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Būkite su „Anykšta“ ir antrąjį 2021 - ųjų metų pusmetį!
Prenumeratos kainos ir sąlygos 16 laikraščio puslapyje. 16 psl.

Vaižgantas šiuolaikiniame pasaulyje, matyt, 
turėtų daugybę sekėjų

Raimondas GUOBIS

2019 – aisiais, kan. Juo-
zo Tumo – Vaižganto 150 
– osios gimimo sukakties 
metais, Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas iš-
leido 700 puslapių rašytojo 
šeimyninę korespondenciją 
apžvelgiančią knygą „Iš šir-
dies ir tikru reikalu“.

Ją parengė dvi jaunos 
mokslininkės - dr. Aistė Ku-
činskienė ir Jurgita Raškevi-
čiūtė - Andriukonienė. 

Šis interviu - apie humani-
tarinių mokslų dr. Aistės Ku-
činskienės darbus ir ypatin-
gą santykį su svėdasiškio J. 
Tumo – Vaižganto kūrybiniu 
palikimu.

Aistę Kučinskienę, Lietuvių litereratūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus moks-
lo darbuotoją, 2016 metais apsigynusią humanitarinių mokslų disertaciją ,,Juozo Tumo – Vaižganto 
epistolinis diskursas“, teko asmeniškai sutikti ir kalbėtis, kuomet minėjome Vaižganto jubiliejų Lai-
kinojoje sostinėje.

Tiria kontrolieriaus veiklą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius savo potvar-
kiu sudarė komisiją savivaldybės Kontrolės ir audito tar-
nybos vadovo Artūro Juozo Lakačausko galimam tarnybi-
niam nusižengimui tirti.

Meras S.Obelevičius „Anykštai“ sakė, jog buvo atskleista, 
kad kontrolierius savivaldybės vidaus duomenų bazėje at-
sivertinėjo dokumentus, kurių tikrinimas nėra priskirtas jo 
kompetencijai. Įtariama, kad kontrolierius galėjo nutekinti 
informaciją apie dar nepasirašytus dokumentus.

Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos va-
dovo Artūro Juozo Lakačausko galimam tarnybiniam nusižen-
gimui tirti sudaryta komisija, į kurią pakviesti ir specialistai iš 
kitų rajonų. 

Tomas Tomilinas 
manęs neišdavė 

pastabos paraštėseSavaitgalį 
Mickūnų trasoje 
riaumos 
motociklai

Anykščiai - tarp 
vakcinacijos 
lyderių

Apie Anykščių 
suoliukus, arba 
kodėl vištos 
neskrenda į 
šiltuosius 
kraštus

Festivalis. Birželio 26 d. (šeš-
tadienį) 18 val. Angelų muzie-
juje – Sakralinio meno centre 
vyks IX-ojo festivalio „Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose“ atida-
rymo koncertas su grupe FOLK 
TRIO. Bilieto kaina – 5 Eur.

Paroda. Angelų muziejuje – 
Sakralinio meno centre veikia 
iš Anykščių krašto kilusio vieno 
iškiliausių XX a. Lietuvos me-
nininkų -  skulptoriaus, tapyto-
jo, piešėjo, poeto, Nacionalinės 
premijos laureato - Vytauto Še-
rio (1931–2006) paroda „Nėra 
nieko didingesnio už šviesą“. 
Parodos atidarymas – birželio 19 
dieną 18 val..

Vakcinacija. Ketvirtadienį 
Lietuvoje vyko visuotinis vak-
cinavimas. Anykščių vakcinavi-
mo centre  ir  9 seniūnijose be 
išankstinės registracijos buvo 
vakcinuota 317 gyventojų, iš jų 
230 rajone ir 87 mieste. Anykš-
čių rajone šiai dienai iš viso pa-
skiepyta 53,7 proc. gyventojų: 
visiškai paskiepyta 36,3 proc., iš 
dalies 17,4 proc.

Sueigos. Šį mėnesį šaukiamos 
Anykščių rajono seniūnaitijų se-
niūnaičių sueigos. Jų metu seniū-
nijose bus tvirtinamos praėjusių 
metų seniūnų veiklos ataskaitos.

