilinį 
kartą pasipuikuotų prieš kitus 
savo firminiais ženklais ant 
drabužių  ir ant automobilių, 
pasipuikuotų savo rūmais, 
kuriuose dažnai iš ramybės ir 
dvasingumo telieka tik viena 
ubagiška špyga, padabinta 
kokios nors nusivalkiojusios 
firmos ženklu. Ką darysi: 
pamokslavimu ir moralų 
skaitymu proto ir savimonės 
neįkrėsi. Tai gal patys susi-
voks, kad reikia gyventi kitaip 
- geriau ir teisingiau. Tik kad 
nebūtų per vėlu...
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Dėl UNESCO melavusios vedėjos 
nebaus

Prisišnekėjo 
ir A. Pajarskienė, 
ir pats meras 

Priminsime, kad gegužės 6 
dieną surengtame Anykščių ra-
jono savivaldybės Kultūros ta-
rybos posėdyje buvo pranešta, 
kad šiemet Lietuvos nacionali-
nė UNESCO komisija nerems 
Anykščių rajono savivaldybės 
siekio, kad Anykščiai taptų pa-
saulinio literatūros miestų tin-
klo nariu.

„Šiandien atėjo žinia iš se-
kretoriato, tekstas maždaug 
toks: „Kadangi paraišką tei-
kia ir Vilnius, mes remsime 
Vilniaus kandidatūrą“. Tokios 
nesmagios žinios“, - informa-
vo Anykščių meras Sigutis 
Obelevičius.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja  
A.Pajarskienė sakė, kad pa-
raiška Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos sekreto-
riatui jau buvo beveik baigta: 
„Mes padarėme 85 proc. dar-
bo. Jau vyko paraiškos verti-
mo procesas“.

Tai, kad Anykščių rajo-
no savivaldybės paraiška 
Anykščiams tapti literatūrinių 
miestų tinklo nariu nebus re-
miama, Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus ve-
dėja A.Pajarskienė pavadino 
„akibrokštu“ ir atsisakė pa-
rodyti Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos laišką, 
kuriuo informuojama, kad 
savivaldybės paraiška šiemet 
nebus remiama. 

,,Jis yra atsiųstas toks nei 
merui, nei ne merui. Aš jį 
galiu pakomentuoti”, - iš-
sisukinėjo skyriaus vedėja. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sako, jog tik iš 
„Anykštos“ sužinojo, kad UNESCO paraiškos rengimo darbo 
grupė net nėra sudaryta.

(Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
„Savivaldybė sulaukė UNES-
CO „akibrokšto“, „Anykšta“, 
2021-05-08).

Meras S.Obelevičius, rem-
damasis A.Pajarskienės in-
formacija, Kultūros tarybos 
posėdyje dar pridūrė, kad Lie-
tuvos nacionalinė UNESCO 
komisija pasielgė „šlykščiai“.

UNESCO atstovei atrodė,
kad paraiškos rašymo 
procesas tik prasideda

„Anykšta“ susisiekė su Lietu-
vos nacionalinės UNESCO ko-
misijos kultūros programų va-
dove Milda Valančiauskiene. Ji 
teigė, kad iš anykštėnų tik vie-
nintelis asmuo - Orinta Žiliu-
kienė - susisiekė su UNESCO 
darbuotojais. „Balandžio pa-
baigoje pokalbio telefonu  metu 
drauge nagrinėjome ankstesnę 
paraišką, kuri, mano nuomone, 
labai geras atspirties taškas to-
lesniam darbui, nes tos ankstes-
nės paraiškos rengėjai joje buvo 
išsakę puikių idėjų, kurias rei-
kėtų toliau plėtoti“, - „Anykš-
tai“ sakė M.Valančiauskienė. 
(„UNESCO komisijai norėta 
pateikti „seną rašinėlį“, Rober-
tas ALEKSIEJŪNAS, „Anykš-
ta“, 2021-05-15). 

Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos  kultūros 
programų vadovė M. Valan-
čiauskienė tada mūsų laikraš-
čiui sakė, kad tik iš „Anykš-
tos“ sužinojusi, jog Anykščių 
savivaldybė neva parengė 
85 procentus paraiškos. „La-
bai nustebome, nes dar prieš 
keletą dienų  konsultavome 
Istorijų dvarelio darbuotoją 
dėl senos paraiškos, tad at-
rodė, kad procesas tik pra-
sideda“, -  „Anykštai“ dėstė 
M.Valančiauskienė.  

Bendravo darbuotoja, 
turinti pažįstamų

Trečiadienį, birželio 2-ąją, 
„Anykštos“ kalbintas meras 
S.Obelevičius sakė išsiaiškinęs, 
kad buvo pridaryta nesąmonių. 
„Su UNESCO atstovybe komu-
nikavo Orinta Kelpšaitė iš „Isto-
rijų dvarelio“. Ji nusiuntė seną 
paraišką, be vertimo ir paaiški-
nimo, kad čia dar ne paraiška... 
Natūralu, jog ir buvo sulaukta 
atsakymo, kad Vilnius paraiš-
kos rengime yra toliau nuėjęs“,  
- kalbėjo S.Obelevičius. Pasak 
jo, O.Kelpšaitė su UNESCO 
atstovybe komunikavo todėl, 
kad „ten turi kažkokį pažįsta-
mą“.  Priminsime, jog paraišką  
UNESCO Anykščių rajono sa-
vivaldybė teikė 2017 metais. Tą 
paraišką parengė buvusios mero 
patarėjo Jurgitos Bugailiškie-
nės UAB„Bugiris“. Paraiškos 
parengimas kainavo 3000 eurų. 
Būtent ši paraiška ir buvo nu-
siųsta į UNESCO atstovybę. 

„Kultūros tarybos posėdyje 
A.Pajarskienė „išsitaškė“, nes 
ką tik buvo gautas laiškas iš 
Vilniaus. Ir joks ten ne raštas, 
o laiškas elektroniniu paštu“, 
- dėstė S.Obelevičius. Meras 
„Anykštai“  sakė, kad darbo 
grupė visgi ruošė naują paraišką 
ir gal „50 procentų darbo buvo 
padariusi“.  Jo teigimu, tikrosios 
naujosios paraiškos vertimas ne-
buvo pradėtas. 

Meras kalbėjo, kad šis kartas 
toli gražu ne pirmasis, kai Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
„nesukoordinuoja procesų ir 
prišneka, ko nereikia“. Tačiau 
kreiptis į savivaldybės adminis-
tracijos direktorę Ligitą Kulie-
šaitę dėl A.Pajarskienės veiklos 
įvertinimo meras neketina, nes, 
pasak jo,  „finansiniai nuostoliai 
rajonui nebuvo padaryti“. 

Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direk-
torė L.Kuliešaitė „Anykštai“ 
sakė, kad dėl A.Pajarskienės 
melo ji priemonių nesiimsianti. 
„Situaciją aptarėme su meru. 
Kartu nusprendėme nuobau-
dos A.Pajarskienei netaiky-
ti“, - aiškino direktorė. Ji sakė, 
kad situacijoje įžvelgia ne tik 
A.Pajarskienės, bet ir apskritai 
savivaldybės vidinės komunika-
cijos problemas.

Tarybai perskaitė raštą

Gegužės mėnesio Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
A.Pajarskienė perskaitė raštą, 
kuriuo bandė paaiškinti, kaip 
vyko Anykščių rajono savival-
dybės komunikacija su UNES-

CO. Tarybai ji nurodė, kad tai 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos paruoštas raštas.

„2021 metų kovo mėnesio 
viduryje gavusi Lietuvos nacio-
nalinės UNESCO komisijos se-
kretoriato kvietimą teikti kan-
didatūras ir jungtis  į UNESCO 
kūrybinių miestų tinklą, Anykš-
čių rajono savivaldybė aktyviai 
pradėjo vykdyti  paraiškos 
rengimo veiklas, nors entuzi-
astų, tikinčių, kad Anykščiai 
gali tapti visaverčiu UNESCO 
literatūros miestų tinklo nariu, 
kryptingas darbas nenutrūko 
nuo 2017 metų, kuomet miestas 
pirmą kartą teikė paraišką. /.../
Šiais metais gegužės 6 dieną, 
vykstant aktyviausioms 2021 
metų Anykščių paraiškos pildy-
mo veikloms, anykštėnų darbo 
grupę pasiekė Lietuvos nacio-
nalinės UNESCO komisijos se-
kretoriato elektroninis laiškas 
ir žinia, kad sekretoriatas šiais 
metais rems Vilniaus, taip pat 
teikiančio kandidatūrą literatū-
ros miestų tinklui, paraišką. 

Motyvuojant sprendimą buvo 
remiamasi tuo, kad paraiškų 
teikimo gairėse atsirado nau-
jas reikalavimas, anksčiau jo 
nebuvo, kad vienais metais iš 
tos pačios šalies gali paraiškas 
teikti maksimaliai du miestai, 
tačiau jau į skirtingas kategori-
jas . „Vis dėlto Vilniaus miesto 
savivaldybė jau toliau nuėjusi  
paraiškos rengimo link, tad 
šiais metais remsime jų paraiš-
ką, labai tikiuosi, kad Vilniui 
pasiseks šiais metais, o Anykš-
čiai tinkamai pasiruoš, dirbs 
toliau ir pateiks paraišką kitais 
metais“, - buvo rašoma Lietu-
vos nacionalinės UNESCO ko-
misijos sekretoriato Kultūros 
programų vadovės Mildos Va-
lančiauskienės laiške, adresuo-
tame su nacionaliniu sekreto-
riatu kontaktavusiai Anykščių 
darbo grupės atstovei Orintai 
Kelpšaitei (Orinta Kelpšaitė ir 
Orinta Žiliukienė yra tas pats 
asmuo - aut.past.). /.../“, - tary-
bai išdėstė A.Pajarskienė, net 
neužsimindama, jog kažką ne 
taip padarė ir jos koordinuota 
darbo grupė.

