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Žmogus iš 1941 – ųjų vasaros...
Alfredas Klimašauskas 

-  viena iš nedaugelio iki šių 
laikų išgyvenusių sovietinių 
okupantų vykdyto pirmojo 
masinių žmonių trėmimo į 
Rusijos gilumą 1941 metų 
birželį aukų. Veik visas jo 
gyvenimas iki pilnametystės 
prabėgo tolimojoje Rusijos 
šiaurėje. 

Aplinka, taip pat  ir mo-
kykla formavo asmenybę, 
veikdama per rusišką kul-
tūrą bei dvasią. Tačiau vi-
durinės baigimo metai buvo 
ir sugrįžimo į tėvynę metai. 
Įgijo specialybę, dirbo įdo-
mų darbą, didžiąją gyveni-
mo dalį praleido Viešintų 
miestelyje, ten iki šiol ir te-
begyvena.

Raimondas GUOBIS

ANTANINĖS. Birželio 13-
ąją 16 val. prie A. Baranausko 
klėtelės Didžioji Veronika (Po-
vilionienė) sveikins Didžiuosius 
Antanus (Baranauską ir Vie-
nuolį). Norite būti liudininkai? 
Muziejus kviečia į dainininkės 
Veronikos Povilionienės ir fol-
kloro grupės „Ratilai“ Antaninių 
koncertą.

TREMTINIŲ DIENA. Bir-
želio 14-ąją tremčių 80-mečio 
atminimo iškilmės Anykščiuo-
se prasidės 10 val. 30 min. Šv. 
Mišiomis Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje, o nuo 11 val. 45 
min. tęsis Siauruko muziejuje, 
kur bus atidaryta 1941-ųjų metų 
tremtinio Alfredo Klimašausko 
piešinių paroda.

Komisija. Meras Sigutis Obe-
levičius savo potvarkiu sudarė 
komisiją savivaldybės Kontrolės 
ir audito tarnybos vadovo Artūro 
Juozo Lakačausko galimam nu-
sižengimui tirti. Buvo atskleista, 
kad kontrolierius savivaldybės 
vidaus duomenų bazėje atsiver-
tinėjo dokumentus, kurių tikrini-
mas nėra priskirtas jo kompeten-
cijai. Įtariama, kad kontrolierius 
galėjo nutekinti informaciją apie 
dar nepasirašytus dokumentus.
Plačiau - „Anykštoje“ .

Turistai. Šį savaitgalį norin-
tys apsistoti Anykščiuose turės 
paplušėti. Per viešbučių re-
zervavimo sistemą „Booking“ 
penktadienį 11 valandą užsisa-
kyti šeštadieniui nakvynę SPA 
Vilnius Anykščiai nebebuvo 
įmanoma, o „Nykščio namų“ 
viešbutyje buvo likęs vienintelis 
laisvas numeris. Šis kambarys 
apskritai buvo paskutinis likęs 
nakvynės variantas Anykščiuo-
se ir apylinkėse, jeigu ieškai 
kambario, esančio ne toliau kaip 
5 km. nuo miesto centro.

Važinėja per gydytojos kapą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prieš beveik šešerius metus mirusi gydytoja Lionė Gižinskienė naujosiose Anykščių kapi-
nėse ramybėje ilsėtis negali. Ilgus metus anykštėnų sveikata besirūpinusios gydytojos kapą 
vis pataiko užkliudyti sunkiasvorė technika. 

L.Gižinskienės kapas yra kampinis - pro jį važiuoja šiukšles iš kapinių konteinerių išve-
žanti UAB Anykščių komunalinis ūkis technika.

Basliai turėtų saugoti kapavietes nuo žioplų vairuotojų.

Per mėnesį ant kapo 
užvažiavo tris kartus

Velionės vyras, anykštėnas, 
buvęs Anykščių rajono tarybos 
narys, buvęs Anykščių muzikos 
mokytojas Romaldas Gižins-
kas, neapsikentęs važinėjimo 
per žmonos kapą, raštu kreipėsi 
į Anykščių rajono vadovus bei 
į UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorių Kazį Šapoką.

„Esu priverstas kreiptis į jus 
dėl pavaldžios komunalinės 
įmonės administracijos ne-
sprendžiamo klausimo. 2021 m. 
balandžio 29 d. kapinėse buvo 
apgadintas žmonos Lionės Gi-
žinskienės antkapis. Sulaužyta 
marmurinė plokštė. Protekto-
riaus žymės liudijo, kad važiuo-
ta traktoriaus.

Dr.Mindaugas 
Nefas vadovaus 
privačiam licėjui

Anykščių 
profesinėje 
mokykloje darbai 
darbus veja

Geriausia metų 
mokytoja Violeta 
Raugalienė: 
„Tai buvo tik 
stabtelėjimas, 
pasidžiaugimas“

Prekybos centre – 
anykštėniški 
kadrai

Alfredas Klimašauskas mano, kad sovietams okupavus Lietuvą prasidėjusios baisybės niekuomet 
nebepasikartos. 
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spektras

Strasbūras. Strasbūro teis-
mui paskelbus, kad Lietuva pa-
žeidė Europos Žmogaus teisių 
konvenciją spręsdama dėl seno-
vės baltų religinės bendruome-
nės „Romuva“ valstybės pripa-
žinimo, šis klausimas turi grįžti 
į Seimą. Senovės baltų religinės 
bendrijos „Romuva“ krivė Inija 
Trinkūnienė sakė, kad bendrija 
dar aiškinsis, kokie veiksmai 
galimi po Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimo. Pa-
sak krivės, „Romuvos“ ben-
druomenė tikėjo, kad laimės, 
su šiuo sprendimu išsipildė jų 
„viltys ir teisėti lūkesčiai“, dėl 
ko jie yra labai laimingi.

Prieštaravimas. Seimo vi-
cepirmininkas konservatorius 
Paulius Saudargas sako nema-
nantis, kad Seimas padarė klai-
dą prieš porą metų nesuteik-
damas valstybės pripažintos 
religinės bendrijos statuso seno-
vės baltų religinei bendruome-
nei „Romuva“. „Aš nemanau, 
kad Seimas padarė klaidą tada 
balsuodamas, Seimo priimtas 
toks sprendimas, Seimas tikrai 
turi teisę spręsti tuos dalykus. 
Vėlgi, niekas nieko nediskrimi-
nuoja, EŽTT išaiškinime taip 
pat minimas ne diskriminacijos 
aspektas“, - sakė P. Saudargas. 
Seimas prieš porą metų atmetė 
„Romuvos “ prašymą suteikti 
jai valstybės pripažintos reli-
ginės bendrijos prašymą, nors 
Teisingumo ministerija buvo 
pateikusi teigiamą išvadą.

Siena. Tikslinant šių metų 
valstybės biudžetą, Vidaus rei-
kalų ministerija (VRM) prašo 
sienos su Baltarusija apsaugai 
papildomai numatyti dar 11,5 
mln. eurų. Jos teigimu, Finan-
sų ministerijos taip pat prašoma 
numatyti 2,8 mln. eurų papildo-
moms Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos išlaidoms, susiju-
sioms su neteisėtai atvykusiais 
migrantais, padengti bei pasie-
niečių darbo užmokesčiui.

Būstas. Lietuvoje būsto kai-
nos pirmąjį ketvirtį, palyginti 
su 2020 metų ketvirtuoju ke-
tvirčiu, padidėjo 5 proc..Nau-
jos statybos būstai pabrango 
3,5 proc., iš jų butai daugiabu-
čiuose namuose – 3,7 proc.,  o 
vienbučiai ir dvibučiai namai 
– 2,9 procento. Ankstesnės sta-
tybos būstai pabrango 6 proc., 
iš jų butai daugiabučiuose na-
muose – 5 proc., vienbučiai ir 
dvibučiai namai – 8,7 procento.
Pirmąjį ketvirtį, palyginti su 
tuo pačiu 2020-ųjų laikotarpiu, 
būsto kainos padidėjo 12 pro-
centų. Naujos statybos būstai 
per metus pabrango 10,8 proc., 
senesnės statybos būstai – 12,8 
procento.

-BNS

Startavo labdaros-paramos žygis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, birželio 10-ąją Anykščiuose paskelbtas žy-
gio „Galiu daugiau, nei tu manai“ simbolinis startas - prie 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastato iš-
kelta žygio vėliava.

Labdaros-paramos žygis skir-
tas atkreipti dėmesį į žmones su 
Dauno sindromu. Labdaros-pa-
ramos žygio iniciatorius -  Jung-
tinėje Karalystėje gyvenantis 
anykštėnas Tautvydas Piragis. 
Pats T.Piragis šiuo metu yra Di-
džiojoje Britanijoje, aplink ku-
rią pats mins dviračio pedalus. 
O vėliavą Anykščiuose kėlė jo 
bičiuliai, penktadienį iš Vil-
niaus pajudėję link Nidos. Lab-
daros-paramos žygis Lietuvoje 
vyks baidarėmis, dviračiais ir 
pėsčiomis.

Į žygį akcijos „Galiu daugiau, 
nei tu manai“ dalyvius paly-
dėjęs Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius sakė, jog 
tradiciškai mąstoma, kad Dau-
no sindromą turintį vaiką au-
ginti yra didžiulis išbandymas, 

tačiau viena mama jam sakiusi 
-  „man tai yra Dievo dovana“.

Dauno sindromą turinčią 
dukrytę auginantis T.Piragis 
labdaros-paramos žygį orga-
nizuoja jau ne pirmus metus. 
Iki pandemijos vyras dviračiu 
mynė iš Jungtinės Karalystės 
iki Lietuvos. 

Rengiant tokias akcijas, vi-
suomenė kviečiama aukoti lė-
šas. Paprastai žygio rengėjai 
surenka keletą tūkstančių eurų. 
Šiemet per akciją surinkti pini-
gai bus panaudoti terapijos su 
žirgais programai.   

Anykščių rajone gyvena ke-
letas Dauno sindromą turinčių 
žmonių. Anykščiuose veikia 
Almanto Čielio, kuris pats turi 
keturiasdešimties metų sūnų su 
Dauno sindromu,  vadovauja-

mas neįgaliųjų teatras „Anykš-
čių šviesa“, kuriame vaidina ir 
Dauno sindromą turintys žmo-
nės. Teatras ne kartą gastrolia-

vo užsienio valstybėse, šiemet 
planavo vykti į Ukrainą, tiesa, 
planus, bent kuriam laikui, pa-
keitė pandemija ir karantinas. 

Anykščiuose  paskelbtas simbolinis akcijos „Galiu daugiau, nei 
tu manai“ startas. Akcijos dalyviai baidarėmis, dviračiais ir pės-
čiomis keliaus per Lietuvą, siekdami atkreipti dėmesį į Dauno 
sindromą turinčius asmenis. Pats renginio iniciatorius Tautvy-
das Piragis dviračiu važiuos aplink Didžiąją Britaniją. 

Covid-19 traukiasi iš Anykščių rajono
Covid-19 siautėjimas Anykščių rajone slopsta. Birželio 

mėnesį Covid-19 susirgo 12 anykštėnų. Nuo Covid-19 birže-
lio mėnesį rajone mirė vienas žmogus. O šią savaitę rajone 
registruotas tik vienas naujas susirgimas 

Birželio 11-osios, penktadie-
nio, duomenimis, rajone Co-
vid -19 dar sirgo 31 asmuo. Iki 
penktadienio Anykščių rajone 
nuo Covid-19 buvo paskiepyta 
50,5 proc. gyventojų: abu skie-
pus (arba „Janssen“ vakciną, 
kurios leidžiama tik viena dozė) 
gavo 32,2 proc., vieną - 18,3 

proc. anykštėnų.  Lietuvoje pa-
skiepyta 41,3 proc. gyventojų: 
pilnai paskiepyta 27,0 proc., iš 
dalies - 14,2 proc.

Tiesa, skiepijant anykštėnus, 
neišvengta ir nesusipratimų. 

Čekonių kaimo (Debeikių 
sen.) gyventojas, paskambinęs į 
„Anykštos“ redakciją, piktinosi, 

jog jį nuo Covid-19 medikai ke-
tina skiepyti skirtingomis vakci-
nomis. „Matyt, mus, senius, nori 
numarinti“, - kalbėjo vyriškis.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė So-
nata Steniulienė, iš „Anykštos“ 
išgirdusi šią žinią, teigė, kad taip 
būti negali - abu skiepai privalo 
būti to paties gamintojo. Po ne-
ilgo tyrimo direktorė išsiaiškino, 
kad čekoniškį suklaidino pa-
keistas vakcinos „AstraZeneca“ 
pavadinimas į „Vaxzevria“.

„Skiepų turime pakankamai - 
ir „Pfizer“, ir „Vaxzevria“. Aišku, 
esant dideliems besiskiepijančių 
srautams, nesusipratimų neiš-
vengsi, tačiau stengiamės visas 
kylančias problemas spręsti ir 
manau, kad jas išsprendžiame“, 
- „Anykštai“ sakė Anykščių 
PSPC direktorė S.Steniulienė. 
Paprastai Anykščių PSPC per 
dieną paskiepijama 200-300 as-
menų. O rekordinę dieną suleis-
ta beveik 500 vakcinų.

-ANYKŠTA

Dr.Mindaugas Nefas vadovaus 
privačiam licėjui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš Anykščių kilęs istorijos mokslų daktaras Mindaugas 
Nefas nuo rugsėjo vadovaus VDU licėjui „Sokratus“.