Rajono tarybos narys, pagal 
Kęstučio Tubio visuomeninio 
komiteto sąrašą išrinktas Au-
dronius Gališanka  klausė: 
„Ar naujovė, atsiradusi gairė-
se, buvo žinoma teikiant tary-
bai sprendimo projektą?“

A.Pajarskienė aiškino: „Mes 
įskaitėme šitą. Mūsų koman-
dos narys vienas nerimavo,  ir 
mes buvome diskutavę ir per-
spėję patys sekretoriatą. Tada 
sekretoriatas su mumis ir su-
sisiekė. Jų laiške būtent tai ir 

minima. Jie sako, kad tikrai, 
pasirodo, yra, o anksčiau nebū-
davo. Mums panašiai iki pusės 
paraiškos rengimo etapo nebu-
vo patvirtinta,  kad yra tokia 
gairė.“ 

Regis, tarybos posėdyje 
meras S.Obelevičius palai-
kė A.Pajarskienę. Jis kalbėjo: 
„Aišku, kad mes nežinojome, 
nes net ir sekretoriatas kažkaip 
per vėlai susizgribo. Bet nieko 
čia baisaus, svarbiausia, kad 
neišleidome biudžeto pinigų  
O įdirbis... Paraiška tai yra tik 
techninis darbas, o įdirbis turi 
tęstis metų metus“.

Tarybos narys K.Tubis klau-
sė: „Jūs, mere, sakėte, kad 
mes turim ten savo žmogų se-
kretoriate, kodėl tas žmogus 
nepranešė laiku?“ „ Jie patys 
susizgribo per vėlai, nepasižiū-
rėjo“, -  atsakė S.Obelevičius. 
Žodžiu, panašu, kad kaltesnė 
liko UNESCO atstovybė nei 
A.Pajarskienė.     

Darbo grupės, kuriai 
vadovavo A.Pajarskienė,
... nėra

Rašte, kurį rajono Tarybai 
skaitė A.Pajarskienė, minima 
„darbo grupė“. Anykščių ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė „Anykštai“ 
sakė, kad darbo grupę savo 
potvarkiu turėjo sudaryti meras 
S.Obelevičius. 

Tačiau savivaldybės adminis-
tracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
darbuotojų paprašius surasti 
mero potvarkį dėl darbo grupės, 
rengusios paraišką dėl jungimo-
si į UNESCO kūrybinių miestų 
tinklą sudarymo, paaiškėjo, kad 
tokio dokumento nėra. 

„Kaip nėra? Šakės!“ -  nustebo 
meras S.Obelevičius. Jis aiški-
no, kad kiekvieną dieną pasirašo 
šūsnis dokumentų, todėl negali 
prisiminti kiekvieno rašto. „Išei-
tų, jog A.Pajarskienė užmiršo pa-
rengti raštą. Aš juk pats raštų ne-
rašau“, - kalbėjo S.Obelevičius.

Kadangi oficialios dar-
bo grupės nebuvo, išeitų, jog 
A.Pajarskienė pati ėmėsi vado-
vauti rajonui, o su UNESCO 
komunikavusi  Istorijų dvarelio 
darbuotoja Orinta Žiliukienė 
neturėjo ir negalėjo turėti jokių 
įgaliojimų.

Sužinojęs apie neparuoštą po-
tvarkį, meras S.Obelevičius tapo 
mažiau atlaidus A.Pajarskienei. 
„Na kenčiam ją kažkaip. Bet 
kuo toliau, tuo labiau darosi su-
dėtinga“, - sakė meras. O bai-
giantis pokalbiui rajono vadovas 
prisipažino, kad jam ne itin sma-
gu prieš Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos narius. 

(Atkelta iš 1 psl.)
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Motinos gyvenimą griauna sūnaus demonai

Lidija apie tai sužinojo tik 
tada, kai sūnus pasveiko. Vy-
resnieji broliai nelaimę nuo 
motinos slėpė.

Darbdaviai Mantui išmokėjo 
nemažą piniginę kompensaciją.

„Jis už tuos pinigus pagerino 
mūsų buitį: nupirko didelį tele-
vizorių, naujausią kompiuterį, 
sofą, kitokių buities prietaisų“, 
– pasakoja motina. 

Paskui visus tuos daiktus su-
laužė ir sudaužė.

Sūnus iš pradžių agresiją liejo 
tik daiktams, prieš motiną ran-
kos nekėlė, bet toks siautėjimas 
baugino. Lidija ne kartą nakti-
mis klaidžiojo miesto gatvėmis, 
nes bijojo būti namie.

„Klausiu, kas yra, ką nori 
pasakyti? Atsakymo nėra. Kai 
jis gėrė, jaučiausi nesaugiai“, – 
prisimena ji.

Pirmiausiai padegė 
dovanas
Moteris matė, kad sūnaus bū-

klė eina baisyn, bet nežinojo, 
ką daryti.

Jis buvo įsidarbinęs šešiose 
vietose, bet visur netiko. Pas 
motiną gyveno su visu išlaiky-
mu, dar vis prašydavo pinigų 
rūkalams. Lidija duodavo. Ne-
mažai. Spėja, gal užtekdavo ir 
svaigalams.

Artėjo Kalėdos, panevėžietė 
pirko dovanas anūkams, ruo-
šėsi važiuoti pas vyresniuosius 
sūnus, kurie su šeimomis gy-
veno Kaune. Namai papuošti, 
dovanos sudėtos ant fotelio, pa-
skutinė darbo diena...

Grįždama namo pamatė žio-
jinčius bestiklius juodus lan-
gus, ugniagesiai vyniojo žarnas. 
Gaisras buvo ką tik užgesintas, 
įvykio vietą apžiūrinėjo parei-
gūnai. Jie jau buvo apklausę 
kaimynus. Paaiškėjo, kad buvo 
mačiusių, kaip Mantas į butą 
įėjo su degaus skysčio talpy-
klomis, o paskui iš jo išbėgo. 
Atsirado tik kitą dieną. Jį su-
ėmė, išvežė į Šiaulių tardymo 
izoliatorių.

Pareigūnai klausė, ar norėjęs 
padegti mamą? Sakęs, kad ne, 
kad prieš šliūkšteldamas degaus 
skysčio ant dovanomis nukrau-
to fotelio prieš tai įsitikino, kad 
motinos nėra namie. Ugnis pa-
siglemžė viską, sudegė didžiulė 
biblioteka.

Teismą padegėjas nustebino 
paaiškinimu, kodėl taip padarė?

Esą tuose namuose buvęs 
nelaimingas, čia jam nesisekė. 
Pirmiausiai padegė fotelį su do-
vanomis, nes jos jį erzino.

„Aš jam atleidau, kad tik jo 
nebaustų, nereikalavau jokio 
žalos atlyginimo, pasakiau, 
kad neturiu jokių pretenzijų“, 
– su ašarom akyse pasakoja 
moteris.

(Atkelta iš 5 psl.)

Panevėžio apylinkės teismas 
ketvirtadienį patenkino prokuro-
rės prašymą ir leido trims mėne-
siams suimti motinos nužudymu 
įtariamą panevėžietį. 

Kaip pranešė prokuratūra, pra-
šymą skirti griežčiausią kardo-
mąją priemonę teismui pateikė 
tyrimui vadovaujanti Panevėžio 
apygardos prokuratūros Pirmo-
jo baudžiamojo persekiojimo 
skyriaus prokurorė Valdemara 

Chodorcevičienė. 
Nužudytos 62 metų amžiaus 

moters kūnas su durtinėmis žaiz-
domis gegužės 26 dienos ryte 
buvo rastas bute miesto centre 
esančioje Respublikos gatvėje. 

Įvykio vietoje pareigūnai su-
laikė 27-erių nužudytosios sūnų, 
kuris ir yra įtariamas šiuo nusi-
kaltimu. 

Kaip skelbė žiniasklaida, žu-
vusioji – žymi miesto anglų 

kalbos mokytoja, dirbusi keliose 
mokyklose. 

Ikiteisminį tyrimą dėl tyčinio 
savo šeimos nario nužudymo 
atlieka Panevėžio apskrities 
Kriminalinės policijos sunkių 
nusikaltimų tyrimo valdybos pa-
reigūnai. 

Baudžiamasis kodeksas už šį 
nusikaltimą numato laisvės atė-
mimą iki 20 metų arba iki gyvos 
galvos.

-BNS 

Teismas leido trims mėnesiams suimti savo 
motinos nužudymu įtariamą panevėžietį

šiupinys

Bijojo, kad užmuš ir 
nežinos ką padaręs
Turtas buvo apdraustas, bet 

Lidija negavo nė cento, nes pa-
degėjas – šeimos narys.

Po teismo Mantą išvežė į nar-
kologinį dispanserį priverstinai 
gydyti.

Likusi kaip stovi, be daiktų 
ir lėšų, Lidija kelis mėnesius 
pagyveno pas draugę, o vėliau 
išsinuomojo butą.

Po gydymosi sūnus iš karto 
išvyko į Olandiją. Sakė ten dirb-
siąs, tačiau nedirbo, greit pargrį-
žo. 

„Neturėjo kur dėtis, pagai-
lėjau, priėmiau į nuomojamą 
butą“, – pasakoja, kaip su sūnu-
mi, kurio jau bijojo, vėl atsidūrė 
po vienu stogu.

Atrodė, kad baisybės pasi-
mirš, Mantas elgėsi normaliai, 
buvo kuklus ir mandagus, ėmė 
lankyti vairavimo kursus, norėjo 
gauti tolimųjų reisų vairuotojo 
teises. 

„O kokie velniai viduje gyve-
no, niekas nežinojo“, – atsidūsta 
pasakotoja.

Dieną prieš egzaminus jis pa-
ryčiais grįžo girtas, Lidija buvo 
ką tik atsikėlusi, dar su pižama, 
šlapia galva.

„Klausiu, kur buvai? Matau, 
kad agresyvus. Pirmą kartą prieš 
mane, o ne prieš daiktus. Kažką 
neaiškiai rėkauja, keikiasi, liepia 
eiti į balkoną, sako, kad mane iš-
mes. Nespėjau sureaguoti, nebu-
vo laiko bėgti, čiupo už plaukų 
ir tėškė į sieną, parkritusią ėmė 
žiauriai spardyti“, – siaubo aki-
mirkas prisimena ji.

Lidija tikina, kad skausmo ne-
jautė. Gal iš didelio streso. 

„Galvoje sukosi tik viena min-
tis: Dieve, Dieve, gaila vaiko, 
užmuš ir nežinos, ką padarė“, – 
sako moteris.

Iš pradžių, kol turėjo jėgų, 
dar šaukė: „Mantai, ką darai?“ 
Jokios reakcijos, ją daužė ne sū-
nus, o į žvėrį pavirtęs monstras.

Viena kraujo dėmė
Smurtautojas užduso, stabte-

lėjo atsikvėpti ir nusprendė auką 
išmesti per balkoną. Užgaišo 
laiko, kol atitraukė užuolaidas, 

atidarė duris.
Lidija nušliaužė prie durų, 

šiaip ne taip nuropojo laiptais 
ir, šaltu metu basa atsidūrusi 
gatvėje, ėmė šauktis žmonių pa-
galbos. Praeiviai iškvietė polici-
ją ir greitąją. Leisgyvė, krauju 
plūstanti moteris buvo  nuvežta 
į ligoninę. „Draugė manęs nepa-
žino, lūpa buvo iškritusi gaba-
lais, veidas – viena kraujo dėmė, 
galvos kiaušas sulaužytas“, – 
sako ji.

Pusmetis gydymosi sulopė 
tik kūno, bet ne sielos žaizdas. 
Išėjusi iš ligoninės bijojo grįžti 
į tą patį butą, bijojo likti viena, 
dar kurį laiką pagyveno draugės 
šeimoje.

Dabar ji nuomojasi butą visai 
kitoje miesto dalyje.

Sūnus buvo teisiamas. Jis tvir-
tino, kad visiškai nieko nepri-
simena. Gavo lygtinę bausmę, 
nes laikoma, kad nusikalto pir-
mą kartą, mat už sudegintą butą 
byla nebuvo iškelta, juk motina 
jam atleido.

„Teisme jis atsiprašo. Bet tai 
negyvas tekstas, nenuoširdžiai“, 
– mano moteris.

Iš teismo salės Mantą vėl iš-
vežė priverstiniam gydymui į 
priklausomybių centrą Molėtuo-
se. Sostinės psichiatrai savaitę 
palaikė ir paleido.

Iš vienos bėdos išlipa, į kitą
įpuola
Pasibaigus gydymo kursui 

Mantas apsistojo sostinėje, įsi-
darbino taksistu.

Prieš pat karantiną jis girtas 
padarė avariją ir vėl atsidūrė 
Molėtų priklausomybių centre.

Lidija jo nelankė. „Aš jo bi-
jau. Buvau pas jį nuvažiavusi į 
Vilnių, bendravome per atstumą, 
bijojau eiti artyn, bijojau prie 
sūnaus prisiliesti, jį apkabinti“, 
– sako ji. Moteris mano, jog toji 
baimė yra traumos pasekmės.

Motina nuolat skambino jį gy-
dantiems medikams, teiravosi 
apie paciento sveikatą. Psicho-
logai jai užsiminė, kad Mantas 
bandė nusižudyti. 

Kaip tik tą naktį panevėžietė 
pašoko iš miegų išgirdusi aiškų 
sūnaus šūksnį: „Mama.“

Tada Lidija ryžosi paskam-
binti sūnui. Kalbant telefonu jis 
atrodęs normalus.

Panevėžietė linkusi manyti, 
kad jos sūnaus elgesiui įtaką 
daro ne tik priklausomybė nuo 
kvaišalų ir alkoholio, bet ir liga. 

Psichiatrai jai sakę, kad galbūt 
taip reiškiasi viena iš autizmo 
formų. Esą taip gali būti, kad 
iki tam tikro amžiaus žmogaus 
elgesys problemų nekelia, bet 
pamažu ima ryškėti simptomai.

Tą patvirtintų vis didėjantis 
Manto uždarumas ir nenoras su 
niekuo bendrauti.

Ir džiaugiasi, ir nerimauja 
Kiekvienas sūnaus išpuolis ar 

neatsakingas elgesys ant moti-
nos pečių gula ir finansine naš-
ta.

Sakoma, kad priklausomybių 
centrai yra nemokami, tačiau 
artimieji už gydymą kas mėne-
sį turi pakloti po 300 eurų kaip 
labdarą. Jei nemokės, nelaimė-
lio ten niekas nelaikys.

„Dar kartą jį priimti bijau. Jei 
nemokėsiu už gyvenimą centre, 
jis atsidurs po tiltu. Kai kas man 
pataria taip ir palikti, bet tai juk 
mano vaikas“, – sako.

Į Manto pažintį su mažo mies-
telio klebonu Lidija deda daug 
vilčių.

Dvasininkas paklydėlį suge-
bėjo teigiamai paveikti, paska-
tinti keltis ir pradėti gyvenimą 
nuo balto lapo. „Jo būsena dabar 
išties tokia, lyg pradėtų gyveni-
mą iš naujo“, – džiaugiasi moti-
na. Bet ir nerimauja.

Mat išlydėdama į Vokietiją pa-
klausė, ar jis supranta, jog negali 
gerti, nes alkoholio aptemdytu 
protu pridaro baisybių, kurių vė-
liau nė neatsimena. 

Sūnaus atsakymas buvęs keis-
tas: „O kaip kiti išgeria – ir nie-
ko, ir gyvena.“

„Nežinau, ar šitas pagerėjimas 
ilgam. O gal tik laiko klausimas, 
kada atsitiks kažkas panašaus į 
ankstesnius atvejus. Dabar teno-
riu vieno – kad jis dirbtų“, – liki-
mui atsiduoda moteris.

Gailutė KUDIRKIENĖ 
Laikraštis „Panevežio 

kraštas“ 

Pramogos. Anykščiuose vei-
kiantis rašytojos Bronės Bui-
vydaitės muziejus savaitgaliais 
pradėjo rengti naują edukacinį 
projektą „Indėnų pramogos“. Jo 
dalyviams ne tik žadama atsa-
kyti, kas bendra tarp Anykščių, 
rašytojos B.Buivydaitės ir indė-
nų, bet suteikti ir galimybę pa-
šaudyti indėnišku lanku.

Kelionė. Šį pavasarį Lietuvos 
keliuose vėl pasirodė „Google 
Street View“ automobiliai, kurie 
keliaus per daugelį šalies miestų. 
Pagrindinis pakartotinio važiavi-
mo tikslas – atnaujinti Lietuvos 
miestų, kelių ir greitkelių vaizdus 
„Google“ žemėlapių platformo-
je. Ant šių automobilių stogo yra 
sumontuotos vaizdo filmavimo 
kameros, kurios fiksuoja ne tik 
gatves ir kelius, bet ir Lietuvos 
miestų pėsčiųjų zonas, taip pat 
kitas vietas, į kurias negalima pa-
tekti automobiliu.

Daržas. Anykščių naujų vėjų 
bendruomenė miesto parke 
įrengtą daržą puoselės ir šį se-
zoną. „Parke, kaip ir kasmet, 
žaliuos įvairios senovinės gėlės, 
prieskoniniai augalai ir pan.“, - 
informavo bendruomenė. Mies-
to parke įrengtame darže, anot 
Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės, daržovės auginamos ne-
bus.„Jokių daržovių, kaip dažnai 
eskaluojama, ten niekas niekada 
neaugino ir neaugins“, - infor-
mavo bendruomenė.

Tyrimai. UAB „Senasis ežerė-
lis“ atliks Anykščiuose, Sodų ga-
tvėje, esančio tvenkinio tyrimus, 
kurie kainuos 9 tūkst.438 Eur. Šį 
tvenkinį Anykščių rajono savi-
valdybė ruošiasi sutvarkyti, nes 
jame gyvena Berno konvencijos 
saugoma mažoji kūdrinė varlė.

Inkubatorius. Anykščių nau-
jų vėjų bendruomenė pradėjo 
įgyvendinti projektą, skirtą jau-
niesiems verslininkams. Anykš-
čių Tarybos narė, Naujų vėjų 
bendruomenės pirmininkė Irma 
Smalskienė sakė, kad Alantos 
technologijos ir verslo moky-
klos Anykščių filialo patalpose 
įsikurs savotiškas „verslo inku-
batorius“. 84 tūkst. Eur vertės 
projekto, kuris finansuojamas 
ES fondo lėšomis, bus sukurtos 
ir išlaikytos trijų fotografų, bu-
halterio bei grafikos dizainerio 
vietos. Projekto dalyviams bus 
įrengta profesionali fotostudija 
bei automechanikos dirbtuvės. 
Šia įranga jaunieji verslininkai 
galės naudotis trejus metus.

Edukacija. Anykščių vaikų 
lopšelyje – darželyje „Eglutė“ 
pradėjo veikti nauja edukacinė 
erdvė „Vabalų viešbučių alėja“. 
Šioje erdvėje vaikai gali tyrinėti 
vabalus. Į namelių vabalams ga-
mybą įsitraukė ir vaikų tėveliai.
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Buvęs agronomas tapo dailininku Raimondas GUOBIS

Svėdasų bibliotekos dailės galerijoje atverta Kazimiero 
Tamošiūno piešinių paroda. Jau brandžiame amžiuje  menu 
susidomėjęs guvus ir smalsus aukštaitis pradėjęs piešti pa-
lengva tobulėja ir džiugina save bei aplinkinius vis naujais 
paveikslais. Galerijoje eksponuojama daugiau nei trys de-
šimtys įvairios tematikos spalvingų garbaus amžiaus daili-
ninko darbų.