Istorijos mokytoju ir VDU 
Švietimo akademijos dėstyto-
ju dirbantis dr.M.Nefas šiemet 
debiutavo ir televizijos laidos 
„Įdomiosios pamokos“ vedėjo 
amplua. Jis -  pirmojo Anykščių 
rajono mero dr.Sauliaus Nefo  
ir lietuvių kalbos mokytojos, 
Anykščių rajono tarybos narės 
Dangiros Nefienės sūnus.

„Ar man verta sukti šiuo ke-
liu? Taip, rizikos čia yra. Juk 
kaip mokytojas esu užsitarna-
vęs ne tokią blogą reputaciją, 
darbo specifika ir atsakomybės 
ribos yra gerai žinomos, o čia 
-  ne tik nauja mokykla, bet ir 
visiškai kitas amplua. Juk kaip 
direktorius esu nulis (o gal be-
veik nulis).

BET, šioms pareigoms ren-
giausi didelę savo gyvenimo 

dalį -  jau vaikystėje stebėjau 
ir analizavau, kaip dirba mano 
tėtis – gimnazijos direktorius 
ir mano vidurinės mokyklos 
direktorė. Turėjau puikią lyde-
rystės mokyklą Lietuvos šau-
lių sąjungoje, kur teko įvairius 
karjeros laiptelius įveikti. Vė-
liau atidžiai analizavau moky-
klų, kuriose dirbau, vadovybės 
darbus. Iš visų labai daug ko 
išmokau, bet svarbiausia, jog, 
būdamas protingas, mokiausi 
ne tik iš jų pliusų, bet ir nesė-
kmių. Ačiū Jums, mieli mano 
vadovai“, - „Facebook“-e para-
šė dr.M.Nefas. 

VDU licėjus „Sokratus“ yra 
privati mokykla, kurioje moko-
mi 1-12 klasių mokiniai.  Mo-
kymasis jame per metus kai-
nuoja 5-6 tūkst. eurų.

33-ejų metų istorikas dr.Mindaugas Nefas sako, jog jau vaikys-
tėje stebėjo, kaip gimnazijai vadovauja jo tėtis dr.Saulius Nefas.  
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užjaučia

???

(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosAnykščių profesinėje 
mokykloje darbai darbus veja

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Alantos technologijos ir verslo mokyklos (ATVM) Anykš-
čių filiale – statybos ir pertvarkos. Ruošiamasi įrengti val-
gyklą ir bendrabutį, sutvarkyti dirbtuves ir net aprūpinti 
mokyklą energija iš atsinaujinančiųjų šaltinių. 

ATVM direktorius Vladas 
Pusvaškis „Anykštai“ pasako-
jo, kad Anykščių mokykloje – 
statybos. Pirmajame mokyklos 
aukšte bus įrengta valgykla su 
mokymo klase ir bendrabutis 
mokiniams. 

„Numatome įrengti 16- kos 
kambarių bendrabutį, virtuvė-
lę ir poilsio kambarį. Ten, kur 
šiuo metu yra pirmojo aukšto 
fojė, bus valgykla, o ten, kur 
yra rūbinės patalpos, įreng-
sime virtuvę ir sandėliavimo 
patalpas. 

Greta valgyklos dar su-
projektuotas maisto ruošimo 
technologijos kabinetas (labo-
ratorija). Tai bus praktinio mo-
kymo bazė su nauja, modernia 
įranga virėjų ir maisto ruošėjų 
mokymui - mikseriais, plak-
tuvais ir visa kita modernia ir 
reikalinga mokymui įranga“, - 
apie pertvarkomą infrastruktū-
rą pirmajame mokyklos aukšte 
pasakojo mokyklos direkto-
rius. 

Paklaustas, ar valgykloje 
mokyklos mokiniai galės to-
bulinti profesinius įgūdžius, 
V.Pusvaškis pabrėžė, kad mo-
kiniams kuriama atskira mo-
kymo tobulinimo laboratorija, 
kuri kuriama prie valgyklos, o 
mokiniai valgykloje praktiką 
atlikti galės. 

„Mes nuo baseino, per vidi-
nį kiemelį, įrengėme priėjimą, 
kad, nesant  karantino ribo-
jimų, į valgyklą galėtų ateiti 
maitintis ne tik mokiniai, bet ir 
lankytojai“, - apie planus pasa-

kojo ATVM direktorius. 
Nors numatomi gana stam-

būs pertvarkymo darbai, tačiau 
tai dar ne viskas. Planuojama 
atstatyti ir įrengti mokyklos 
dirbtuves: „Manome, kad mo-
komosios dirbtuvės iki Naujų-
jų metų taip pat bus atstatytos. 
Remontui skiriama 130 tūks-
tančių eurų. Viliamės, kad nau-
dosime šilumos siurbliais „oras 
– vanduo“ tiekiamą šildymą ir 
šildysime mokymo kabine-
tus – šaltkalvystės, kalvystės, 
metalo apdirbimo, pjovimo, 
tekinimo laboratorijas“, - apie 
rimtas pertvarkas „Anykštai“ 
pasakojo V.Pusvaškis.

„Kadangi Alantoje vyksta 
120 Kw galios saulės elektri-
nės statyba, tai mes trūkstamą 
elektros kiekį Anykščių moky-
klai galėsime panaudoti iš sta-
tomos elektrinės. 

Mes elektrą pagaminsime 
iš saulės, o dar turime biodu-
jų jėgainės gaminamą elektrą, 
tai praktiškai abi mokyklas 
aprūpinsime elektra iš atsinau-
jinančių šaltinių. Ir tai ne tiek 
ambicingi, kiek realūs planai. 
Liepos mėnesį jau turime ga-
minti savo energiją. Kadangi 
esame gaminantis vartotojas, 
pagamintą energiją perkelsime 
į Anykščius ir Anykščiuose ją 
naudosime“, - planais dalijosi 
mokyklos direktorius.

V.Pusvaškis pasakojo, kad 
išvardyti darbai yra stambūs, 
tačiau toli gražu ne visi, ku-
riuos jau įvykdė ar vykdo, kai 
Anykščių mokykla buvo pri-

jungta prie Alantos. Daug dar-
bų padaryta pačios mokyklos 
jėgomis, kaip kad sutvarkyti 
kabinetai ar įrengta salė. Taip 
pat perkama technika, pavyz-
džiui, mokomasis krovininis ir 
mokomasis lengvasis automo-
biliai. 

„Gyvybė jau įkvėpta, dabar 
reikia įkurtą ugnį dar labiau 
įpūsti, kad ji nebe rusentų, o 
kūrentųsi. Manau, viskas bus 
gerai. Keisis aplinka, keisis 
mokyklos įvaizdis, atsirado 
tęstinio mokymo programos, 
kurių anksčiau nebuvo mo-
kykloje“, - optimizmo, kal-
bėdamas apie Anykščių tech-
nologijos mokyklą, nestokojo 
Alantos mokyklos direktorius 
V.Pusvaškis. 

Alantos technologijos ir vers-
lo mokyklos, kurios filialu 
yra tapusi Anykščių techno-
logijos mokykla, direktorius 
Vladas Pusvaškis nestokoja 
optimizmo ir aktyviai gaivi-
na Anykščių mokyklą.

Mirtis ateina, nieko ne-
klausia, tik pasiima patį 
geriausią, patį brangiau-
sią... Tylius paguodos žo-
džius skiriame vaikams, 
vyrui ir visiems artimie-
siems, mirus Danutei 
AVILTIENEI. 

I.Milevičienė ir 
J. ir V. Žurunskai

Anykščių profesinė mokykla, tapusi Alantos technologijos ir 
verslo filialu, sulaukė didelių investicijų.

Ką manote apie 
anykštėnų 
automobilių 
parkavimo 
ypatumus?

Toma Barčytė:
„Kai atvažiuoja mano draugai 

iš Kauno, visada stebisi šia sto-
vėjimo aikštele. Toks jausmas, 
kad bet kas ir bet kur numeta 
mašiną“.

Toma Belousovaitė:
„Baisūs tie ypatumai, nes kai 

priparkuoja mašinas, tai nei 
įvažiuot, nei pravažiuot, nei iš-
važiuot. Toks jausmas, kad, jei 
galetų, tai ir į parduotuvę įva-
žiuotų.“

Arvydas Nez:
„Anykščiai – miestas, kuria-

me negalioja STOP ženklas: 
retas kuris sustoja, nebent su-
mažina greitį.Važiuoja, stato, 
kaip nori.“

Sandra Veršelienė:
„Jei platesnes duris (Vilniaus 

gatvės „Norfos“ parduotuvės - 
red.past) padarytų, tai į vidų galė-
tų įvažiuoti. Aikštelė labai didelė 
ir vietos toliau kiek nori, bet kai 
reikia išvažiuoti iš aikštelės, atro-
do, kad ir išvažiavimo nėra. Kad 
galėtų, ir įvažiavimą užstatytų“.

Duokit man švirkštą – ir aš 
pajudinsiu žemę!

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės vicemeras, apie gyven-
tojui iškilusią problemą ieš-
kant, kaip pasiskiepyti nuo 
COVID-19 ligos:

„Duokit tam žmogui mano 
telefoną, išspręsiu problemą“.

Ir net tuo patys įtikėjome!

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
skandalingą Anykščių daly-
vavimą UNESCO kūrybinių 
miestų tinklo konkurse:

„Mes šaukiame, kad esame 
ypatingas miestas, ypatingas 
rajonas. Kurortas!“

Ir Jūs sutinkate, kad ne 
kiekviename mieste STT 
merą išsiveda?

Vytautas BALČIŪNAS, 
Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus direktoriaus pa-
vaduotojas inovacijoms, plė-
trai ir vadybai, apie skanda-
lingą Anykščių dalyvavimą 
UNESCO kūrybinių miestų 
tinklo konkurse:

„Anykščių kultūrinis feno-
menas galėtų būti išgrynintas 
ir pateiktas į sąrašą kaip toks 
objektas“.

Jei nuo to atlyginimas 
nepriklauso – kodėl ne?

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
apie skandalingą Anykščių 
dalyvavimą UNESCO kūry-
binių miestų tinklo konkur-
se:

„O jeigu tai yra tik veikla 
dėl veiklos, tada, žinoma, gali 
ją atlikti kas pakliūva ir kaip 
pakliūva“.

Jei kalbame ne apie 
krematoriumą mokykloje...

Vladas PUSVAŠKIS, Alan-
tos technologijos ir verslo 
mokyklos direktorius, apie 
pertvarkas Anykščių moky-
klos filiale:

„Gyvybė jau įkvėpta, dabar 
reikia įkurtą ugnį dar labiau 
įpūsti, kad ji nebe rusentų, o 
kūrentųsi“.

Paprastai niekas taip 
nepadeda į postus kopti, kaip 
kitų nesėkmės

Mindaugas NEFAS, istori-
kas, apie tai, kad vadovaus 
VDU licėjui „Sokratus“:

„Iš visų labai daug ko iš-
mokau, bet svarbiausia, jog, 
būdamas protingas, mokiausi 
ne tik iš jų pliusų, bet ir ne-
sėkmių“.
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Žmogus iš 1941 – ųjų vasaros...

(Atkelta iš 1 psl.)

Tremtyje patirtus išgyveni-
mus įamžino keliomis dešimtis 
grafinių piešinių, kurių paroda 
įsimintiną birželio 14 – ąją, 
minint pirmojo masinio trėmi-
mo 80 metų sukaktį,  atveriama 
Anykščių Siauruko muziejuje, 
šalia tremtinių vagono.

Pirmieji atsiminimai

Gimęs šis ypatingas žmogus 

pačiame Lietuvos pakraštėly-
je, Lazdijuose, pasienio polici-
ninko Juozo Klimašausko šei-
moje. Tėtis, kilęs nuo Vidžių 
dabartinėje Baltarusijoje, po 
Pirmojo pasaulinio karo liko 
našlaičiu, kartu su kelias pana-
šaus likimo paaugliais pateko 
į Lietuvą, gyveno pas ūkinin-
kus prie Utenos, mokėsi amatų 
mokykloje, tarnavo kariuome-
nėje Klaipėdoje. Patiko, bet 
liktiniu pasilikti nepavyko, 
tačiau jau vedus nusišypsojo 

Tremtinių jurta ant Laptevų jūros kranto.             Alfredo Klimašausko piešinys 

laimė – gavo tarnybą pasienio 
policijoje. Sakydavo, kad to 
meto pasieniečiai svajodavo  
tarnauti prie pačios ramiausios 
sienos su broliška Latvija, o 
štai Lenkijos pasienyje nuolat 
įvykdavo incidentų. Kai so-
vietai 1940 metų vasarą oku-
pavo Lietuvą,  J. Klimašauską 
iš tarnybos atleido, o šeima 
– tėvai su trijų metukų Alfre-
du ir jaunesne sesute Aurelija 
- pasitraukė į motinos tėviškę, 
Nemakščių kaimą prie Ute-

nos. Tačiau ir ten sovietiniai 
pareigūnai bei jų talkininkai 
Klimašauskus surado. Tėvą 
suėmė lemtingųjų 1941 metų 
gegužės pabaigoje, nuteisė de-
šimčiai metų ir įkalino Rešiotų 
lageriuose. Motiną su vaikais 
paėmė birželio 14 – ąją ir iš 
Utenos stoties gyvuliniame 
vagone su daugybe likimo bro-
lių ir sesių nugabeno iki Šven-
čionėlių. Toliau kelionė tęsėsi 
plačiojo geležinkelio trauki-
niais -  iš Naujosios Vilnios iki 
pat Maskvos, po to dar tolyn, 
kol nugabeno iki pat Barnaulo 
miesto Altajaus srityje.