Nors jau aštuoniasdešimt 
dvejų sulaukęs, K. Tamošiūnas 
tebėra guvus, istorija bei dau-
gybe kitų dalykų besidomintis 
žmogus. Kilęs iš Naujasėdžio 
kaimo Salų parapijoje, baigęs 
pradžios mokyklą Punkiškiuo-
se, toliau mokėsi Svėdasų pro-
gimnazijoje. Ten patyrė tokį 
nutikimą. Kartą atvykęs moki-
niams paskaitos apie žmogaus 
kilmę skaityti kažkoks žymus 
ateistas. Jis ir pradėjęs pasakoti 
apie žmogaus kilmę iš beždžio-
nės. Kaip pasakojimo teisingu-
mo pavyzdį pateikė žirafą, ku-
rios, kaip ir žmogaus, kakle yra 
septyni slanksteliai.

 Kazimieras, augęs pamal-
džioje šeimoje ir aplinkoje, bū-
simąjį vyskupą Juozą Tunaitį 
pažinęs, neiškentė ir garsiai,  
„drūtu“ balsu, iš salės pakraščio 
užklausė, kiek slankstelių tu-
rįs paskaitininkas. Išsišokimas, 
skandalas. Mokytojai susirūpi-
no paauglio perauklėjimu – už-
sakė rusišką žurnalą „Pionier“, 
kad nuolat  skaitytų, ir privertė 
rašyti laiškus rusams, dalyvau-
jantiems Arkties ekspedicijoje. 
Teko po kelis kartus perrašinėti 
tuos laiškus, tad gerai pramoko 
rusų kalbą, o aštuonias klases 
baigęs sugrįžo arčiau namų 
- Dviragio ežero saloje įsikū-
rusio bažnytkaimio dvaro rū-
muose veikusioje Žemės ūkio 
mokykloje baigė agronomijos 
mokslus. 

K.Tamošiūną sulaukusį pil-
nametystės pašaukė į sovietinę 
kariuomenę. Tarnavo Ukraino-
je. Sumanus lietuvis didesnę, 
bene pusantrų metų tarnybos 
dalį praleido nesunkiai -  buvo 
paskirtas viršila. Sekmadieniais 
kareivėlius išleisdavo į miestą, 

tai nukeliavo iki Kerčės, kur 
buvo eksponuojami Aivazovs-
kio paveikslai. Sugrįžęs aukšto-
jo mokslo studijas baigė Žemės 
ūkio akademijoje, o siekdamas 
dar daugiau žinių neakivaiz-
džiai studijavo Maskvos K. 
Timiriazevo žemės ūkio akade-
mijoje  -  gilinosi į sodininkys-
tės pedagogiką.

Dešimtmetį K.Tamošiūnas 
darbavosi dėstytoju Salų žemės 
ūkio technikume, kur studijavo 
daugybė mokslų stokojančių 
kolchozų pirmininkų. Po to dir-
bo agronomu Svėdasų ūkyje, 
šiek tiek gyveno Anykščiuose, 
čia užaugo trys jo vaikai. Po 
žmonos mirties išvyko gyven-
ti į Vilnių, nes dar kartą vedė.  
Prieš kelerius metus vėl liko 
vienišas ir 2020 – aisiais vėl 
sugrįžo gyventi į miestą prie 
Šventosios.

Buvęs Svėdasų agronomas Kazimieras Tamošiūnas tebėra ku-
pinas energijos ir kūrybinių sumanymų ir išėjęs į pensiją ėmėsi 
tapybos..

Menu domisi nuo pat vaikys-
tės, tačiau piešti ar ką kita kurti 
vis nebūdavo laiko: sulaikyda-
vo šeimos reikalai, rūpesčiai dėl 
artimųjų, giminaičių, sunkiai 
sergančios žmonos slaugymas. 

Tapęs pensininku, dar gyven-
damas sostinėje, kelerius metus 
lankė dailės pamokas Medardo 
Čoboto trečiojo amžiaus uni-
versitete, dvejus metus lankė J. 
Vienožinskio dailės mokyklos 
senjorų mokytojos Aldonos 
Jankauskienės klasę. Iš pradžių 
liejo monotipijas, o įsidrąsinęs 
ėmėsi ir teptuko. Anykščiuose 
tobulėjo ir vis daugiau noro 

bei drąsos kurti įgijo moky-
damasis Kūrybos mokyklos 
suaugusiųjų grupėje ir pade-
damas mokytojų - dailininkės 
Skaidrės Keibienės ir Dalios 
Gilienės. Nuoširdus, savitai pa-
saulio grožį jaučiantis žmogus 
vis dar žavisi N.N Rericho, I. 
Glazunovo, I. Aivazovskio, M. 
K. Čiurlionio, K. Šimonio, K. 
Šklėriaus ir kitų meistrų kūry-
ba. Jau yra sukūręs  arti šimto 
paveikslų. K. Tamošiūno dar-
bai ne kartą eksponuoti ne tik 
parodų salėse, bet ir virtualio-
siose erdvėse. 

Svėdasuose eksponuojamuo-

Kazimiero Tamošiūno sukurti paveikslai labai spalvingi ir įvairūs.             Autoriaus nuotr.

se darbuose mistinės simboli-
kos persmelkti vaizdai:  gamta 
– paukščiai, paukšteliai, pasa-
kų karalysčių atspindžiai,  pri-
menantys K. Šimonį ar M. K. 
Čiurlionį, ryškiomis spalvomis 
spindintys kalnai, tarsi kylantys 
iš Rericho darbuose užkoduotų 
simbolių. Net nežinia, kaip pa-
vadinti šiuos tapybos darbus, 
kuriai technikai ar krypčiai pri-
skirti, tačiau darbai nuotaikingi, 
skleidžiantys gerąją energiją ir, 
matyt,  gerokai pasukęs galvą 
net ir rimtas menotyrininkas 
tiksliai nepasakytų, kokio jie 
stiliaus.
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iš arti

3G išlydėtuvės: „Telia“ ruošiasi istoriniam virsmui
Iki 2022 metų pabaigos „Telia“ visoje Lietuvoje ketina 

išjungti 3G mobilųjį ryšį, o jo vietą užleisti šiuolaikinėms 
4G ir 5G technologijoms. Seniausius mobiliuosius telefo-
nus turintys žmonės ryšio nepraras – jų įrenginiai auto-
matiškai prisijungs prie 2G. Arba jie bet kada galės pasi-
naudoti „Telia“ pasiūlymais ir atsinaujinti telefonus.  

„Naujas technologijas žmonės 
pasitinka su entuziazmu ir opti-
mizmu, o senosios dažnai išlydi-
mos tyliai ir greit užmirštamos. 
Tačiau 3G technologijai esame dė-
kingi už tai, kad ji paklojo pamatus 
mobiliajam internetui, su visais jo 
privalumais – naršymui, darbui ir 
pramogoms“, – sako „Telia“ Tin-
klo vadovas Arūnas Strolia.

Visgi dėl ribotų galimybių vairą 
iš 3G jau keletą metų periminėja 
4G ryšys, kuris užtikrina greites-
nį mobilųjį internetą ir sujungia 

daugiau įrenginių. Tiek žmonės, 
tiek verslas 3G ryšiu naudojasi 
vis mažiau, todėl jam rezervuo-
tus išteklius „Telia“ perleidžia 4G 
ryšiui, kol 2022-ųjų pabaigoje 3G 
bus visiškai išjungtas. 

Savaime suprantama, tai neį-
vyks per vieną dieną. 3G ryšys 
pirmiausia bus išjungtas tose vie-
tovėse, kur jo vartojimas mažiau-
sias. Čia paslaugomis besinaudo-
jantys klientai apie pokyčius bus 
papildomai informuojami bent 30 
d. iki išjungimo. 

Nieko daryti nereikia

Kaip pastebi A. Strolia, jau šian-
dien apie 99 proc. mobiliųjų duo-
menų yra persiunčiama 4G ir 5G 
ryšiu. Žmonėms ir įmonėms, kurių 
naudojami įrenginiai palaiko ir jun-
giasi prie 4G ar 5G tinklo, nieko da-
ryti nereikia, o vienintelis pokytis, 
kurį jie gali pajausti išjungus 3G – 
dar didesnis interneto greitis. 

Jei jūsų telefonas palaiko 4G, 
greta ryšio padalų turėtumėte ma-
tyti 4G, 4G+ arba LTE. Jei ten pri-
rašyta 3G, H, 2G, E ar G, tuomet 
jūsų telefonas yra prisijungęs prie 
3G arba 2G tinklo. Patikrinti arba 
pakeisti tinklą, prie kurio telefonas 
turėtų jungtis, galite nustatymuose, 
ties SIM kortelės parametrais pa-
sirinkę „Pageidaujamas tinklo ti-
pas“. Tiems, kam reikia pagalbos, 

visada pasiruošę padėti „Telia“ 
konsultantai telefonu 1817, inter-
nete www.telia.lt ar bet kuriame 
„Telia“ salone visoje Lietuvoje. 

Veiks ir seni įrenginiai

Išjungus 3G, turintys senus tele-
fonus ir nenorintys jų atsinaujinti 
paslaugomis galės naudotis jungda-
miesi prie 2G tinklo. Taigi skambin-
ti ir siųsti žinutes jie galės panašiai 
kaip iki šiol, o vienintelis juntamas 
pokytis bus sumažėjęs interneto 
greitis. Kita vertus, dar nuo pernai 
metų Lietuvoje galima įsigyti ne tik 
ekonominės klasės išmaniuosius: 
mygtukinių telefonų, palaikančių 
4G ir VoLTE, kainos prasideda vos 
nuo 50 eurų. 

Dauguma kitų įrenginių su SIM 
kortele (pvz., signalizacijos, gene-

ratoriai, automatiniai vartai) veikia 
2G tinkle ir nereikalauja didelės 
interneto spartos, tad, išjungus 3G, 
jie turėtų veikti kaip ir iki šiol. Visą 
svarbiausią informaciją apie 3G 
išjungimą rasite internete adresu 
www.telia.lt/rysys/3g-isjungimas.

Staškūniškio laukuose - renginys anglų kalba

Garbingieji svečiai įmūrijo sta-
tybų pradžios kapsulę, sakė iškil-
mingas kalbas. Laukuose, šalia 
vienos iš elektrinių pamatų su-
montuotoje palapinėje, svečiams 
siūlyta šampano ir vieno kąsnio 
sumuštinių. Iškilmingas rengi-
nys vyko anglų kalba. Angliškai 
kalbėjo ne tik svečiai iš Danijos, 
bet ir ministras D.Kreivys. Lietu-
viškai prabilo tik Anykščių rajo-
no vadovas S.Obelevičius, kurio 
žodžius vėliau svečiams išvertė 
renginio vedėjas.

Pasak S.Obelevičiaus, į Anykš-
čius atėjo didžiausios investicijos 
istorijoje. „Kai bus įgyvendintas 
šis projektas, Anykščiai bus ne 
tik rašytojų, bet ir žaliosios ener-
getikos sostinė. Žaliosios ener-
getikos procentas Anykščiuose 
bus didžiausias Lietuvoje“, - kal-
bėjo Anykščių meras. Jis dėkojo 
„European Energy Lithuania“ 
atstovui Andriui Čypui ir įmonės 
savininkams bei sakė: „Jūs nusi-
samdėte gerą darbuotoją“.

Meras S.Obelevičius juokavo, 
kad kai klausiama, „kaip savival-
dybė gali padėti verslui, telieka 
atsakyti, jog savivaldybė gali tik 
netrukdyti.“ 

Danijos atsinaujinančios ener-

getikos kompanija „European 
Energy“ Anykščių rajone stato 
beveik 50 megavatų (MW) vėjo 
jėgainių parką.

Dejūnų kaime (Kurklių sen.) 
bus įrengtos devynios vėjo jė-
gainės. Planuojama, kad komer-
cinę veiklą parkas pradės pirmąjį 
2022-ųjų ketvirtį ir kasmet paga-
mins maždaug 150 gigavatva-
landžių elektros.

Kompanija iki 2024 metų ke-
tina Lietuvoje investuoti apie 
1,5 mlrd. eurų, pastatyti vėjo ir 
saulės jėgainių, kurių bendroji 
galia sieks daugiau nei 1 tūkst. 
MW. Be Anykščių, jėgainės iš-
kils Jonavos, Rokiškio ir kituose 
rajonuose.

„European Energy“ yra pasau-
linė atsinaujinančios energeti-
kos kompanija, veikianti 17-oje 
valstybių. 2018 metais Lietuvo-
je įsteigta bendrovė „European 
Energy Lithuania“.

Staškūniškio parke statomų 
vėjo jėgainių bokštų aukštis turė-
tų būti 125-164 metro, rotoriaus 
diametras - 149 metrai, o bendras 
jėgainių aukštis - 199,5 - 238,5 
metro.  Tuo pat metu statomos 
visos 9 elektrinės. Kol kas vyks-
ta pamatų kasimo ir betonavimo 
darbai. Vienos elektrinės pama-
tams reikia net 6,5 tūkst. kub. 

Elektrinių parko atidarymo iškilmėms Staškūniškio laukuose 
buvo sumontuota palapinė.

Renginyje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos energetikos ministras Dainius Kreivys (kairėje).
Autoriaus nuotr.

m. betono. Staškūniškio laukais 
nuolat zuja sunkioji technika, 
todėl elektrinių parko statytojai 
darbus pradėjo nuo plačių kelių 
tiesimo per laukus. Elektrinių 
sparnuotės į objektą turėtų būti 
atgabentos jau paruoštos tvirtinti, 
taigi, į Staškūniškio laukus bus 
gabenami milžiniški kroviniai.

„European Energy Lithuania“ 
šalia Staškūniškio ketino įkurti 15 
vėjo elektrinių parką, tačiau kelių 
elektrinių, kurias planuota staty-
ti arčiausiai gyvenamųjų namų, 
buvo atsisakyta. Tiesa, tikėtina, 
kad prisiplanuoti daugiau nei 
reikia yra tiesiog tam tikra elek-

trinių statytojų taktika. A.Čypas 
„Anykštai“ sakė, kad „European 
Energy Lithuania“ bus maksi-
malios 50 MW galios - didesnės 
galios elektrinių šioje teritorijoje 
negalima instaliuoti dėl riboto 
elektros linijos pralaidumo.

Už kelių kilometrų, šalia jau 
veikiančių trijų vėjo jėgainių, 
dar tris naujas elektrines sta-
to UAB„Renerga“. Tad iš viso 
Staškūniškio apylinkėse suksis 
15 „vėjo malūnų“.

Vėjo elektrinių parkai turėtų 
atsirasti ir Viešintų bei Troškūnų 
seniūnijose. Šių parkų vystyto-
jai planuoja pastatyti 50-60 vėjo 

elektrinių.
Staškūniškio gyventojai elek-

trinių statyboms priešinosi dau-
giau nei dvejus metus. Gyventojai 
baiminosi triukšmo, šešėliavimo 
ir vizualinės taršos. Tačiau Lietu-
vos teisinė bazė jiems nesuteikė 
galimybės apsiginti.

Įrengtiems vėjo elektrinių par-
kams nereikia nuolatinės priežiū-
ros, tad naujų darbo vietų sukurta 
nebus. Tiesa, iš elektrinių gerus 
pinigus uždirba žemės savinin-
kai -  kalbama, jog už kelių arų 
sklypo nuomą vienai elektrinei 
žemės savininkas iš „elektrikų“ 
gali tikėtis bent 5 tūkst. eurų. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos. 
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:55 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai.
12:50 Įstabioji Indija.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Su tavo diena, Tėti! 
Koncertas.
17:20 Vytautas Mačernis. 
Būtis. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija N-7. 
21:50 Agata ir tiesa apie 
žmogžudystę N-7.
23:25 Bėgimas naktį N-14. 
(kart.).
01:25 Tik 40 N-14. (kart.).

06:35 Vasaros stovyklos sala.
07:05 Bunikula.
07:30 Padūkėlių lenktynės.
08:00 Broliai meškinai.  
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Alvinas ir burundukai 2.
10:45 Tai nutiko Manhatane 
N-7. 

12:50 Užslėptas grožis N-7. 
14:55 Baseino valdovai N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Betmenas prieš 
Supermeną N-7. 
22:30 2 ginklai N14. 
00:35 Blogas senelis S. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. 
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
11:55 Meilė keliauja laiku  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Meilė keliauja laiku  
N-7.
14:15 Ana ir karalius  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ana ir karalius  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Aladinas  N-7.
22:05 Pasmerkti. Pajūrio 
džiazas N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pasmerkti. Pajūrio 
džiazas N-14.
00:15 Žvaigždžių karai  N-7 
(kart.).

06:30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:30 Europos galiūnų taurė 
(k). 
08:30 Tauro ragas N-7. 

09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas. 
10:00 Nilas. Didingoji upė.
11:05 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:05 Padėtis nevaldoma. 
13:15 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
2020.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:45 Sostų karai  N14. 
01:15 Oušeno vienuoliktukas 
(k)N-7. 

06:05 Pasirinkę Lietuvą. 
06:35 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:05 Akloji (k).
08:35 Daktaras Ozas  N-7. 
09:30 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Kai norisi žalumos.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N14. 
23:05 Kaip pavogti nuotaką  
N-7. 
01:05 Keršto kelias (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:25 Vytautas Mačernis. 
Šeštoji vizija. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Kauno 
Gerojo Ganytojo bažnyčios. 
13:40 Undinėlė (kart.).
15:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Varžybos dėl 
3 vietos.  
17:45 Vytautas Mačernis. 
Šeštoji vizija (kart.).
18:00 Literatūros pėdsekys.
Vytautas Mačernis. (kart.).
18:30 Stambiu planu.  
19:25 Knygų savaitė.  
20:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Finalas.  
22:45 Festivalis „Gaida 
2020“.  
00:10 A. Gricius. Palanga. 
TV spektaklis (kart.).

06:10 Nukalta ugnyje (kart.) 
N-7.
06:55 Superaudra. Pragaras 
ir potvyniai  N-7.
07:55 Rizikingiausi skrydžiai 
pasaulyje.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Žūklė laukinėje gam-
toje N-7.
10:30 Pavojus migracijoms  
(kart.).

11:40 Upės ir žmonės N-7.
12:55 Pavojus migracijoms.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas.  
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Apiplėšimas uragano 
akyje  N-14.
00:05 Septynios seserys  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Vyrų šešė-
lyje. JADVYGA 
DOBROVOLSKAITĖ – 
TIKNIENĖ. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Istorijos iš Kauno mu-
zikinio teatro. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai. 

21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Geltonas karutis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Čepas veža.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Išlikė.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Geltonas karutis.
15:30 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
16:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai. 
20:45 Mano pramogos vei-
dai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilienė.
23:00 Verslo Švyturys
00.00 Kasdienybės herojai. 
00:45 Kasdienybės herojai. 
01:30 Kasdienybės herojai. 
02:15 Kitokie pasikalbėjimai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija   N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Bėgliai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius  
N-14..
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms   N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Džonas Vikas   N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:30 2 ginklai (k) N14. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.
07:35 Svajonių sodai (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Šešta kategorija  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Šešta kategorija  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Atostogos rifuose  N-14.