A. Klimašauskas  pasakojo, 
kad tas dienas šiek tiek pri-
simena, nors labai miglotai, 
fragmentiškai, juk buvęs vos 
ketverių metų. Tuomet giliau 
įsirėžė vos keli netikėti įvykiai 
– didžiulis kepyklos gaisras, 
paauglių šėlsmas mušant di-
džiulį prie barakų atšliaužusį 
žaltį ir ilgas stovėjimas eilėje 
prie duonos bei sriubos. Per-
virtus per penkių metų am-
žiaus ribą, atmintis fiksavo 
veik viską, ką vaikas regėjo ir 
girdėjo...

Sesutės tragedija

Tai nutiko Barnaulo mieste. 
Kelias šeimas apgyvendino 
tuščioje mokykloje, dideliame 
kambaryje: suolus sustumdę  į 
pasienius, tremtiniai miegojo 

tiesiog ant grindų. Buvo va-
sara. Mažesni vaikai pradėjo 
sirgti tymais. Susirgo ir Kli-
mašauskiukai. Jiems besiga-
luojant, motina užsikrėtė šilti-
ne -  baisia užkrečiama liga. Ją 
izoliavo, išgabeno į ligoninę. 
Vaikai liko, nors labai gerų, 
bet svetimų, žmonių globoje. 
Išvažiuodama į ligoninę mo-
tina  prašė visus daiktus mai-
nyti į maistą, kad tik išgyventų 
vaikai. Veikiai jie ėmė sveikti, 
pirmoji ėmė taisytis sesuo. Ta-
čiau kažkaip atkrito ir visai ne-
tikėtai mirė. Palaidojo svetimi 
kažkur miesto kapinėse. Moti-
na sugrįžusi rado sūnų dar te-
besergantį, šaukė vardu, bet jis 
tyliai gulėjo tiek nusilpęs, kad 
nebebuvo jėgų atsiliepti.

Gyvenimas, darbas, buitis
tolimojoje šiaurėje...

Pirmuosius mėnesius pragy-
veno Južakovo gyvenvietėje, 
po to labai daug tremtinių su-
sodino į vagonus ir išgabeno 
dar toliau į šiaurę - iki pat Le-
nos upės. 

Ten susodino į dūmais al-
suojančio garvežio traukiamas 
baržas. Plaukė kelias dienas. 
Dažnai sustodavo, išlaipinda-
vo pulkus žmonių. Eleną Kli-
mašauskienę su sūnumi nu-
plukdė iki pat Laptevų jūros. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Turėjau kažkokių reikalų 
gretimame Grikiapelių  kaime. 
Sustojau prie vienos sodybos. 
Terasoje sėdi vyrai. Kokie 
septyni. Vyrai argumentuotai 
diskutuoja apie Baudelair‘ą ir  
Sartre. Vos pradaręs auto-
mobilio duris išgirstu, jog jie 
jau komentuoja mane. Sako: 
„Koks čia  py...as mano keliu 
važiuoja, tuoj snukin“, - ir dar 
kažką panašaus.  Žmogystos 
kyla nuo stalo, artėja. „Kai 
filosofas sustoja, menininkas 
eina toliau“, -  grėsmingai 
rėkiu, bandydamas apsiginti. 
Staiga tas, kuris buvo išsiver-
žęs toliausiai į priekį, mosteli 
ranka: „Ble, čia gi Vidmukas“.  
Visi draugiškai sveikinamės, 

sėdu prie stalo. Intelektualus 
pokalbis tęsiasi...   O būčiau 
ne Vidmukas iš gretimo kaimo, 
net Sartre nebūtų padėjęs.

Po ilgokos pertraukos 
stebėjau nuotoliniu būdu vy-
kusį Anykščių rajono tarybos 
posėdį. Labai Grikiapelių 
vyrus primena. Diskusijos 
apie Baudelair‘ą ir  Sartre 
kiek toliau pažengusios, bet 
saviškių ir svetimųjų samprata 
identiška. Gali praleisti porą 
metų Mauručiuose, Malagoje 
ar Marse, bet, prisijungęs prie 
tarybos posėdžio transliaci-
jos, per porą valandų lengvai 
sudarysi du atskirus sąrašus. 
Iš politikų laikysenos aišku, 
kas čia pas mus „geriečiai“ 
ir kas „tubiečiai“. Na, arba 
atvirkščiai - kas „tubiečiai“, o 
kas „blogiečiai“.

Ne naujiena, kad iš biudžeto 
gyvenantys žmonės yra skirsto-
mi į savus ir svetimus, į prie-
šus ir draugus. Taip, žinoma, 
skirstomi ir ne vien biudžeti-
ninkai, bet nebiudžetininkams 
patiems yra neįdomu, lojalūs 
jie valdžiai ar nelabai.

Dabartinės rajono situacijos 
išskirtinumas yra saviškius ir 
svetimus skiriančio brūkšnio 
riebumas. Brūkšnys storas, 

storas ir raudonas. Matėsi jis 
iš karto po savivaldos rinkimų, 
tačiau vyliausi, kad pamažu 
išsitrins. Deja, praraja tik 
didėja.

Buvęs Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis gegužės 
mėnesio rajono tarybos posė-
dyje kalbėjo, kad buvusiems 
jo komandos valdininkams 
taikomas mobingas, „žmonės 
iš darbo išeina šeimomis“.  
Aišku, kyla klausimas, kaip ir 
kada tie žmonės į savivaldybę 
susirabaškino su visa savo 
gimine. Žinot, bet juk suaugę 
žmonės! Vyras su žmona, aiš-
ku, nesitaria, kokiame konkur-
se kuris dalyvaus. O paskui 
pradaro šviežias valdininkas 
savo naujojo kabineto duris 
ir... ups! Koks nustebimas! 
Prie lango po alijošiumi jau jo 
ponia sėdi...  

Šios valdžios proteguotieji 
naujieji (dažnai jie naujie-
ji-senieji) kadrai remiami 
konkrečių politinių jėgų. 
Tačiau Anykščių konservato-
riai, valstiečiai, socialdemo-
kratai ir liberalai susivijo į 
vieną kamuolį. Jie dabar visi 
yra „mes“. Neliko politinio 
identiteto užuomazgų. Ką ten 
politinio, net emocinio identi-

teto nerasta. Šitai „kvadrai“ 
rinkimuose bus svarbu ne 
patiems ką nors laimėti, o kad 
tik K.Tubis negrįžtų. Nes jei 
tas grįš, vėl pradės valymus. 
Galiu pateikti sąrašą, kas 
pirmiausia bus „išrotuotas“ 
atgal į gatvę.

Per tarybos posėdį K.Tubis 
reikalavo pateikti skaičius, 
kiek pinigų rajonui kainavo 
dabartinės valdžios atliekama 
kadrų kaita. Vicemeras, so-
cialdemokratas Dainius Žio-
gelis administracijos vadoves 
gindamas  (ir pats besiginda-
mas) pasiūlė pateikti lygina-
muosius skaičius - kiekgi pats 
K.Tubis per savo kadenciją 
ištaškė lėšų išeitinėms išmo-
koms ir teismų priteistoms 
kompensacijoms. 

Taip jau treti metai tęsiasi 
„razborkės“, kas blogas, o 
kas dar blogesnis. Ir kur mes 
nueisime šitaip važiuodami? 

Man regis, bent iki šio laiko 
K.Tubis sėkmingai renkasi 
politinius dividendus. Jis gina 
iš darbo išmestuosius ir rūpi-
nasi darbo žmonių kolektyvais. 
Komunalininkai ir ligoninės 
personalas „stopudovai“ yra 
už K.Tubį. Grįžę tironai-di-
rektoriai verčia dirbti. Dirbti 

nesinori. Žiemą nesinori todėl, 
kad šalta, vasarą -  kad karšta, 
rudenį -  todėl, kad bulviaka-
sis, o pavasarį... Ai, kiek ten 
pas mus to pavasario būna.  

Rajono valdžia į įmonių ir 
įstaigų vidaus santykius nesi-
kiša. Arba kišasi tik tada, kai 
nebeturi galimybių nusišalinti. 
Senovės kinų ( o gal jotvingių) 
išmintis sako - kur neįsikiši tu, 
įsikiš K.Tubis. 

Kalbant apie „tubinę“ ir 
„posttubinę“ kadrų rotaciją, 
daromos klaidos yra identiš-
kos. Nevykėliai ir prisipla-
kėliai, kuriuos ne tik reikėjo 
atleisti iš darbo, bet jiems 
pavymui dar pašaudyti iš 
„ragatkės“, kad nebekiltų net 
minčių apie valdišką tarnybą, 
- suplakti su puikiais specia-
listais.  Ir kiekvienas latras, 
išvytas iš darbo, turi teisę ir 
jaučia pareigą pareikšti, kad 
yra tokio pat lygmens „reži-
mo“ auka, kaip koks Alvydas 
Gervinskas.

K.Tubis, kabindamasis į ger-
klę valdžios „kvadrai“, elgiasi 
teisingai. Mušk, pakol laimėsi. 
Nelaimėsi, tai įdirbį nurašysi 
į nuostolius. Ta takoskyra 
kaip tik jam ir tik jam ir yra 
naudinga.
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Geriausia metų mokytoja Violeta Raugalienė: 
„Tai buvo tik stabtelėjimas, pasidžiaugimas“

Robertas ALeKSIeJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pernai, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos informacinių technologijų 
ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė paskelbta Ge-
riausia metų mokytoja. 

Jau 28 metus pedagoginį darbą dirbanti anykštėnė tikina, 
kad net užvėrus mokyklos duris  mokytojo darbas nesibai-
gia, ypač šiuo laikotarpiu, kai tenka dirbti nuotoliniu būdu.

- Papasakokite, kodėl nu-
sprendėte tapti mokytoja, kiek 
metų jau dirbate šį darbą, ko-
kiose mokyklose teko dirbti.

- Gimiau ir augau Švenčionių 
mieste, kuriame baigiau vidurinę 
mokyklą, pavadintą matematiko 
Zigmo Žemaičio vardu. Nuo 
mažens labai mėgau matemati-
ką, nes  ji man geriausiai sekėsi. 
Ko gero, dėl šios sėkmės turiu 
būti dėkinga savo matematikos  
mokytojui Vytautui Čepuliui, 
apie kurį išliko patys šviesiau-
si atsiminimai. Manau, kad šis 
žmogus ir paskatino mane tapti 
matematikos mokytoja. 

Kadangi visada mokiausi labai 
gerai ir  vidurinę mokyklą bai-
giau tik su vienu 4 (penkiabalėje 
sistemoje),vadinamuoju sidabro 
medaliu, mano tėvai norėjo, kad 
tapčiau teisininke ar ekonomiste. 
Tačiau aš norėjau būti mokytoja.  
Matematikos kitus mokiau dar 
būdama mokinė: mokiau savo 
seses, bendraklasius. Ir man tai 
puikiai sekėsi. 

Dar besimokydama 11-12 kla-

sėse  važinėjau į kassavaitinius 
būsimojo pedagogo kursus Vil-
niaus pedagoginiame institute. 
Lankydama šiuos kursus galuti-
nai įsitikinau, kad būsiu mokyto-
ja ir mokysiu kitus matematikos. 
Sėkmingai išlaikiusi egzaminus, 
1988 m.  įstojau į Matematikos 
fakultetą studijuoti matematikos 
ir informatikos. 1993 m. bai-
giau jau  Vilniaus pedagoginį 
universitetą, nes man dar bestu-
dijuojant Vilniaus pedagoginis 
institutas pakeitė pavadinimą į 
Vilniaus pedagoginį universite-
tą. Esu dėkinga likimui, kad vie-
nu metu galėjau įgyti dvi speci-
alybes – tai didžiulis privalumas 
mano darbe.

Vienerius metus po studijų 
dirbau savo mokykloje – Šven-
čionių Zigmo Žemaičio viduri-
nėje. Ištekėjusi atvykau gyventi 
į Anykščius ir nuo 1994 metų 
pradėjau dirbti Anykščių Anta-
no Vienuolio vidurinėje moky-
kloje, kuri vėliau keitė savo sta-
tusą ir vardus (tapo gimnazija, 
vėliau – progimnazija).  Mano 
pedagoginio darbo stažas – jau 

Mokytoja Violeta Raugalienė dirba  ne tik mokykloje, bet ir vai-
kų lopšelyje – darželyje.

28 metai. Papildomai po kele-
tą metų teko dirbti Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje, Jono 
Biliūno gimnazijoje. Dirbdama 
šiose mokyklose įgijau dar dau-
giau patirties, sutikau labai daug 
puikių žmonių. 

Paskutinius ketverius metus 
dirbu ir Anykščių lopšelyje-dar-
želyje „Spindulėlis“ neforma-
liojo ugdymo mokytoja. Čia 4–6 
metų vaikus ugdau naudodama 
išmaniąsias technologijas. Vai-
kai mano  užsiėmimų metu pa-
sitelkdami technologijas atlieka 
įvairias veiklas, kurios ugdo pas-
tabumo, skaičiavimo, aplinkos 
pažinimo bei kitus  įgūdžius. 

- Pernai buvote išrinkta Ge-
riausia metų mokytoja. Ką 
Jums reiškia šis titulas?

- Bet kuriam žmogui yra malo-
nu, kai jo darbas yra vertinamas 
ir pripažįstamas. Geriausio metų 
mokytojo nominacija mano 
darbe nepakeitė nieko. Saky-
čiau, kad tai buvo tik savotiškas   
stabtelėjimas, pasidžiaugimas.  

Už  daugelį savo sėkmių esu 
dėkinga Antano Vienuolio pro-
gimnazijos vadovams, buvu-
siems ir esamiems kolegoms. 
Esu dėkinga jiems už tai, kad 
visada jutau  pritarimą mano 
iniciatyvoms, palaikymą. Kartu  
mes sukūrėme ir įgyvendinome 
keletą puikių projektų, kurie pri-
sidėjo prie mokinių pasiekimų 
gerinimo ir mokytojų kompe-
tencijų tobulinimo.

- Esate matematikos mo-
kytoja. Kaip Jūs pakomen-
tuotumėte tą faktą, kad  ma-
tematikos brandos egzaminų 
rezultatai jau visoje Lietuvoje 
kelia nerimą? Ar moksleivius 
sunku sudominti matemati-
ka?

- Valstybinis matematikos 
brandos egzaminas yra toks 
egzaminas, kurį būtina laikyti, 
jei  siekiama įstoti  į valstybės 
finansuojamą studijų vietą. Tad 
matematikos brandos egzaminą 
dažnai laikyti renkasi tie, kurie 
nori jį išlaikyti, tačiau jam tin-
kamai nesiruošia.  Praeitų metų 
matematikos egzamino išlaiky-
mo riba tikrai nebuvo aukšta. Ir 
net  bendruoju lygiu matemati-
kos besimokantys mokiniai ga-
lėjo jį išlaikyti. 

Žinoma, mus,  matematikos 
mokytojus,  liūdina  vis prastė-
jantys brandos egzaminų rezul-
tatai. Tačiau čia matau tik vieną 
kelią – sunkų ir „juodą“ darbą. 
Matematika yra  dėsningumų, 
sąryšių mokslas, kuris lavina lo-

ginį mąstymą, atskleidžia žmo-
gaus intelektą. Tik sistemingas 
ir nuoseklus matematikos mo-
kymasis  garantuoja sėkmę per 
brandos egzaminus. Tad mano 
patarimas ketinantiems egzami-
ną laikyti – mokytis, mokytis ir 
dar kartą mokytis.

- Dabar mokytojų darbas 
neatsiejamas  nuo įvairių pro-
jektų, tarptautinių patirčių. 
Kurie iš jų Jums ir Jūsų mo-
komiems moksleiviams davė 
daugiausia patirčių? 

- Galiu pasidžiaugti, kad mano 
kartu su darbo grupe parengtas 
skaitmeninių pokyčių projektas 
„Mokymas(is) taikant išmanių-
jų technologijų modelį MITAS 
mokinių pasiekimų gerinimui“ 
šalies „Samsung mokykla atei-
čiai“ konkurse   2018 m.  buvo 
pripažintas tvariausiu skaitmeni-
nių pokyčių projektu ir laimėjo 
didįjį 10000 eurų prizą Samsung 
įrangai įsigyti. Tais metais kon-
kurse dalyvavo 12 šalies moky-
klų ir mūsų mokyklos  komanda 
laimėjo šį konkursą.

2019 m. mano parengtas 
Erasmus+KA1 programos pro-
jekto „Inovatyvus mokymas(is) 
taikant modelį „SMART" pe-
dagogų skaitmeninių kompe-
tencijų ir mokinių pasiekimų 
gerinimui“  gavo Švietimo 
mainų paramos fondo dotaciją. 
Vykdydami šį projektą su darbo 

grupės nariais vykome į mobi-
lumo kursus Ispanijoje, Austri-
joje, Airijoje. Mūsų dar  laukia 
vizitas į Kroatiją. Šių mokymų 
metu įgijome daug  darbo su iš-
maniaisiais įrenginiais patirties, 
užmezgėme pažintis su  projek-
to partneriais.

Vykdant Erasmus+ KA2 pro-
jektą „Mokykis išmaniai atei-
ties šalyje“ kartu su projekto 
komanda  dalyvavau  projekto 
partnerių susitikimuose Estijo-
je ir Austrijoje. Tarptautiniuose 
projektuose įgyta patirtis  ne tik  
leidžia pagilinti užsienio kalbos 
žinias, tobulinti bendrąsias daly-
kines kompetencijas, bet  įgalina 
ir ugdymą organizuoti taip, kad 
didėtų mokinių motyvacija bei 
gerėtų mokinių pasiekimai. Ir 
tai yra svarbiausia.

- Kokia buvo Jūsų reakci-
ja, kai teko persiorientuoti ir 
pandemijos metu dirbti kitaip 
nei iki šiol? Gal Jums buvo 
lengviau, nes esate informaci-
nių technologijų mokytoja?

- Praeitų metų pavasarį, kai 
prasidėjo nuotolinis mokymas, 
man, kaip ir visiems mokyto-
jams, teko išmokti dirbti nuoto-
liniu būdu.

Violeta Raugalienė pastebi, kad dabartinė šalies švietimo vadovy-
bė sprendžia tik su pandemija susijusius klausimus.
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Geriausia metų mokytoja Violeta Raugalienė: 
„Tai buvo tik stabtelėjimas, pasidžiaugimas“

(Atkelta iš 5 psl.)
Kartu su kolegomis turėjo-

me išklausyti  gausybę kursų, 
mokymų ir pasirinkti įrankius, 
kuriais turėjome organizuoti 
nuotolinį mokymą. Man, kaip 
informacinių technologijų mo-
kytojai, tai nebuvo sudėtinga 
ir nekėlė jokios įtampos. 

Sudėtingiau buvo išmokyti 
savo kolegas, mokinius, kaip  
dirbti ir mokytis su nuotolinio 
mokymo įrankiais. Ir tai reikė-
jo padaryti nuotoliniu  būdu. 

Man ir mano kolegei, infor-
macinių technologijų mokyto-
jai, tai pavyko padaryti.

- Kas Jums mokytojo darbe 

teikia daugiausia džiaugsmo?

- Daugiausia džiaugsmo mo-
kytojo darbe teikia vaikų pasie-
kimai, sėkmės, pergalės ir žiban-
čios vaikų akys. Mes, mokytojai, 
džiaugiamės, kai džiaugiasi mūsų 
mokiniai, kad jiems pavyko įveik-
ti kliūtis, įgauti pasitikėjimo. Mes  
liūdime, o kartu ir džiaugiamės, 
kai mūsų ugdomi mokiniai užau-
ga ir  juos turime išlydėti. 

- Buvo metas, kai mokykloje 
organizavote streiką. Ar dabar-
tinė šalies valdžios politika mo-
kytojus ir Jus asmeniškai jau 
tenkina? Ką dar matytumėte 
taisytino švietimo politikoje?

- Streiką teko organizuoti ne 
man, kaip  pirminės profesinės 
sąjungos organizacijos pirminin-
kei, o visos profesinės sąjungos  
vadovybei. Reikalavimus  savo 
darbdaviui  kėlė ne pirminė orga-
nizacija, o visa profesinė sąjun-
ga. Tačiau tai buvo reikalavimai, 
kuriems mes pritarėme. 

Labai gaila, kad Lietuvos  švie-
timo profesinės sąjungos nesivie-
nija, nes tik  viena stipri profesinė 
sąjunga galėtų tinkamai ir dera-
mai atstovauti švietimo įstaigų 
darbuotojams. Švietimo srityje 
yra daug probleminių klausimų, 
kuriuos reikia spręsti. Dabartinė 
švietimo vadovybė kol kas spren-
džia tik su pandemija susijusius 

klausimus. Iš Švietimo ir mokslo 
ministrės nematome ryškios stra-
tegijos ir veiksmų, kurie tobulin-
tų ir taisytų švietimo padėtį.

- Kaip Jūs atsipalaiduojate, 
kai užveriate mokyklos duris?

- Mokytojo darbas užvėrus 
mokyklos duris tikrai nesibai-
gia. Tai žino visi mokytojai. 
Dabar, kai mokomės nuotoli-
niu būdu ir  vyksta darbas iš 
namų, laiko poilsiui ir atsipa-
laidavimui lieka vis mažiau. 
Bet laisvu  nuo darbo metu 
geriausias atsipalaidavimas – 
aktyvus poilsis, buvimas gam-
toje, kelionės.

- Esate  ne kartą dalyvavusi 
politikoje. Ko pirmiausia imtu-
mėtės, jei taptumėte Anykščių 
rajono tarybos nare?

- Visa galva esu panirusi į 
savo darbą. Tikrai negalvoju 
šiuo metu apie savęs realiza-
vimą politikoje. Tačiau manau, 
kad anykštėnams labiausiai 
reikia naujų darbo vietų. Jau-
nimas, baigęs studijas, negali 
čia rasti darbo, negali čia kurti 
šeimų. 

- Kokia Anykščių vieta ir 
kodėl  Jums yra mieliausia?

- Anykščiuose daug širdžiai 
mielų vietų. Bet man mieliau-
sias yra pėsčiųjų takas, vedan-
tis  link Dainuvos slėnio. Labai 
mėgstu juo vaikščioti bet kuriuo 
metų laiku ir bet kokiu oru. 

2021 m. gegužės 27 d. Anykščių rajono savivaldybės ta-
rybos sprendimu Nr. 1-TS-159 „Dėl pritarimo Anykščių 
rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2020 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta 
Anykščių rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ir Anykščių 
rajono savivaldybės mero 2020 m. veiklos ataskaita. Visuo-
menei pristatome praėjusių metų ataskaitos santrumpą.

Anykščių rajono savivaldybės mero 
Sigučio Obelevičiaus 2020 m. veiklos ataskaita I dalis

2020-ieji metai buvo ne-
lengvi iššūkių metai, nes 
daug problemų kėlė COVID-
19 pandemija, karantinas, su 
tuo susijęs mokesčių nesu-
rinkimas, apmiręs aptarna-
vimo sektorius. Laimei, ne-
sustojo projektų vykdymas, 
atlaisvinus karantiną, atsiga-
vo turizmo sektorius, kartu 
su administracijos vadovais 
„įjungus taupymą“ pavyko 
sureguliuoti finansų srautus 
ir savivaldybė metus baigė 
sėkmingai. Dėl to dėkoju 
savo komandai: vicemerui 
Dainiui Žiogeliui, adminis-
tracijos direktorei Ligitai 
Kuliešaitei, jos pavaduotojai 
Venetai Veršulytei, patarėjų 
komandai, skyrių vedėjams, 
seniūnams, specialistams.

Per 2020 m. Taryba į posė-
džius rinkosi 12 kartų, kilus 
COVID-19 pandemijai, vie-
nas posėdis vyko menų inku-
batoriuje, 9 posėdžiai vyko 
nuotoliniu būdu. Per praėju-
sius metus užregistruoti 388 
sprendimų projektai, priimti 
384 tarybos sprendimai. Ga-
lima pasidžiaugti ir padėkoti 
visiems tarybos nariams už 
gerą lankomumą, kad išlie-
ka gera tradicija diskutuoti ir 
ieškoti geriausių sprendimų 
komitetuose, todėl taryboje 
sprendimai priimami pakan-

kamai greitai, diskusijos būna 
dalykiškos, nesiveliama į pigų 
populizmą. 

Strateginis planavimas. 
2020 m. buvo vykdomos 9 
Anykščių rajono savivaldy-
bės (toliau – Savivaldybė) 
2019–2021 metų strateginio 
veiklos plano (toliau – SVP), 
patvirtinto Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos 2019 m. 
sausio 31 d. sprendimu Nr. 
1-TS-5, programos. 9 progra-
mose buvo planuojama įvyk-
dyti 242 priemones. Įvykdytų 
pagal planą priemonių buvo – 
133 (55 proc.), iš dalies įvyk-
dyta – 65 (27 proc.), neįvyk-
dyta – 44 (18 proc.).

Didžiausią įtaką plano 
priemonių neįvykdymui tu-
rėjo COVID-19 pandemija 
ir su tuos susiję apribojimai; 
biudžeto lėšų perskirsty-
mas; kai kurioms gyvybiš-
kai svarbioms programoms 
ir priemonėms (socialinių 
pašalpų mokėjimui, keleivių 
pavėžėjimui ir pan.) trukdė 
išaugęs nedarbo lygis ir dėl 
to padidėjęs socialinių išmo-
kų skaičius, užsitęsusios vie-
šųjų pirkimų procedūros; per 
didelės rangos darbų sumos.

2020 m. SVP buvo įgyven-
dintas 89,1 proc. Daugiausia 
lėšų buvo panaudota Koky-
biškos švietimo sistemos kū-

rimo, sporto skatinimo ir jau-
nimo užimtumo ir Palankios 
socialinės aplinkos kūrimo 
programoms įgyvendinti, t. y. 
didžiausią Savivaldybės išlai-
dų dalį sudarė išlaidos švieti-
mui ir socialinei aplinkai. 

Biudžeto formavimas ir 
įgyvendinimas. 

2020 metams patvirtintas 
rajono Savivaldybės biudžeto 
pajamų ir asignavimų planas 
29 583,1 tūkst. Eur. Rajono 
biudžeto pajamos palyginus 
su 2019 metų patvirtintu pla-
nu didėjo 8,1 procentu (27 
196,6 Eur).

2020 m. pavyko subalan-
suoti biudžetą, todėl nepritrū-
ko apyvartinių lėšų ir Savi-
valdybei nereikėjo skolintis.

2020 m. į rajono Savival-
dybės biudžetą (kartu su 
užskaita ES lėšomis) gauta 
35 488,8 tūkst. Eur įplaukų. 
Patikslintas pajamų planas 
įvykdytas 94 proc., negau-
ta 2281 tūkst. Eur pajamų. 
Mokesčių surinkimo planas 
įvykdytas 96,3 proc., negauta 
620,3 tūkst. Eur pajamų. Kitų 
pajamų surinkimo planas  
įvykdytas 97,9 proc., negau-
ta 69,2 tūkst. eurų. Dotacijų 
planas įvykdytas 90,8 proc. 
Savivaldybei mokinio krep-
šelio lėšų buvo skirta 5384,8 
tūkst. Eur arba 12 proc. dau-
giau nei 2019 m.