06:15 Nilas. Didingoji upė (k).
07:20 Mano virtuvė geriausia (k). 
08:35 Šuo (k) N-7.
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 

12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. 
21:00 Godzila  N14. 
23:25 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:25 Legendų biuras (k) N14. 

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:20 Dvi širdys N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai  (k)  
N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Klastingas sumanymas 
N14. 
22:50 Juodvarnis  N-7. 
00:50 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. 
07:00 Lesė  (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 

(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:30 Krikščionio žodis (kart.).
12:45 Klausimėlis. 
13:00 Knygų savaitė (kart.).
13:50 Ką veikti?! 
14:20 Su tavo diena, Tėti! (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Kostiumuotieji   N-7.  
18:55 Nobelio premijos laureato 
A. Sacharovo 100-mečiui. 
19:30 Alaino Delono vardą tem-
dantys šešėliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Keturakis. Amerika pirtyje. 
Kauno dramos teatro spektaklis. 
23:15 Dainuoja Virgilijus Noreika.
23:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 “Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos  N-7.
09:15 Fitnesas (kart.).
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.

21:00 Palikti Aliaskoje N-14.
23:15 Vaikų žaidimai  S.
01:00 Rezidentas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Kaimo akademija.  
07.30 Mūsų gyvūnai.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Renkuosi studijuoti. 2021.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
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  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Orijaus kelionės. 
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilien. 
08:00 Orijaus kelionės. 
08:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Jūs rimtai? Savaitės apžval-
ga linksmai. 
14:00 Išpakuota.
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai rei-
kalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 Kasdienybės herojai. 
22:15 Mano pramogos veidai. 
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
01:00 Delfi diena.



2021 m. birželio 5 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija  (  
kart.).
13:00 Širdyje lietuvis.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 1000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Jaunasis popiežius   N-14.  
22:50 Vizionieriai.  
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
(kart.).
00:30 Langas į valdžią  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Žaibiškas kerštas  N14. 
00:30 Strėlė  N-7..
01:25 Džonas Vikas 2 (k) N14. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Tamsos baikeris  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Tamsos baikeris N-14.
23: Jėga ir Kenoloto.
23:18 Tamsos baikeris. N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Atostogos rifuose  N-14.

06:20 CSI. Majamis  (k)  N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:35 Šuo  (k) N-7.  

09:40 Pėdsakas  (k)   N-7.  
10:35 Iškvietimas  (k)  N-7.  
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.  
21:00 Infiltruotas   N14.  
23:30 Skvoteriai (k) N14.  
01:40 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys -7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7.
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai N-7.
19:50 Tobuli nusikaltimai N-7. 
21:00 Komisarė Helena Dorn 
N14. 
22:55 Juodvarnis N-7. 
00:55 Našlaitės N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinis bardų festivalis 
„Purpurinis vakaras“ (kart.).
07:05 Lesė  (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai kart.).

07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
 08:40 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Menora. (kart.).
12:30 Išpažinimai. (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Literatūros pėdsekys. 
Vytautas Mačernis (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
15:00 Devintasis dešimtmetis 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai. 
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:10 Kostiumuotieji N-7. 
19:00 Atminties teritorijos. 
19:30 Miestų paslaptys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Westwood: pankė, ikona, 
aktyvistė  N-14.
23:00 Veranda (kart.).
23:30 Atspindžiai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Vienam gale kablys (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.

14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Kikboksininkas 3  N-14.
23:00 Grotos gyvenimui  N-14.
01:40 X failai  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2021.
12.30 Renkuosi studijuoti. 2021.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
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  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Netikėtas teisingumas N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

05:30 Jos vardas MAMA.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu
14:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Login 2021.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Login 2021.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 Verslo Švyturys.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:00 Bėgliai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras  N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Nacionalinė ekspedicija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius  N-14.  
23:00 Skyrybų vadovas draugėms 
N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka  (kart.).
00:30 Šventadienio mintys  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 

20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Džonas Vikas 2   N14. 
00:55 Strėlė  N-7. 
01:50 Džonas Vikas (k) N14. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Jeloustounas  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Šešta kategorija  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Šešta kategorija  N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Atostogos rifuose  N-14.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.

14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 FTB  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Skvoteriai   N14.    
23:10 Godzila (k) N14.  
01:30 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
06:55 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:20 Dvi širdys N-7. 
10:20 Akloji..
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai N-7. 
21:00 Komisarė Helena Dorn 
N14. 
22:55 Juodvarnis N-7. 
00:55 Našlaitės N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinis bardų festivalis 
„Purpurinis vakaras“. (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Kaip gydo gamta (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).

11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:30 Kelias (kart.).
13:00 Legendos (kart.).
13:55 7 Kauno dienos (kart.).
14:25 Mokslo sriuba (kart.).
14:50 Alaino Delono vardą tem-
dantys šešėliai (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7.  
19:00 Nobelio premijos laureato 
A. Sacharovo 100-mečiui.  
19:30 Devintasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. 
2120 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Tarptautinės draugiškos 
futbolo rungtynės. Ispanija – 
Lietuva. 
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Autopilotas (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI kriminalistai  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.

18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Pagrobti vaikai  N-14.
23:00 Perėja  N-14.
23:50 Rezidentas  N-14.
01:40 X failai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Netikėtas teisingumas 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Geltonas karutis.
07:00 Alfas vienas namuose.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Kasdienybės herojai.  
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
17:00 Delfi diena. Žinios
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu
20:00 GARSIAI!
20:30 Jos vardas MAMA. 
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vakaras su Edita (kart.).
13:00 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Gimę tą pačią dieną.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Jaunasis popiežius  N-14. 
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Pasivaikščiojimai.  
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Užpuolikai   N14. 
00:40 Strėlė  N-7. 
01:35 Žaibiškas kerštas (k) N14. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-.7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Tekančios saulės namai 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Tekančios saulės namai  
N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Atostogos rifuose  N-14.

06:20 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Šuo  (k) N-7.  

09:40 Pėdsakas  (k) N-7.  
10:35 Iškvietimas  N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7..
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas.  
21:00 Prisiminti pavojinga   N14.  
23:20 Infiltruotas (k) N14.  
01:45 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) 
N-7..
15:45 Pragaro virtuvė N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Aleksas Hugo  N14. 
23:05 Juodvarnis  N-7. 
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai  (kart.).

07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
08:40 Gamina vaikai  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Trembita (kart.).
12:30 Panoramytė. 
14:25 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
14:55 Miestų paslaptys  (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Kostiumuotieji N-7. 
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Įdomiojo Japonija. 
20:20 Kernavės archeologinė 
vietovė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tranzitas  N-14.  
23:15 Kelionių atvirukai.
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Aš – ralistas (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
12:55 Nuogi ir įbauginti  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.

14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Namas gatvės gale N-14.
23:05 Grotos gyvenimui  N-14.
01:50 X failai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas..
23.30 Netikėtas teisingumas N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

05:30 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Išlikę.
07:00 Verslo švyturys.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi .
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba. 
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi .
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Gimę tą pačią dieną  ( 
kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Vartotojų kontrolė.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
23:05 Warcraft. Pradžia   N-14.
01:05 Negalvok dukart   N-14.  

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7..
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Laisvas smūgis.  
21:25 UEFA EURO 2020 atidary-
mo ceremonija.
21:50 UEFA EURO 2020 futbolo 

čempionatas. Turkija - Italija. 
00:10 Laisvas smūgis. 
00:20 Pasaulinis karas Z N14. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Loterija “Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Rio 2  N-7.
21:25 Solo. Žvaigždžių karų 
istorija N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Solo. Žvaigždžių karų 
istorija  N-14.
00:20 Dingusi šeima  N-14.

06:20 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo  (k) N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)  N-7.  
10:35 Iškvietimas  N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 

21:00 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
23:00 Terminatorius N-7.  
01:10 Prisiminti pavojinga (k) 
N14.  

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo  N14. 
23:05 Stela Bloumkvist  S. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja. 2014 m. 
(kart.).
06:45 Muzikinis intarpas.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Knygų savaitė (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Rusų gatvė. (kart.).
12:30 Stop juosta (kart.).
13:00 Stambiu planu (kart.).

13:55 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
14:20 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:50 Prisimenant Andrejų 
Sacharovą (kart.).
15:00 Pagaliau – laisvė (kart.).
15:20 Marinos Sacharovos-
Liberman interviu. 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:10 Kostiumuotieji  N-7.  
19:00 Stop juosta. Klaipėda. I 
dalis.   (kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vaikščioti nemačiomis  
N-14.
23:00 Manto Jankavičiaus akusti-
nis koncertas. 
00:35 DW naujienos rusų kalba.
00:50 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Optibet A lygos rungtynės 
Marijampolės „Sūduva“ – 
Vilniaus „Žalgiris“.

20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Robinas Hudas  N-14.
00:15 Namas gatvės gale  N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Renkuosi studijuoti. 2021.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Vyrų šešėlyje. JADVYGA 
DOBROVOLSKAITĖ - 
TIKNIENĖ. 
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

05:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Jos vardas MAMA.
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 Spausk gazą.
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio zona.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
21:30 Jūs rimtai? 
22:00 Orijaus kelionės.  
22:30 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Automobilis už 0 Eur.
00:30 Delfi diena.
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šeštadienis 2021 06  12

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bėgliai  (kart.).
06:55 Išpažinimai.  
07:25 Klausimėlis.  
07:50 Pirmykštė žemė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:05 LRT radijui – 95-eri! 
12:00 Pasaulio dokumentika.
Dramblių belaukiant.
12:50 Kelionių atvirukai.
13:05 LRT radijui – 95-eri!  
14:00 Naujoji Zelandija iš 
paukščio skrydžio.
14:50 Kelionių atvirukai.
15:05 Kaip atsiranda daiktai.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:05 LRT radijui – 95-eri!  
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“.
22:40 Stok! Arba mano mama 
šaus N-7.  
00:05 Warcraft. Pradžia N-14. 
(kart.).

06:35 Vasaros stovyklos sala.
07:05 Bunikula.
07:30 Padūkėlių lenktynės.
07:55Broliai meškinai. 
08:10 Tomas ir Džeris.
08:40 Beprotiškos melodijos.
09:10 Monstrai prieš ateivius.
09:35 Bitės filmas.
11:15 Pašėlęs kruizas.
12:50 Mes ne šventieji   N-7. 
15:00 Laisvas smūgis. 
15:40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempionatas. Velsas - 
Šveicarija. 
18:00 Laisvas smūgis. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Piktieji paukščiai. 
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempionatas. Belgija - 
Rusija. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:35 Moksliukės  S. 

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda.  
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Virtuvės istorijos.
09:30 Skaniai ir paprastai.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Sveiki atvykę.
12:00 Gyvūnų mažyliai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gyvūnų mažyliai.
13:00 Didžioji kelionė  N-7.
14:45 Nauji Aladino nuotykiai  
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ir velnias dėvi Prada 
N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Ir velnias dėvi Prada . 
N-7.
22:00 Aleksandras  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Aleksandras  N-14.
01:35 Ryklys vaiduoklis  S.

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės.
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Nilas. Didingoji upė.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:35 Pavojingi kaimynai  N-7. 
16:40 Nusikaltimų tyrėjai  N-7. 
18:00 Pričiupom!
18:40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempionatas. Danija - 
Suomija. 
21:30 Oušeno dvyliktukas N-7. 
00:00 Legionas   S. 
01:55 Terminatorius (k) N-7. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos..
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:55 Didelės svajonės, mažos 
erdvės.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera  N14. 
22:55 Omaras  N14. 
01:15 Stela Bloumkvist (k) S. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Kaip gydo gamta.
09:00 Kūrybingumo mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimyne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 „Du balsai – viena šir-
dis“. 
16:05 Muzikinis intarpas.
16:15 EHF vyrų rankinio 
Čempionų lyga. I pusfi-
nalis. Paryžiaus „Paris 
Saint-Germain“ – Alborgo 
„Handbold“. 
18:00 Indivizijos. 
18:30 Vizionieriai. 
18:35 Nuostabios mintys.
19:00 EHF vyrų rankinio 
Čempionų lyga. II pusfinalis. 
„Barcelona“ – „HBC Nantes“. 
20:45 Kelionių atvirukai.
21:00 Melvinas ir Hovardas 
N-14.  
22:35 LRT Opus ore. Grupė 
„Kamanių šilelis“.  
23:40 Laikinosios sostinės 
fenomenas  (kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  

06:00 Nukalta ugnyje (kart.) 

N-7
06:55 Hipopotamų pragaras.
07:55 Rizikingiausi skrydžiai 
pasaulyje N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Aš – ralistas.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Upės ir žmonės  N-7.
12:40 Pavojus migracijoms.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas. N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Paskutinį kartą Vegase  
N-7.
00:10 Robinas Hudas  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys -7.
08.00 Gyvenimas.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 DeKeliautojo dieno-
raštis.  
11.00 Grįžtantys. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
13.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 

17.30 Vantos lapas N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Greitis. 
19.00 Gyvai. Išjunk šviesą. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Moteris ir keturi jos 
vyrai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas  N-7.

05:30 Delfi premjera.
06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
07:00 Kasdienybės herojai.  
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 GARSIAI!
09:30 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live.  
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Kablys
13:00 Šiandien kimba. 
14:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Jūs rimtai? 
20:30 Orijaus kelionės.  
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės.  
00:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
02:30 Mano pramogos veidai.

Greita pica lavaše
Labai labai skanu, greita ir nebrangu. Skani ir karšta, ir 

atvėsusi ir nereikia gaišti laiko picos pagrindui gaminti. Jeigu 
norisi, vietoje dešrytės ar kumpio galite dėti pakepintą faršą. 
Arba dalį fermentinio sūrio pakeisti mocarela sūriu (jis dar 
tąsesnis). Laiko patikrintas ir tikrai labai geras receptas.

INGREDIENTAI:

1 vienetas lavašo;
200 gramų kumpio (arba deš-

rytės);
1 vienetas svogūnų;
150 gramų fermentinio sūrio;
1 šaukštelis prieskonių picai;
2 šaukštai pomidorų padažo;
2 vienetai marinuotų agurkų.

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Dėti lavašą ant skardos, iš-
klotos kepimo popieriumi.

2. Patepti pomidorų padažu, 
pabarstyti picos prieskoniais. 
Ant viršaus dėti supjausty-
tą riekelėmis arba gabalėliais 
kumpį (arba dešrytę), tada dėti 
supjaustytus pusžiedžiais svo-
gūnus, pasmulkintus marinuo-

tus agurkus. Viską užbarstyti 
tarkuotu fermentiniu sūriu.

3. Pašauti į iki 200 laipsnių 
įkaitintą orkaitę ir kepti 10-15 
minučių, kol sūris gražiai iš-
silydis. Patiekiant galima pa-
barstyti smulkintais svogūnų 
laiškais.
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parduoda

nuoma

dovanoja

siūlo darbą

įvairūs

MOZAIKA

Siūlome patikimas keleivių vežimo paslaugas 
patraukliomis kainomis:

Autobusų nuoma • 
Mikroautobusų nuoma• 
Keleivių pervežimas nuo 7 iki 80 vietų• 
Ekskursijos ar organizuotos kelionės į bet kurią vietą • 
Transporto turizmas mokykloms, darželiams, įstaigoms• 

Daugiau informacijos suteiksime telefonu +370 643 33673 
arba el. paštu info@transportocentras.lt

Lietuvos medžiotojų są-
junga “Gamta” organizuoja 
Panevėžyje: š.m. birželio mėn. 
19 d. saugumo technikos eg-
zaminą. 

Daugiau informacijos  
www.medziokles.lt, 
tel. (8-686) 83121.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolaidos.

Tel (8-679) 02099.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Pildo kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148, 

Kondicionierių pildymas ir 
remontas – automobiliams, 
sunkvežimiams, žemės ūkio 
technikai. Vyksta į vietą. 

Tel. (8-630) 01033.

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasi-
nius pastatus, pristato visas 
medžiagas. 

Tel. (8-687) 73069.

Iškalame raIdeS.
lIejame PamatuS. 

GamIname PamInkluS. 
tel. (8-648) 81663.Pjauna medieną pagal jūsų 

duotus matmenis.
Perka apvalią medieną.

Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKyKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJų KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMyBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

Atvežimo paslauga. 
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3472/0002:83 savininką M.J., kad MB „Topogeodezija“ matinin-
kas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.06.14 11:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 729-3, esančio Riklikų k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.       

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3472/0001:265 savininką V.P., kad MB „Topogeodezija“ matinin-
kas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.06.15 10:30 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 730-5, esančio Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3472/0001:218 savininką V.P., kad MB „Topogeodezija“ matinin-
kas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.06.15 12:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 730-7, esančio Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3472/0004:330 savininkę Z.V, kad MB „Topogeodezija“ matinin-
kas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.06.15 14:00 val. vykdys žemės sklypo 
proj. nr. 730-8, esančio Laviškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3472/0004:320 savininkę S.V,  žemės sklypo kadastro nr. 
3472/0004:88 ir 3472/0004:95 savininkę A.T., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.06.15 15:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 729-11, esančio Šlaitų 
k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Topogeodezija“ adresu Ūmėdžių 96-32, Vilnius, 
el. paštu info@topogeodezija.lt arba telefonu (8-600) 35390.

Pjauna žolę  trimeriu ir žoliapjove.
Tel. (8-607) 43918.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 3470/0004:606 esančio Vikonių k. 
Svėdasų sen. Anykščių r. savininką E.Š. ar jo įgaliotus asmenis, kad matininkas 
Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214) 2020-11-24 atliko že-
mės sklypo proj. Nr. 1409 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu 
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu zilvinasstrolia1@gmail.com arba 
telefonu (8-605) 80239.

Skubiai reikalingas žmogus 
ūkyje, gebantis vairuoti trans-
porto priemonę. 

Tel. (8-600) 40863.

Ieškome darbingo amžiaus mo-
terų ir vyrų darbui Norvegijoje, 
žuvies perdirbimo fabrike 3-6 
mėn. su galimybe vėliau grįžti 
į darbo vietą. Užsienio kalbos 
mokėti nereikia. Patirtis nebūti-
na. Pasirūpiname kelione ir ap-
gyvendinimu. 
Darbo užmokestis: 3000 Eur/mėn. 
Tel. +370 694 99 300, 
el. paštu: hr@sunsea.no

Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni, smulkina šakas, pjau-
na pavojingai augančius me-
džius. 

Tel. (8-644) 41260.

Įvairūs žemės kasimo dar-
bai mini (3 t) ekskavatoriu-
mi. Valymo nuotekų įrenginių 
montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

Už nuoširdžią pagalbą reiškiu padėką ir siunčiu pavasa-
rinių gėlių puokštę jaunatviškam ir maloniam odontologijos 
klinikos „Šilas“ personalui.

Gerb. gydytojui Karoliui PAŠKEVIČIUI ir asistentei, sese-
lei Gintarei MICKEVIČIENEI linkiu besišypsant įveikti gy-
venimiškus sunkumus.