Savivaldybės negrąžintų 
paskolų likutis 2020 m. pa-
baigai – 2 145,5 tūkst. Eur. 
Bendra paskolų grąžintina 
suma metams sudarė 378,7 
tūkst. Eur, kuri numatyta 
2021 metų biudžete.

Teritorinis planavimas, 
miesto įvaizdžio ir kultūri-
nio paveldo politika.

 2020 metais išduoti 94 sta-
tybą leidžiantys dokumentai, 
iš jų: statiniams namų valdose, 
soduose, ūkininko sodybose 
– 43; statiniams, susijusiems 
su turizmu – 1; komercinių 
paslaugų teikimui – 10; že-
mės ūkiui – 4; gamybai, pra-
monei – 1; administracinėms 
paslaugoms, gydymui – 5; 
inžineriniams statiniams – 17; 
daugiabučių atnaujinimui mo-
dernizavimui – 13. 

Atlikti mažųjų architektū-
ros formų remonto ir įrengi-
mo darbai, pradėtos atnau-
jinti poilsio vietos J. Biliūno 
gatvėje– įrengti nauji suoliu-
kai, pastatytos šiukšliadėžės, 
įrengta nauja poilsio aikštelė 
prie Anykščių A. Vienuolio 
progimnazijos. 

Restauruota virš 10 įvai-
rių dailės vertybių (antkapi-
nių paminklų, stogastulpių, 
kryžių, koplytėlių ir kt.). Ir 
toliau buvo vykdomi šie dar-
bai: atlikti Mickūnų kaimo 
Koplytstulpio su Kristaus, 
nešančio kryžių, skulptūra 
ir Pienionių dvaro sodybos 
koplytėlės su Nukryžiuotojo 
skulptūra restauravimo-kon-
servavimo darbai. 

Per praėjusius metus Savi-
valdybė išnuomojo 3 sklypus 
fiziniams ir juridiniams asme-
nims: Kranto g. 2A, K. Būgos 
g. 4 ir J. Jablonskio g. 17F.

Per 2020 metus pradėta 
rengti 19, iš jų 14 pabaigta 
Žemės sklypų formavimo 
ir pertvarkymo projektų dėl 
naudojamos valstybinės že-

mės suformavimo bei per-
tvarkymo.

Turizmo politika. 
2020 metais prasidėjusi 

COVID-19 pandemija ir ka-
rantino suvaržymai smarkiai 
paveikė turizmo sektorių. Ta-
čiau vasarą buvo tikras vidaus 
turizmo bumas. Apie Anykš-
čius, čia teikiamas turizmo 
paslaugas buvo plačiai ir tei-
giamai atsiliepiama šalies ži-
niasklaidoje. Anykščių rajono 
turizmo ištekliai įvairiomis 
rinkodarinėmis priemonėmis 
buvo pristatomi vietos bei 
kaimyninėse rinkose. 

Priemonių „Turizmo pro-
jektų įgyvendinimas“ ir „Tu-
rizmo rinkodaros priemonių 
įgyvendinimas“ įgyvendini-
mui buvo skirta 55 000,00 
Eur. Šiomis priemonėmis 
siekiama formuoti Anykš-
čių rajono, kaip turizmui 
patrauklaus krašto, įvaizdį, 
užtikrinti tinkamą rinkodarą, 
plėtoti turizmo infrastruktū-
rą, produktus ir paslaugas. 

Pastaraisiais metais 
vyko aktyvus Ežerų krašto 
(Anykščių, Ignalinos, Molė-
tų, Utenos ir Zarasų rajonų) 
turizmo informacijos centrų 
bendradarbiavimas. Regioni-
nės plėtros departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
2020 metais organizuotame 
konkurse „Regionai: atradi-
mų žemėlapiai“ Ežerų krašto 
bendradarbiavimas pripažin-
tas kaip labiausiai regioną 
stiprinanti ir garsinanti inici-
atyva Lietuvoje.

Užsak. Nr.587
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(Atkelta iš 1 psl.)

Važinėja per gydytojos kapą

Informavau asmeniškai di-
rektorių K.Šapoką. Gegužės 
10 d. vėl buvo užvažiuota ant 
signalinio strypo. Direktorių 
informavau. Pažadėjo vairuo-
toją sudrausminti. Gegužės 21 
d. vėl užvažiuota ir sulaužytos 
plytelės. Direktorius informuo-
tas. Žmonės, matę įvykį, sakė, 
kad vairuotojas nesugeba 4 m. 
plotyje privažiuoti prie šiukšlių 
konteinerių. Nuo 2015 m. jokių 
tokių įvykių nebuvo. Prašau im-
tis veiksmų ir atlyginti žalą, kad 
žmona galėtų ilsėtis ramybėje“, 
- raštu išdėstė R.Gižinskas.  

 Žinomas anykštėnas kalbėjo, 
kad kaskart į kapines jis eina 
jausdamas baimę - ar tik vėl 
neras suniokoto kapo. „Patys 
pagalvokit, kokias emocijas jau-
čiu. Čia juk kapas, ne gėlių dar-
želis prie namo“, - „Anykštai“ 
sakė R.Gižinskas.

Susmeigė kuolus

Anykštėnas tikino, kad UAB 
Anykščių komunalinis ūkis di-
rektorius K.Šapoka jam aiški-
na, kad nėra įrodymų, kad per 
L.Gižinskienės kapą važinėja 

Prieš beveik šešerius metus mirusi Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Lionė Gižinskienė ir po mirties neturi 
ramybės.

komunalininkai, nors akivaizdu, 
kad šalia kampinio kapo driekia-
si keliukas, vedantis link kapinė-
se esančių šiukšlių konteinerių.

Po buvusio muzikos moky-
tojo R.Gižinsko aiškinimosi 
su K.Šapoka, šalia ilgus metus 
Anykščiuose gydytoja dirbusios  
R.Gižinskienės kapo ir priešin-
goje keliuko pusėje buvo įkasti 
masyvūs kuolai. Šie įrenginiai 
dar labiau jį šokiravo.

 „Koks estetinis vaizdas? Jeigu 
šiukšliavežių vairuotojai nemoka 
važiuoti, jiems visą kelią basliais 
reikia sužymėti?“ -  retoriškai 
klausė žinomas anykštėnas.   

Vairuotojų veiksmuose 
pažeidimų nenustatyta

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius K.Šapoka, at-
sakydamas į R.Gižinsko raštą, 
apsidraudė iš visų pusių. Jis 
nurodė, kad R.Gižinskas „jokių 
įrodymų dėl patirtos žalos, ku-
rią galimai galėjo padaryti UAB 
Anykščių komunalinis ūkis vai-
ruotojas, nepateikė.“ 

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius išdėstė, kad ba-
landžio 29-ąją šiukšles iš kapinių 

vežė ne traktorius (R.Gižinskas 
teigia, kad protektoriaus žymės 
rodo, kad važiuota traktoriaus), 
o sunkvežimis „Scania P320“. 
„Šio automobilio vairuotojas yra 
apklaustas, tačiau jo veiksmuose 
jokių pažeidimų nenustatyta“, -  
R.Gižinskui parašė K.Šapoka.  

„Pažymėtina, kad kiekvie-
ną dieną kapinėse dirba kelių 
įmonių darbininkai, kurie stato 
paminklus ir jie naudojasi įvai-
rių rūšių transportu, kuriuo važi-
nėja po kapinių teritoriją. Todėl 
teigti, kad kapavietę apgadino 
UAB Anykščių komunalinis 
ūkis transportas, nėra pagrindo. 
Taip pat pranešame, kad 2021-
05-31 Anykščių miesto kapinė-
se pastatyti du stulpeliai, nelei-
siantys transporto priemonėms 
užvažiuoti ant kapaviečių ir to-
kiu būdu jas apgadinti. Ateityje 
planuojame atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelę perkelti į 
kitą vietą“, - anykštėnui atsakė 
Komunalinio ūkio vadovas.

Kitaip tariant, komunalinin-
kai yra nekalti, nes nėra įrody-
mų, kad jie kalti, o taip pat nėra 
įrodymų, jog buvo padaryta 
materialinė žala. Bet nors ko-
munalininkai ir nevažinėja per 
kapus, tačiau kapinių  keliukas, 
vedantis link atliekų konteine-
rių, pažymėtas dviem basliais, 
o pačius konteinerius žadama 
iškelti iš kapinių. Žodžiu,  dabar 
komunalininkai per kapus neva-
žinėja, o konteinerius iškėlus iš 
kapinių nevažinės dar labiau.

Konteineriai pastatyti, kai 

dar nebuvo palaidojimų

„Anykštai“ K.Šapoka sakė, 
kad kapinių teritorija nėra pati 
tinkamiausia vieta atliekų su-
rinkimo aikštelei, todėl rudenį 
konteinerius išstums už kapinių 
tvoros. „Konteineriai ten pastaty-
ti tada, kai teritorija dar nebuvo 
užlaidota“, - dėstė UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius. 

Žinant, jog pastaraisiais me-
tais masinis anykštėnų genoci-
das nevyko, konteinerių perstū-
mimo klausimas galėjo būti 
aktualizuotas ir neužlaidojus 
visos kapinių teritorijos. 

K.Šapoka sako, kad jo 
vairuotojai tvirtina, jog per 
L.Gižinskienės kapą jie nevaži-
nėja, todėl jis ėmėsi tik preven-
cinės priemonės - liepė šalia 
keliuko įkasti du baslius. 

Per kapus važinėti yra 
negerai

Atsakymą R.Gižinskui rengia 
ir Anykščių rajono savivaldybė. 
Panašu, kad išsamesnis tyrimas 
nebuvo atliktas ir nebus atlik-
tas. Juolab kad R.Gižinskas 
neturi ir įrodymų (filmavimo 
kameros anykštėnas kapinėse 
dar neįrengė). 

„Nežinau, kaip komentuoti 
situaciją... Akivaizdu, kad per 
kapus važinėti negalima. Ne-
rasim nė vieno žmogaus, kuris 
būtų patenkintas, radęs sunio-
kotą artimųjų kapą“, - „Anykš-
tai“ sakė Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius.

Konteineriai Anykščių kapinėse stovi todėl, kad kažkada ši teri-
torija nebuvo užlaidota.

Anykštėnas Romaldas Gižins-
kas neabejoja, jog jo žmonos 
kapą periodiškai užkliudo 
šiukšliavežė, kurios vairuoto-
jas nesugeba atbulas priva-
žiuoti iki atliekų konteinerių.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius teigia, kad 
nėra įrodymų, jog per gy-
dytojos Lionės Gižinskienės 
kapą važinėja jo įmonės dar-
buotojai.

šiupinys

Direktorius. Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
„Anykštai“ sakė, jog kai tik pasi-
baigs karantinas - skelbs Anykš-
čių rajono ligoninės direktoriaus 
konkursą. O artimiausiu metu 
turėtų būti pasirinktas ligoninės 
direktoriaus pavaduotojas.

Teisininkas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje nuo pir-
madienio dirba naujas specia-
listas Ramūnas Kaulakys.  Jis 
po konkurso priimtas pakaitiniu 
teisininku ir dirbs tol, kol į darbą 
grįš Ieva Katinienė.

Smurtavo. Birželio 8-ąją 
19 val.30 min. policija gavo 
pranešimą, jog Vikonių kaime 
(Anykščių sen.) vyras (g. 1972 
m., nustatytas 2,08 prom. girtu-
mas) smurtauja prieš moterį (g. 
1976 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į Utenos aps. VPK ilga-
laikio sulaikymo patalpą.

Muziejus. Viešajame auk-
cione parduodamas buvusios 
mokyklos pastatas Andrioniš-
kyje. Andrioniškio seniūnijos 
seniūnas Rolandas Lančickas 
„Anykštai“ sakė, kad šio pastato 
pirkimu jau domėjosi potencia-
lūs pirkėjai. Buvusios mokyklos 
pastate yra planų atidaryti su 
partizanų judėjimu susijusį mu-
ziejų. „Tačiau čia tik kalbos“, 
- sakė R.Lančickas. Buvusios 
mokyklos pastatas yra statytas 
1900 metais, jo bendrasis plotas 
siekia 363 kv.m.

Muzika. Muzikos grupė 
„Laukinis vėjas“, kurios lyderis 
yra anykštėnas Ramūnas Šiau-
čiulis, sekmadienį pasidalijo 
nauju vaizdo klipu „Revoluti-
on“. Skirtingai nei ankstesnėje 
grupės kūryboje, kurioje vyra-
vo gitaros melodijos ir sodrus 
R.Šiaučiulio vokalas, šį kartą 
nauja daina skamba visiškai ki-
taip. Gana  netikėtai „Laukinis 
vėjas“ pasuko į elektroninės 
muzikos plotmes. Šį kartą išleis-
tas instrumentinis kūrinys. Vaiz-
do klipą galima pamatyti portale 
anyksta.lt

Tinklai. Birželio 3 dieną ti-
krindami socialiniu tinklu „Fa-
cebook“ gautą informaciją, Ute-
nos aplinkosaugininkai Kurklių 
seniūnijos Kališkos kaime nu-
statė asmenį, sodyboje laikiusį 
nustatyta tvarka nepaženklintą 
verslinės žvejybos įrankį – vie-
ną statomąjį tinklą.Asmeniui 
surašytas protokolas, paimtas 
tinklas.

Skelbimas. Jeigu norite per 
„Anykšta“ pasveikinti ar pa-
reikšti užuojautą, toks skelbimas 
kainuos 20 Eur.
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Prekybos centre – anykštėniški 
kadrai Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Panevėžyje, prekybos ir pramogų centre „RYO“, ekspo-
nuojama paroda, skirta Siaurukui. Daugelio eksponuojamų 
nuotraukų autorius – anykštėnas Vaidas Pupelis.

Paroda „Šimtamečio siauruko 
kelionė“, kurioje eksponuoja-
ma dešimt fotografijų, susijusių 
su Siauruku, atidaryta gegužės 
pabaigoje. Lankytojai ją apžiū-
rėti galės iki birželio antrosios 
pusės. Fotografijų autoriai – 
Vaidas Pupelis ir Andrius Rep-
šys, o ekspoziciją paruošė VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ (ASG). Iš dešimties eks-
ponuojamų parodoje fotografi-
jų - net devynios yra anykštėno 
V.Pupelio darbai. 

Kaip „Anykštai“ sakė ASG 
Kelionių organizavimo sky-
riaus vadovė Zita Bareikienė, 
žinant, kad Panevėžyje preky-
bos centras „RYO“ sulaukia 
milžiniško srauto lankytojų ne 
tik iš Panevėžio, bet ir iš kitų 
šalies miestų, ASG turi gali-
mybę Siauruką pristatyti dides-
niam žmonių ratui. 

„Prekybos centras parodą 
priėmė nemokamai, draugiškai. 
Turėjome nuotraukas nusiųsti 
įvertinimui - jie vertino koky-
bę ir mes labai džiaugiamės, 
kad turime ką parodyti. Mums 
Panevėžyje labai svarbu, kad 
Siauruku važiuotų daug žmo-
nių, o Anykščiai sutiktų daug 
svečių“, - apie abipusę naudą 
pasakojo organizatorių atstovė.  

Pašnekovė neslėpė, kad paro-
da ne tik pristato Siauruko gro-
žį, bet ir padeda populiarinti jo 
reisus: „Mes turime ką parodyti 
žmonėms. Yra nuostabios sto-
tys, vyksta edukacinės progra-
mos. Šioje parodoje puikuojasi 
ne tik Anykščių geležinkelio 
stotis, bet yra fotografijų ir su 
Troškūnų, ir Surdegio stotimis. 
Norime žmonėms pristatyti, 
kad mūsų 69 kilometrų ruožas 

yra vienintelis toks ilgas ruo-
žas“, - pasakojo Z.Bareikienė. 

ASG Kelionių organizavimo 
skyriaus vadovė prisiminė, jog 
šį pavasarį Siauruko bėgiais va-
žiuojant drezina buvo pasiektas 
rekordas. Po rekordo Siaurukas 
taip pat sulaukė didesnio susi-
domėjusiųjų, klausinėjusių, ar 
yra galimybių pasivažinėti dre-
zina, dėmesio.

Vadovė džiaugėsi V.Pupelio 
darbais: „Jis tikras Siauruko 
fanas. Jis dirba Siauruke, be-
protiškai myli savo darbą ir 
mes labai džiaugiamės, kad jis 
pas mus dirba. Džiaugiamės ne 
vien jo kūrybiniais ieškojimais, 
bet ir tuo, kad jis dirba labai at-
sakingą darbą. Mūsų traukinys 
be jo nevažiuotų, nes kelio ruo-
žas, tai, ką prižiūri V.Pupelis su 
kolegomis, tikrai yra labai svar-
bus. Jis tvarko, prižiūri vėžes 
ir dirbdamas randa labai daug 
gražių vaizdų. Mes labai džiau-
giamės turėdami tikrai išskir-
tinių nuotraukų, kurios tinka 
parodoms“, - gerų žodžių apie 
V.Pupelį nešykštėjo Kelionių 
organizavimo skyriaus vadovė.

Beje, Z.Bareikienė „Anykš-
tai“ sakė, jog šiemet Siauru-
kas siekė išleisti atvirlaiškių 
ir brošiūrų, kur dominavo 
V.Pupelio nuotraukos, paraišką 
teikė Anykščių savivaldybės 
paskelbtam Leidybos projektų 
konkursui, tačiau finansavimo 
negavo. „Galbūt komisijai pa-
sirodė per mažas prioritetas, 
kad mes panevėžiečiai, gal 
anykštėnams didesnį prioritetą 
teikė... Buvome numatę išleisti 
6 000 vienetų atvirlaiškių. Per 
visą sezoną būtume apdovanoję 
keliautojus ir taip reprezentavę 

Anykščių kraštą. Viena iš kon-
kurso sąlygų buvo, kad turime 
reprezentuoti Anykščių kraštą. 
Šiose nuotraukose nebūtų bu-
vęs populiarinamas Panevėžys 
- būtų tik Siaurukas, važiuo-
jantis Anykščių kraštu. Mes jau 
seniau buvome išsileidę atvir-
laiškius, jie buvo tiesiog graibs-
tomi. Dabar norime išsileisti 
kokybiškesnių atvirlaiškių su 
V.Pupelio nuotraukomis ir taip 

populiarinti Anykščių kraštą“, 
- apie nepavykusį konkursą pa-
sakojo ASG atstovė.

Z.Bareikienė pasakojo, kad 
dabartinė paroda turėtų plėstis 
ir vėliau būtų eksponuojama 
naujose erdvėse: „V.Pupelio 
parodų tikrai dar bus ne vie-
na. Tokių fotografijų, kurios 
džiugintų akį, tikrai matome 
ne vieną. Kai pasidalijame 
Vaido fotografijomis, mato-

me, kiek sulaukiame „patik-
tukų“, žmonės rašo laiškelius. 
Mes labai džiaugiamės. Laikas 
V.Pupeliui būti fotografijos 
grandu. Visada turi būti vizija. 
Siauruko fotografija turi pa-
siekti Europą. Užsibrėžkime 
tokį tikslą. Pradžiai pasieki-
me  kurią nors vieną šalį, tokių 
ambicijų turime“, - optimizmo 
nestokojo Kelionių organiza-
vimo skyriaus vadovė.

Daugelio eksponuojamų fotografijų autorius – Siauruko darbuotojas, anykštėnas Vaidas Pupelis.
Nuotr. iš VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis facebook.

Anykštėno Vaido Pupelio nuotraukomis gali grožėtis Panevėžio  prekybos centro „RYO“ lankytojai.

Anykštėno Vaido Pupelio nuotraukose - gyvenimas šalia siauro-
jo geležinkelio.   Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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(Atkelta iš 4 psl.)
Vietovė ant neišvaizdaus, 

plyno, uolėto Laptevų jūros 
kranto vadinosi Bikovmišu. 
Ten vadovaujami ruso komen-
danto vyrai ir moterys statė 
jurtas – ant medinių karkasų 
klojo velėnas, palikdami angas 
langams. Stiklo nebuvo, tad 
juos „įstiklino“ tik prasidėjus 
šalčiams -  uždengė ledo ga-
balais, plyšius užpylė sniegu. 
Viduje buvo baisingai drėgna, 
gultai sugrūsti vienas šalia 
kito, šildydavosi kūrendami iš 
perpjautos metalinės statinės 
padarytą krosnelę.

Tremtinius varydavo į dar-
bus: daugiausia gaudydavo 
jūroje žuvį. Vasarą plaukdavo 
didelėmis valtimis – keturi ir-
kluodavo, o du mesdavo tin-
klus. Žiemą kirsdavo storame 

lede eketes ir pro jas, panėrę į 
gelmes tinklus, traukdavo žu-
vis. Už darbą gaudavo tik po 
500 gramų duonos, nedirbančių 
davinys būdavo dar mažesnis, 
dar mėnesiui skirdavo gal pusę 
kilogramų cukraus ir tiek pat 
riebalų arba sviesto. Ir žinokis. 
Nors labai stipriai kontroliuoda-
vo, tačiau moterys, pasikišusios 
giliai po drabužiais, parsineš-
davo žuvų. Tuomet tai būdavo 
tikriausia puota.

Gerokai sunkesnis buvęs 
tremtinių, patekusių į didžio-
sios upės žiočių salas, gyve-
nimas. Ypač Trofimovske, kur 
tremtiniai mirdavo tiesiog šei-
momis.  Po kelių mėnesių pa-
smerktiesiems visiškai suplyšo 
drabužiai, avalynė. Siuvėjai ir 
kurpiai buvo tiesiog graibsto-
mi.  E. Klimašauskienė kaip 

tik ir buvo labai gera siuvėja.

Lemtinga išvyka pas 
gydytoją

Moters su sūneliu buitis bu-
vusi sunki, netruko paaiškėti, 
kad mažyliui sutrikęs regėji-
mas. Rūpestinga motina išsi-
prašė komendanto nuvažiuoti 
pas gydytoją į Tiksį. Ten gy-
dytoju dirbo menkai apie me-
diciną nusimanęs, bene tik du 
kursus baigęs žydas, keista 
pavarde – Čerčilis. Kiek jis ten 
padėjo, tačiau paaiškėjus, kad 
moteris siuvėja, miesto admi-
nistracija greitai pasirūpino, 
kad ji būtų perkelta gyventi pas 
juos. Taip tremtiniai iš Lietu-
vos apsigyveno uostamiestyje.

Motina Lietuvoje pasižy-
mėjo kaip labai gera, madą 
suprantanti, inteligentams 
valdininkams puikiausius 
drabužius pasiūti gebanti. O į 
Tiksį nuolat atplaukdavo są-
jungininkų amerikiečių lai-
vai iš Aliaskos. Jie atveždavo 
sovietams maisto produktų, 
karinės technikos, amunicijos 
ir kitokio gėrio. Pareigūnai iš 
amerikiečių jūreivių įsigydavo 
geriausių medžiagų. Iš tų me-
džiagų E. Klimašauskienė siū-
davo puikiausius drabužius. 
Gyvenimas labai pagerėjo -  
juk gyveno normaliame bute, 
kuriame buvo elektra, buvo 
kur nusiprausti.

Kelias namo

Tremtiniai galėjo mokytis 
tik rusiškose mokyklose. Pra-
džios mokslus pradėjęs gy-
venvietėse, A. Klimašauskas 
Tiksyje lankė rusišką moky-
klą, 1950 – 1956 m. mokėsi 
jau Okliominsko vidurinėje 
mokykloje, ją baigė, mat jį su 
motina perkėlė į švelnesnio 
klimato kraštus, nors ir toje 
pačioje Jakutijoje.

Tuoj po 1951 – ųjų pas juos 
atvažiavo mirties lagerius iš-
gyvenęs tėvas. Pasakojo apie 
Rešiotų baisybes, apie tai, kad 
pirmosios dvi žiemos buvusios 
rūsčiausios. Prastai maitina-
mi, menkai apsirengę kaliniai 
buvo verčiami sunkiai dirbti, 
tad iš daugiau nei keturių tūks-
tančių išgyveno vos kiek per 
keturis šimtus, tad žuvo apie 
devyniasdešimt nuošimčių. 
Tikriausias genocidas.

Į Lietuvą A. Klimašauskas 
sugrįžo 1959 m. pradžioje, 
apsistojo Vilniuje ir ruošė-
si studijuoti aviaciją ar teisę, 
tačiau, kaip buvęs tremtinys, 
nepriimtas.  Pavyko įstoti į 
Vilniaus elektromechanikos 
technikumą, rusakalbę grupę, 
kurį 1962 m. su pagyrimu bai-
gęs  įgijo radijo ryšio ir trans-

Žmogus iš 1941 – ųjų vasaros...

Kalinys. .

liacijos techniko specialybę. 
Net septynis metus tame pa-
čiame technikume darbavosi 
elektros ir radijo medžiagų, 
pramoninės elektronikos, im-
pulsų technikos ir braižybos 
dėstytoju.

Metai Viešintose

Statant radijo ir televizi-
jos retransliacijos stotį Vie-
šintose, ten besidarbuojantis 
technikumo dėstytojas pasiū-
lė keltis į kaimą. Nebereikės 
gyventi bendrabutyje, gausiąs 
butą, aplink ežerai, miškai, 
pasitaisys sveikata.  Įkalbė-
jo.  1969 m. A. Klimašaus-
kas  atvyko į Anykščių rajono 
miestelį, kuriame tebegyvena 
iki šiol. Darbavosi televizijos 
stoties pamainos viršininku, 
inžinieriumi nuo 1970 iki1997 
m. Mokytojo pašaukimas vis 
viliojo: nuo 1973 m. Viešin-
tų bei Surdegio mokyklose 
pavaduodavo mokytojus – 
mokė astronomijos, fizikos, 
technologijų. Patirti sunkumai 
palengva užsimiršo, o buvęs 
purvinas ir aplūžęs Viešintų 
miestelis išaugo, išgražėjo, at-
sirado panašių patogumų, pas-
laugų, kaip ir mieste. Taip pat 
užaugo, išsimokslino vaikai. 
Likdavo laiko ir pomėgiams. 
Šį tą meistravęs iš metalo, da-
bar dirba staliaus darbus, tačiau 
didžiausia aistra – orlaivių mo-
delių klijavimas. Ne tik žinomų 
pasaulio aviacijos lėktuvų, bet 
ir savos konstrukcijos. Pagrin-
dinės medžiagos - medis, storas 
popierius - vatmanas ir klijai. 
Kai kurie didžiuliais, didesniais 
nei metro skersmens sparnais.  
Dar ir dabar turįs du legendinės 
„Lituanicos“, kraupiojo vokiš-
ko kariško „Junkers – 87“ mo-
delius.