Pagarbiai
Klemensas Mykolas BAGDONAS

UAB „universalūs medžio produktai“, priklausanti 
„Baltic American Concord“ įmonių grupei, Ukmergėje ieško 

medienos apdirbimo staklių operatorių
darBO POBŪdIS: Darbas medienos apdirbimo staklėmis slenkančiu
darbo grafiku
reIkalaVImaI:     Darbo patirtis
                                 Staklių derinimo darbai
                                 Sugebėjimas dirbti komandoje                          
                                 Privalumas- staklininko pažymėjimas
SIŪlOme:              Geras darbo sąlygas
                                   Konkurencingą atlyginimą (nuo 1050-2000 Eur prisk.atl.)
                               Visas socialines garantijas.
Kreiptis: tel.: (8-340) 63620 arba mob.tel.:(8-620) 87395.
Adresas: Molėtų kel.27,Antakalnio II k.,Ukmergės r.sav., www.ump.lt

Vandens šulinių valymas, ka-
simas, vandens įvedimas, žo-
lės pjovimas, griovimo darbai.

Tel. (8-673) 29754.

Veža nuotekas Anykščių ra-
jone. AKCIJA!!! 1–5 kub. m., 
išvežimas tik 35 Eur.

Tel. (8-659) 75977.

Išnuomoja kambarį.
Tel. (8-650) 86008.

Išardyto pečiuko koklius išsi-
vežti.

Tel. (8-381) 4-31-01.

Honkonge viena 
automobilių stovėjimo 
vieta parduota už daugiau 
nei 1 mln. eurų

Honkonge prabangiame  ap-
artamentų komplekse viena 
automobilių stovėjimo vieta 
buvo parduota už milžinišką 
10 mln. Honkongo dolerių 
(1,07 mln. eurų) kainą, penk-
tadienį pranešė vietos žinias-
klaida.

12,5 kvadratinių metrų plo-
to automobilių stovėjimo vie-

ta yra apartamentų komplek-
se, įsikūrusiame „The Peak“ 
vadinamame rajone, kuriame 
dar nuo kolonijinių laikų kū-
rėsi turtingiausi miesto gy-
ventojus.

Kompleksas pastatytas kal-
vos viršūnėje, nuo kurios at-
siveria kvapą gniaužiantis 
vaizdas į Honkongo Viktori-
jos uostą. Čia esančio nekil-
nojamojo turto kainos yra itin 
didelės, Taip pat šiame rajone 
yra brangiausias nekilnojama-
sis turtas pasaulyje.

Nors Honkongo turtuoliai 
negaili pinigų savo būstui, 
milijonai miesto gyventojų 
vos beišgali sumokėti nuomą 
už batų dėžutės dydžio būstą, 
kuris dažnai būna mažesnis už 
automobilių stovėjimo vietą.

2019 metais banko UBS 
ataskaitoje buvo teigiama, 
kad „kvalifikuotam darbinin-
kui“ reikia taupyti pajamas 22 
metus, kad jis galėtų įsigyti 60 
kvadratinių metrų butą.

Prieš dešimtmetį šis laiko-
tarpis siekė 12 metų, tuo tarpu 
atlyginimai iš esmės nepakito 
nuo 2008-ųjų.

Kitame tų pačių metų tyrime 
nustatyta vidutinė nekilnoja-
mojo turto kaina Honkonge – 
apie 1 mln. eurų.

Prabangaus nekilnojamojo 
turto rinka atsigavo po neapi-
brėžtumo, sukelto didėjančių 
politinių neramumų mieste ir, 
regis, atlaikė COVID-19 eko-
nominį poveikį.

Šiais metais Honkonge 313 

kvadratinių metrų ploto pra-
bangūs apartamentai buvo 
parduoti už beveik 49 mln. 
eurų, nustatant naują kvadra-
tinio metro kainos etaloną – 
apie 160 tūkst. eurų.

-BNS
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Birželio 10 d. (ketvirtadienį) pre-

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

Viešintose 10:25, Didžiuliškėse 10:35, 
Padvarninkuose 10:40, Andrioniškyje 
10:45, Kuniškiuose 11:00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11:15, N. Elmininkuose 11:25, 
Elmininkuose 11:30, Čekonyse 11:35, 
Kalveliuose 11:40, Debeikiuose 11:45, 
Aknystose 11:55, Varkujuose 12:00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12:10, 
Daujočiuose 12:20, Auleliuose 12:30, 
Mačionyse 14:00, Gečionyse 14:10, 
Rubikiuose 14:15, Burbiškyje 14:25, 
Katlėriuose 14:35, Pašiliuose 14:40, 
Skiemonyse 14:50, Staškuniškyje 15:15, 
Kurkliuose 15:25, Šlavėnuose 15:35, 
Ažuožeriuose 15:50, Kavarske 16:00, 
Janušavoje 16:10, Pienionyse 16:15, 
Repšėnuose 16:20, Traupyje 16:30, 
Laukagaliuose 16:35, Troškūnuose 16:45, 
Vašokėnuose 16:55, Surdegyje 17:05, 
Raguvėlėje 17:20.

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

tel. (8-611) 46451.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 6 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-308 veislės vie-
nadieniais ir 1-2 savaičių paaugintais mė-
siniais broileriais. Vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn. amžiaus 
įvairių spalvų dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4,50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais.Spec.lesalai. 
Išankstiniai užsakymai. Tel. (8-608) 69189. 

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, 
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškuniškis 16:25.

mokame 6% ir 21% PVm.

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

VeršelIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

nekilnojamsis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai Lietuvoje  miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius ir 
brandžius. Žemę, apaugusią, 
medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai miškus išsikirtimui 
arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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.

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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.Medžio apdirbimo įmonė 
tIeSIOGIaI Perka 

mIšką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Šeima dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje 
perka namą, sodybą, 

butą ar sklypą Anykščių r. 
Tel.: (8-608) 33078.

Pirkčiau sodybą ant ežero, 
upės kranto, miške arba gra-
žioje vietoje. Pirkčiau be pa-
skolos, o tarpininkaujantiems 

kaimynams atsilyginčiau. 
Tel.: (8-605) 32452.

Mokam 
geriausią kainą 
už mišką visoje 

Lietuvoje.  
Tel. (8-650) 16017. 

nekilnojamasis turtas

Gyvenamąjį namą ir kitus 
pastatus (8 km nuo Anykščių, 
prie gero kelio).

Tel. (8-603) 12758.

Kupiškio r., Skapiškio sen., 
Naivių k., gyv. namą su ūki-
niais pastatais. Sklypo plotas 
26 a. Kaina 21 000 Eur. 

Tel. (8-686) 73067.

Suremontuotą namą 
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Namą Pakrantės g. Anykščių m.
Tel. (8-646) 36702 .

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Ant Šventosios upės kranto - 
0,8815 ha sklypą. Yra leidimas 
statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

kita

Šių metų bičių motinėles, 
naujus avilius, spiečius.

 Tel. (8-619) 41085.

Trijų kub. m vandens talpą 
ant ratų; lenkišką šienapjovę; 
vokišką šieno rinktuvą.

Tel. (8-615) 51923.

kita

Eglės, pušies rąstus.
Tel. (8-689) 48020.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

mėnulis
birželio 5 - 7 d.d. - delčia

Bogumilas, Klaudijus, Mėta, 
Norbertas, Tauras, Paulina, 
Smiltė.

Bonifacas, Vinfridas, Marcė, 
Kantautas, Kantvydė.

šiandien

birželio 6 d.

vardadieniai

oras

+12

+21

birželio 7 d.
Robertas, Ratautas, Radvydė, 
Lukrecija, Roberta, Svajūnas, 
Svajūnė.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose, kreipkitės elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“

 redakciją - (8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!

Būkite su „Anykšta“ ir 
antrąjį 2021 - ųjų metų 

pusmetį!

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAS

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00

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
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00

Senas profesorius pasakoja 
kolegoms:

- Neseniai sapnavau, kad 
skaitau paskaitą studentams. 
Pabundu, ir ką jūs manote? Aš 
išties skaitau paskaitą.

***
Susitiko seniai nesimatę drau-

gai. Vienas klausia:
- Kaip gyveni, iš ko gyveni?
- Iš rašymo.
- Ooo, tapai žurnalistu ar ra-

šytoju?
- Ne, rašau tėvui laiškus, kad 

atsiųstų man pinigų...

***
Žmona ruošiasi į komandi-

ruotę. Vyras šypsosi ir klausia:
- Ar būsi man ištikima?
- Brangusis, aš vadybininkė, 

o ne aiškiaregė.

***
Gavęs atlyginimą ir jį atšven-

tęs, grįžau namo. Nutariau bent 
dalį pinigų paslėpti nuo žmo-
nos. Kadangi buvau girtas, ne-
atsimenu, kur paslėpiau. Atsi-
menu tik, kad akių lygyje. Pusę 
mėnesio ieškojau ir negalėjau 
rasti. Pagaliau aptikau... Po šal-
dytuvu!

***
Mokytoja liepė vaikams 

nupiešti karvę, besiganančią 
pievoje. Petriukas atneša tuš-
čią popieriaus lapą. Mokytoja 
klausia:

- O kur žolė?
- Ją suėdė karvė.
- O kur tada karvė?
- O ką ji ten veiks, kai nėra 

žolės?

Amiliutė siūlo Anykščiams patentuoti kurorto kvapą
Kas iš tos literatūros?
Tos, kur skaito, grynos dūros -
 Į UNESCO raštus rašo,
Pripažint Anykščius prašo. 

,,Paskenduolė“, ,,Brisiaus galas“ -
Pasaulinio lygio melas! 
Kas dabar dėl to skandintųs
Arba nervus sau gadintųs?

Nes pasikeitė laikai -
Vyrai greit gimdys tikrai! 
Ir  šunelių ateitis -
Mūsų  partijų viltis.

Jeigu brautis į UNESCO,
Tai nebent dėl kiaulių mėšlo:
Ekologiška, tvaru -
Miestas su savu kvapu.

Veržiamės mes į kurortus
Srutomis palieję plotus.
Patentuot šį kvapą reikia -
Jis autentikos suteikia!