Dar rašo eiles, yra literatų 
klubo „Marčiupys“ narys, jo 
eilėraščiai spausdinti  sutelkti-
nėse, o  2015 metais parengė 
ir išleido savos memuaristinės 
poezijos rinkinį „Išpažintis be 
ašarų“, kurį iliustravo savais 
piešiniais. Piešti tai, ką trem-
tyje teko patirti, paskatino 
tėtis. Žinodamas apie sūnaus 
gebėjimus, pasiūlė įamžinti 
piešiniais tai, ko niekas  ne-
įamžino fotografijomis. Tad 
kūrė eskizus, o po to kartu 
su tėčiu aptardavo, patikslin-

Miško darbuose. Jurtoje.     Alfredo Klimašausko piešiniai.

davo. Taip keliomis dešimti-
mis piešinių užfiksavo ne  tik 
tremtinių prie Laptevų jūros, 
bet ir politinių kalinių Rešiotų 
lageryje vargus. Kelių dešim-
čių tamsios spalvos pieštukais 
atliktų piešinių paroda „Gyve-
nimas tremtyje“ eksponuota 
Anykščių bibliotekoje ir Ute-
nos kraštotyros muziejuje.

Ar tai gali pasikartoti

Kažkokio pykčio, didelės 
nuoskaudos dėl patirtų išgy-
venimų niekuomet nejautęs. 
Juk prievartą sukuria pyktis ir 
baimė. Kiek teko pažinti pa-
prastus rusus, tai jie visuomet 
elgėsi pagarbiai, niekuomet 
nežemino, laikė lygiais. Kuo-
met motina tremtyje siūda-
vo privačiai, tai ir ją, ir sūnų 
valgyti, kokio rango bebūtų 
valdininkas, sodindavo kartu, 
jei tuo metu rengdavo pobū-
vį – kviesdavo pasilinksminti. 
Prievarta sklidusi iš taip pat 
prievartaujamų žmonių, kurie 
nelabai galėjo pasirinkti.

Išgyvenęs ir Rusijoje kilu-
sio pučo nerimą Lietuvai ta-
pus nepriklausoma valstybe.
Tuomet sovietiniai kareiviai 
užėmė Viešintų televizijos 
bokštą, nutraukė transliaciją. 
Tačiau jie išsilaikė vos kelias 
dienas, mat pučistams pra-
laimėjus Maskvoje, svetima 
kariuomenė greitai išvesta iš 
mūsų šalies. 

Buvusio 1941 metų birželio tremtinio Alfredo Klimašausko ran-
kose išgyventus vargus liudijantis paveikslas. 
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pirmadienis 2021 06 14

sekmadienis 2021 06 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos.Nauji karaliaus drabužiai.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:25 Susipažink su mano pa-
sauliu.
11:55 Nepažinti Indokinijos kam-
peliai.
12:50.Įstabioji Indija.
13:45 Puaro  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Veranda.  
17:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“.
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 Tai… sudėtinga   N-7.
23:50 Melvinas ir Hovardas N-14. 
(kart.).
01:20 Stok! Arba mano mama šaus 
N-7. (kart.).

06:40 Vasaros stovyklos sala.
07:10 Bunikula.
07:35 Padūkėlių lenktynės.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Alvinas ir burundukai 3.

10:40 Čarlis ir šokolado fabrikas.
12:55 Kaubojės istorija   N-7. 
15:00 Laisvas smūgis.  
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Anglija - Kroatija.  
18:00 Laisvas smūgis.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Teleloto. 
20:30 Nekenčiu žvaigždės. 
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Nyderlandai - 
Ukraina. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:35 Penktadienis, 13-oji   N14. 

06:35 Kung fu panda  (kart.).
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 Loch Nesas  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Loch Nesas  N-7.
14:00 Šaunus tėtukas  N-7.
16:00 Burtininko mokinys N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Burtininko mokinys N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gražuolė ir pabaisa  N-7.
22:05 Svarbus taikinys N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Svarbus taikinys N-14.
00:10 Solo. Žvaigždžių karų istorija  
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 STIHL Savickas Classic 
2020. 
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! 
18:30 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempionatas. Austrija - 
Šiaurės Makedonija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Sostų karai  N14. 
01:15 Oušeno dvyliktukas (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 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
12:00 Kai norisi žalumos.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N14. 
22:55 Vyras už pinigus 2  N14. 

00:40 Omaras (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
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. Klaipėda. II dalis. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Kaišiadorių 
Kristaus Atsimainymo katedros. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Klausimėlis. 
14:30 Pirmykštė žemė (kart.).
15:40 Atminties teritorijos  N-7. 
(kart.).
16:15 EHF vyrų rankinio Čempionų 
lyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 
18:00 Stambiu planu. 
19:00 EHF vyrų rankinio Čempionų 
lyga. Finalas. 
20:45 Kelionių atvirukai.
21:00 Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro simfoninio orkestro 
koncertų ciklas. 
22:00 Koncertuoja Lietuvos valsty-
binis simfoninis orkestras. Solistai 
Edgaras Montvidas ir Kostas 
Smoriginas. 
22:45 Keturakis. Amerika pirtyje. 
Kauno dramos teatro spektaklis 
(kart.).
00:30 Tai... sudėtinga N-7. (kart.).

06:00 Nukalta ugnyje (kart.) N-7.
06:55 Pieva.
07:55 Rizikingiausi skrydžiai pasau-

lyje N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Žūklė laukinėje gamtoje  N-7.
10:30 Pavojus migracijoms . (kart.).
11:40 Upės ir žmonės  N-7.
12:55 Auksaspalvio babuino slėnis..
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  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 NBA pusfinalio rungtynės.
01:00 Paskutinį kartą Vegase  N-7 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Senjorų avilys. 
09.30 Grįžtantys. Dokum
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ. 
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 Gyvai. Rondo.  
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 Išlikę.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveika lėkštė su V. Kurpiene.
15:30 Geltonas karutis.
16:00 Retro automobilių dirbtuvės.
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 veidai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 2021. 
00:00 Verslo Švyturys.
01.00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
01:30 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
02:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
02:30 Yugo brolia.

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? 
11:55 Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido dienų 
minėjimas Lukiškių aikštėje. 
13:05 Bėgliai  N-7.
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 Bėgliai  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bėgliai  N-7.
22:30 Jaunasis popiežius  N-14.  
23:30 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
00:15 Įstatymas ir tvarka   (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė  (kart.).
02:00 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  N-7.  
14:30 Nekenčiu žvaigždės.  
15:00 Laisvas smūgis.  
15:40 UEFA EURO 2020   Škotija 
- Čekija.  

18:00 Laisvas smūgis.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020 .  
Ispanija - Švedija.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:35 Visi nori Nikolės   S.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
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.
14:30 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 Organų vagys N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Organų vagys  N-14.
00:10 Naktinė pamaina  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 IškvietimasN-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 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 Lenkija 
- Slovakija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Auksas N14. 
23:50 Legendų biuras (k) N14. 
01:00 Sostų karai (k) N14. 2

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:05 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 Atsitiktinis nuotykis   N14. 
22:50 Juodvarnis  N-7. 
00:50 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kultūros diena. Savaitės 
apžvalga (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai. 
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Broliai. Koncertuoja grupė 
„Skylė“.
12:20 Misija Sibiras.
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Misija Sibiras.
17:30 Gedulo ir vilties diena. Šv. 
Mišios.
18:45 Misija Sibiras.
19:45 Slaptas dosjė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Režisieriaus Algimanto 
Puipos 70-mečiui. Kita tylos pusė. 
23:20 Interviu su režisieriumi S. 
Loznica.
23:35 Valstybinės laidotuvės N-7.
01:45 DW naujienos rusų kalba.
02:00 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
09:15 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
12:55 Nuogi ir įbauginti  (kart.) 
N-7.
13:55 Sandėlių karai  (kart.) 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 Žemiau 6. Kalno stebuklas  
N-14.

23:10 Mara  S.
01:05 X failai 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 Senjorų avilys. Mankšta.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 V parduotuvė.
12.15 Mažos mūsų pergalės.  
12.30 Renkuosi studijuoti.  
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.

06:00 Ugnikalnių takais.

06:30 Orijaus kelionės.  
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Jūs rimtai?  
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 in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
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 
pasaulyje 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 
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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 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 Vartotojų kontrolė. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Naujasis popiežius N-14. 
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.
01:05 Vartotojų kontrolė  (kart.).

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 Nekenčiu žvaigždės.  
15:00 Laisvas smūgis.  
15:40 UEFA EURO 2020. 
Suomija - Rusija.  

18:00 Laisvas smūgis.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7..
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020. Italija - 
Šveicarija. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:35 Operacija „Overlord“   N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai  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 Milijardierių klubas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Milijardierių klubas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Milijardierių klubas . N-14.
00:10 Naktinė pamaina  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 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu (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 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 Turkija 
- Velsas. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Paskutinė tvirtovė   N14. 
00:15 Snaiperis 3 (k) N14. 
02:00 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
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 Sara Kor  N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja (kart.).
06:40 Muzikinis intarpas.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 

(kart.).
07:35 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 Proto džiunglės.  
13:00 Širdyje lietuvis  (kart.).
14:00 Čia – kinas  (kart.).
14:30 Veranda  (kart.).
14:55 Sesuo Nijolė.  
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.).
18:05 Ten, kur namai  N-7.  
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Miestų paslaptys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Už laisvę bėgti.
23:15 Mano dukrai Samai   N-14.
00:50 DW naujienos rusų kalba.
01:05 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.
12:55 Nuogi ir įbauginti  (kart.) 
N-7.

13:55 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
17:25 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti . N-7.
21:00 Drakono kelias  N-14.
23:10 Grotos gyvenimui  N-14.
01:50 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.  
12.30 Renkuosi studijuoti.  
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 pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
10:30 Sveikatos receptas.  
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
14:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
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.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios..
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene
20:00 Verslo Švyturys.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.

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 Vartotojų kontrolė.  
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 drau-
gėms   N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka  N-7.   
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė (  kart.).
02:00 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 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO. Prancūzija - 
Vokietija.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:30 Absoliutus blogis   N14.  

06:15 Galingieji reindžeriai.  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 
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 Trys dienos nužudyti N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Trys dienos nužudyti N-14.
00:20 Naktinė pamaina  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.
18:00 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 Vengrija 
- Portugalija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Snaiperis 3  N14. 
23:20 Auksas (k) N14. 
01:40 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai ). N-7. 

06:05 Daktaras Ozas  N-7. 
07:05 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
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 Sara Kor  N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Dovana Jums (kart.).
06:45 Lietuvos kronika 1989. 
Igarka. 
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 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. 
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
15:00 Slaptas dosjė (kart.).
15:40 Lietuvos kronika 1989. 
Igarka. (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. (kart.).
18:05 Ten, kur namai N-7. 
19:00 Atminimo vakaras „Daugiau 
niekada“ 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Bloga mergaitė. 
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai. 
00.05 DW Naujienos.
00:20 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  (kart.) 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 Tobuli aferistai  N-14.
23:00 “Grotos gyvenimui  N-14.
01:30 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.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
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 interviu
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.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
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 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.
00:15 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 06 15

trečiadienis 2021 06 16

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 06 17

penktadienis 2021 06 18

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. birželio 12 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 Vakaras su Edita. 
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 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Naujasis popiežius  N-14. 
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
(kart.).
00:30 Veranda  (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 Nekenčiu žvaigždės. 
15:00 Laisvas smūgis. 
15:40 UEFA EURO 2020. 
Ukraina - Šiaurės Makedonija.  
18:00 Laisvas smūgis. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė   N-7. 
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020. 
Nyderlandai - Austrija.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:35 Tylos zona   N14.  

06:15 Galingieji reindžeriai.  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 Paliktieji” N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paliktieji  N-14.
00:20 Naktinė pamaina  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. 
10:35Iškvietimas  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 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 Danija 
- Belgija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Keršto valanda. 
Teisingumas N14. 
23:25 Paskutinė tvirtovė (k) N14. 
02:05 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.
11:30 Pakvaišusi porelė.
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. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja (kart.).
06:45 Muzikinis intarpas.
07:00 Lesė   (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas  
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-

rundukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
08:40 Mokslo sriuba  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Trembita. ( kart.).
12:30 Laikinosios sostinės feno-
menas (kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 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  N-7. 
(kart.).
18:05 Ten, kur namai  N-7. 
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Įdomioji Japonija. 
20:20 Kuršių nerija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Patersonas  N-14. 
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.).
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  (kart.) N-7.

14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras -7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:30 Drugelis . N-14.
00:05 Grotos gyvenimui  N-14.
02:45 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.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
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 
pasaulyje 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.

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.  
22:25 Išdavikas   N-14.  
00:55 Pradėti gyvenimą iš naujo   
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 Nekenčiu žvaigždės. 
15:00 Laisvas smūgis. 
15:40 UEFA EURO 2020. Švedija 
- Slovakija. 
18:00 Laisvas smūgis. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020. Anglija 

- Škotija.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:35 Metas veikti  S.  

06:15 Galingieji reindžeriai  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.Orai.
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva – Dominikos 
Respublika.
21:30 Divergentė  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Divergentė  N-14.
00:25 Kruvini pinigai  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 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 Kroatija 

- Čekija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
23:30 Nindzė žudikas   N14. 
01:25 Keršto valanda. 
Teisingumas (k) N14. 
03:15 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
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 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą  N14. 
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Knygų savaitė. Czeslawui 
Miłoszui – 110.
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.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
15:00 Trys Jono Jurašo 
Antigonės. 
15:40 Prisiminkime.Regina 
Maciūtė.
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.).
18:05 Ten, kur namai  N-7. 
19:00 Stop juosta (kart.).
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Karalius Karolis Trečiasis  
N-7.
22:30 Ievos Zasimauskaitės 
koncertas.
23:45 Kuršių nerija  (kart.).
23:55 DW naujienos rusų kalba.
00:10 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras   N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
12:55 Nuogi ir įbauginti  (kart.) 
N-7.
14:25 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI kriminalistai  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rungtynės 
Telšių „Džiugas“ – Vilniaus 

„Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Už priešo linijos 2  N-14.
00:05 Drugelis  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisinguma  
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.  
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. LIDA 
MEŠKAITYTĖ.  
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.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio zona.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje 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  19

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų 
skaičių. 

(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.

Greiti vištienos kepsneliai su 
šonine
Ko gero, nesumeluosim sakydami, kad tai greičiausiai ir 

lengviausiai paruošiamas vištienos patiekalas. Taigi, šuo-
liuojam į virtuvę! 

INGREDIENTAI:
8 vienetai mažosios vištie-

nos filė;
8 riekės šaltai rūkytos šo-

ninės;
8 lapai šalavijo (nebūtina);
1 šaukštas alyvuogių alie-

jaus.

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Ant lentelės išdėliokite 
vištienos file gabalėlius. Ant 
jų uždėkite po vieną šalavi-
jo lapelį ir kiekvieną apsukite 
šoninės juostele. Papildomai 
jokių prieskonių nedėkite, nuo 
šoninės vištiena bus sultinga ir 
aromatinga bei, žinoma, gardi.

2. Keptuvėje įkaitinkite 
aliejų. Jei naudojate šalavijo 
lapelius, tuomet gabalėlį dė-

kite taip, kad lapelis būtų ant 
keptuvės dugno. Kepkite po 6 
min. iš abiejų pusių (kepimo 
laikas priklausys nuo gabalėlių 
dydžio).

3. Patiekite su mėgstamu 
garnyru.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bėgliai  (kart.).
07:00 Išpažinimai.  
07:30 Tabaluga.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė  (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
13:40 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Euromaxx.  
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.  
22:25 Dėl visko kalta meilė N-14.
00:15 Išdavikas  N-14. ( kart.).

06:45 Vasaros stovyklos sala.
07:15 Bunikula.
07:40 Monstrai prieš ateivius.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomas ir Džeris.
09:30 Didžioji kriaušė ir magiška 
jos kelionė.
11:10 Prakeikimas   N-7.  
12:45 Didžioji kova   N-7. 
15:00 Laisvas smūgis.  
15:40 UEFA EURO . Vengrija - 
Prancūzija. 
18:00 Laisvas smūgis. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Vyrai juodais drabužiais 
3 N-7. 
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020. 
Ispanija - Lenkija. 
00:00 Laisvas smūgis. 

00:35 Pagirios Tailande   N14. 

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.
13:05 Ledynmetis. Žemynų atsi-
radimas  N-7.
14:50 Mano didelės storos grai-
kiškos vestuvės 2   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 Greitis  N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Greitis  N-7.
22:05 Įniršis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Įniršis  N-14.
00:50 Lemtingas posūkis 4. S.

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu (k) N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 Baltosios pelėdos. Skrydis 
virš Arkties.
11:15 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
13:35 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
16:50 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
18:00 Pričiupom! 
18:30 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 
Portugalija - Vokietija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Oušeno tryliktukas N-7. 
23:55 Šešėlių namai N14. 
02:00 Nindzė žudikas (k) N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Informacinių mitų griovėjai.
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Žingsnis iki dangaus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtuvės 
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. Dievaičiai N14..
22:55 Sveiki, aš Doris N14. 
00:45 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą  (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės feno-
menas. 

08:00 Sukurta Kiote. 
09:00 Kūrybingumo mokykla..
09:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau. 
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 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Du balsai – viena širdis. 
16:35 Erdvės menas .
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Indivizijos. 
19:00 Vizionieriai. 
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano priešų akivaizdoje 
N-14. 
22:40 LRT Opus ore. Grupė 
„Makchu Pikchu“. 
23:45 Laikinosios sostinės feno-
menas (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Pradėti gyvenimą iš naujo 
N-14. (kart.).

06:00 Nukalta ugnyje  (kart.) N-7.
06:55 Gamtos šokis.
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.
11:35 Gepardai  N-7.
12:50 Jaunas kraujas  N-7.

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  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Kodėl būtent jis? N-14.
00:15 Už priešo linijos 2 N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-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 Keliautojo dienoraštis. 
11.00 Grįžtantys. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Koncertas „Tenoriada”. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Herkus Mantas.
00.00 Pėdsakas  N-7.
01.00 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 Įvartis: Euro 2020.
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.
14:30 Ugnikalnių takais.
15:00 Ugnikalnių takais.
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
17:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
17:30 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
18:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
18:30 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje 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 pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
00:30 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
01:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
01:30 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
02:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
02:30 Mano pramogos veidai.
03:15 Mano pramogos veidai.
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parduoda

įvairūs

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

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-98-54.

Reikalingas žmogus, turintis 
nuosavą benzopjūklą, mal-
koms pjauti ir skaldyti.

Tel. (8-604) 12810.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Duonos, tortų, pyragaičių ga-
myba. Priima užsakymus. Vida 
Mažylienė.

Tel. (8-615) 65526. 

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

Tel. (8-630) 01033.

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

Tel. (8-699) 65148, 

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

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.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel.(8-656) 24531. 

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

Tel. (8-687) 73069.

Dengia įvairius stogus, dažo 
namus, stogus. Lydo ruloninę 
dangą, skardina vėjalentes, 
kaminus, kraigus. Dirba įvairus 
statybų darbus. 

Tel. (8-664) 21242. 

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.

Sodo ir daržo 
prekių 

parduotuvė
Trąšos, augalų 

apsaugos produktai
Pašarai ir lesalai

Mus rasite: 
Gegužės g. 16, Anykščiai
Darbo laikas: 
I-V  8-17h, VI  8-13h
Tel.nr. (8-682) 50825.

Informacija apie parengtą planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „European Energy Lithuania“, 

įm. k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, el. p. europeanenergylithuania@gmail.com, 
tel. 8 69813536.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio 
tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 
Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel. (8-46) 39 08 18.

3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimas ir eksploa-
tavimas, Kurklių sen., Anykščių r.

4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 9 VE. PŪV yra numatoma vystyti žemės skly-
puose kad. Nr. 3466/0001:436, 3466/0001:421, 3466/0001:425, 3466/0001:427, 3466/0001:424, 
3466/0001:434, 3466/0001:438, 3466/0001:431, 3466/0001:429, esančiuose Kurklių sen., 
Anykščių r. PVSV apimtyje tikslinamos VE sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos, 
siūloma 9 VE SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. birželio 30 d. 
imtinai, Kurklių seniūnijos patalpose (Šviesos g. 2, Kurkliai, Anykščių r.) ir PTPI patalpose (V. 
Berbomo g. 10-201, Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV 
PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt, skiltyje „Skelbimai“.

6. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV atas-
kaita susirinkimas įvyks 2021 m. birželio 30 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos 
būdu prisijungimas:https://zoom.us/j/96825543063?pwd=WkRFVEJya2F5WjBKaUNmRyt5NFZ
wZz09, susirinkimo ID: 968 2554 3063, slaptažodis: 076335. Kilus nesklandumams prisijungiant 
skambinti tel. (8 670) 46891.

7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo teikti visuomenės 
pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba 
el. p. info@corpi.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos cen-
tro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 
Utena, el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8 389) 61 941.

siūlo darbą

VĮ Valstybinių miškų 
urėdija Anykščių RP 

reikalingas
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS SPECIALISTAS (-Ė) 
(TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)

Reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštą-

jį koleginį išsilavinimą (profesinio 
bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba 
jam lygiavertę aukštojo mokslo kva-
lifikaciją;

- atitikti Darbuotojų saugos ir svei-
katos specialisto nustatytus kvalifi-
kacinius reikalavimus pagal galio-
jančius teisės aktus.
Daugiau informacijos 
www.vivmu.lt (karjera)

dovanoja Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną.

Tel. (8-624) 56476.

13 ha pievos nusišienavimui.
Tel. (8-616) 80394.

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.

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.

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

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame statinių esančių Anykščių m., Vilniaus g.44,savininko P.S. 

(miręs) turto paveldėtojus, kad matininkas Rimas Trepočka (kvalifikaci-
jos pažymėjimo Nr. 2M-M-53) 2021-06-21, 9val.,vykdys žemės sklypo 
kadastro nr.3403/15:63, esančio Anykščių m., Vilniaus g.46ribų ženkli-
nimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Rimo 
Trepočkosindividualią veiklą adresu P.Puzino g.19, Panevėžys, el. paštu: ri-
mas.trepocka@gmail.com arba telefonu: 8-614-93511.

Dažo namus, skardinius ir 
šiferinius stogus, lydo ruloni-
nę dangą, stato karkasinius 
pastatus. Įvairūs skardinimo 
darbai. 

Tel. (8-658) 37897. 

Įvairūs remonto darbai, namų 
dažymas, stogų dažymas, den-
gimas prilydoma danga, skardini-
mo darbai. Darbus atlieka greita 
visame rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Santechnikos montavimo 
bei remonto darbai. Šildymo, 
vandentiekio, nuotekų monta-
vimas ir remontas. 

Tel. (8-666) 02 658.

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

Tel. (8-659) 75977.

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

Tel. (8-684) 29023.

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

Parduoda traktorius:
 MTZ-52, MTZ-50 su krau-

tuvu, ZETOR 8011, prieka-
bas: savivartes, vienaašes, 
šienapjovę, kultivatorius, 
plūgą. Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

Parduoda variklius: 
MTZ-D-245 turbo, MTZ-D-

60 turbo, MTZ-D-240, MAN, 
VOLVO, DENTZ FAR (4–6 

cilindrų), JUMZ. 
Kainos sutartinės. 
Tel. (8-641) 57036.

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

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 

ežerų pakrates. 
Atliekame ir kitus žemių 

kasimo stumdymo darbus. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Meistras gamina laiptus bei 
visų tipų baldus su drožybos 
elementais iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Gamybinių, sandėliavimo 
patalpų nuoma  750m2 

Anykščių mieste. Didelė 
teritorija lauke. 

Galima nuoma ir 
mažesnių plotų.
Tel. (8-600) 82296.
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Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 13 d. (sekmadienį) prekiau-

sime „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.

Mokam 
geriausią kainą 
už mišką visoje 

Lietuvoje.  
Tel. (8-650) 16017. 

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.

Nekilnojamasis turta

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

Tel. (8-651) 39039.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anyščiuose arba netolie-
se. 

Tel. (8-671) 61261. 

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.  

Kita

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

Naudotus avilius.
Tel. (8-618) 12453.

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.

Nekilnojamasis turtas

Namą.
Tel. (8-614) 08477.

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.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Nebrangiai tris suaugusias 
avis, Skapiškis. 

Tel. (8-672) 47531.

Ožį.
Tel. (8-639) 19096.

Kita

Maistines bulves įvairaus 
dydžio, 1 kg. nuo 0,08 Eur iki 
0,20 Eur. Miežius, kviečius, 
avižas. Gali atvežti. 

Tel. (8-655) 14202.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FeLJeTONAS 

mėnulis
birželio 12 - 14 d.d. - jaunatis

Antanas, Kunotas, Skalvė, 
Akvilina.

Anupras, Ramūnas, Dovė, 
Kristijonas, Kristis, Vilma, 
Kristė.

šiandien

birželio 13 d.

vardadieniai

oras

+14

+20

birželio 14 d.
Rufinas, Valerijus, Almina, 
Labvardas, Bazilijus, Digna.

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

Ant šaligatvio sėdi girtas pi-
lietis. Prie jo prieina policinin-
kas ir klausia:

- Pilieti, ką čia veikiate?
- Sako, kad žemė sukasi... 

Laukiu, kol prie manęs atsisuks 
mano namai...

***
Klientas padavėjui:
- Sakykite, kodėl ant stalo pa-

dėta druska?
- Čia tokiu atveju, jei jums 

patiekale druskos atrodytų per 
mažai...

- O tai kodėl ant stalo nėra pa-
dėta mėsos?!

***
– Kas vaizduojama šiame 

paveiksle: saulėtekis ar saulė-
lydis?

– Saulėlydis.
– Iš kur žinai?
– Pažįstu tą dailininką. Jis tik 

apie vidurdienį išsiropščia iš 
lovos.

***
Santechnikas taiso klozetą. 

Padirbo pusvalandį, viską su-
tvarkė ir sako:

- Iš jūsų 100 dolerių.
Profesorius stebisi:
- Aš - profesorius, Mokslų 

akademijos narys, ir tai negaunu 
100 dolerių už pusvalandį.

- Tai normalu, - atsako san-
technikas. - Aš, kai buvau profe-
sorius, taip pat tiek negaudavau.

***
Net pati gražiausia moteris 

suabejoja savo grožiu, bet užtai 
plikas, mažas, pilvotas, kreiva-
kojis vyras - visada nepakarto-
jamas!

Amiliutė, mokydamasi iš Seimo, 
mokosi sakyti prakalbas „Asile tu neraliuotas, 

Man baigi išvest iš proto!
Gyvuly, kur tu brendi?
Nematai? Vaga srauni!“ 

Arba šitaip: „Dūrų dūra,
Tu už Kazio -  kaip už mūro!
Ir neknisk daugiau man proto,
Sena ožka tu pilvota.

Mėšlo gabale, kaimieti,
Vilniun ko bezdi? Smirdėti?
Protestuoti vėl geidi?
Ar Šimašiaus negirdi?“

Repetuoja Amiliutė,
Maskatuoja jos rankutė. 
Ne blogiau negu Aušrinės - 
Trūksta tik aukštos statinės. 

Artimiausiu štai metu
Ji kalbės kaip iš natų.
Anykščiai -  ne patvorys!
Jie kaip Vilnius pavarys!