Vestuvės. Ketvirtadienį 
Anykščių rajone susituokė dai-
nininkai Karina Krysko ir Je-
ronimas Milius. Sutuoktuvių 
ceremonija buvo privati ir vyko 
uždaroje teritorijoje, į kurią ne-
galėjo patekti smalsuoliai bei 
pašaliniai asmenys. Ceremoniją 
stebėjo apie 60 kviestinių svečių: 
jaunųjų šeimos nariai, draugai ir 
artimieji.
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spektras

temidės svarstyklės

Užmokestis. Moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio atotrūkis 
šalies ūkyje, pernai sudarė 
12,1 proc. ir buvo 0,3 procen-
tinio punkto mažesnis nei 2019 
metais. Didžiausias moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio ato-
trūkis buvo finansinės ir drau-
dimo veiklos įmonėse – 33,8 
proc., informacijos ir ryšių – 
28,8 proc., žmonių sveikatos 
priežiūros ir socialinio darbo – 
27,1 procento. Statistikų teigi-
mu, darbo užmokesčio atotrū-
kiui įtakos turėjo ne teisinio, o 
socialinio ir ekonominio pobū-
džio veiksniai – vyrų ir moterų 
skaičiaus pasiskirstymas pagal 
ekonomines veiklos rūšis, jų 
profesija, išsilavinimas, am-
žius, darbo stažas ir kitos prie-
žastys.

Pensijos. Potencialo spar-
čiau didinti pensijas yra, sako 
„Sodros“ direktorė Julita Va-
ranauskienė. Iki 2024 metų 
privalomąjį darbo stažą sukau-
pusiems asmenims vidutinė 
pensija turėtų siekti 550 eurų. 
Pensijos didinamos kasmet – 
jos didėja vidutiniškai tiek, 
kiek auga ekonomika ir gyven-
tojų darbo užmokesčio fondas. 
„Sodra“ kovą skelbė, kad šiais 
metais pensijos padidėjo vidu-
tiniškai 9,58 proc.: su būtinuo-
ju stažu – 41 euru iki 440 eurų, 
o vidutinė pensija – 38 eurais 
iki 415 eurų. Šių metų sausį 
Lietuvoje buvo 614 tūkst. se-
natvės pensininkų. 

Globa. Budintiems globo-
tojams už laikinai tėvų glo-
bos netekusio vaiko priežiūrą 
bus didinamas atlygis, skelbia 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Jos teigimu, tai da-
roma, kad budintys globotojai 
į šeimas priimtų ir vyresnius 
vaikus. Budinčiam globotojui 
per mėnesį už kiekvieną fak-
tiškai prižiūrimą vaiką moka-
mas atlygis bus didinamas ne 
mažiau kaip puse minimalios 
mėnesinės algos dydžio suma. 
Už kūdikio, paauglio nuo 12 
metų ar neįgalaus vaiko prie-
žiūrą budintiems globotojams 
mokamas atlygis bus didina-
mas ne mažiau kaip trimis ke-
tvirtadaliais minimalios mėne-
sinės algos dydžio suma. 

Žuvys. Beveik 330 tūkst. 
šiais ir praėjusiais metais iš-
siritusių lašišų bei šlakių jau-
niklių papildė dalies Lietuvos 
upių baseinus.Išleista 114 
tūkst. lašišų ir 132 tūkst. šlakių 
šiųmetukų, taip pat 60 tūkst. 
lašišų ir 23,5 tūkst. šlakių me-
tinukų. Žuvys išleistos Neries, 
Šventosios, Žeimenos, Duby-
sos, Minijos, Jūros, Bartuvos ir 
pajūrio Šventosios baseinuose. 

-BNS

Savaitgalį Mickūnų trasoje riaumos motociklai
Šį savaitgalį, birželio 19-20 dienomis, Mickūnų (Debeikių 

sen.) trasoje vyksta Lietuvos motokroso čempionato II eta-
po važybos. Abi dienas judesys trasoje prasidės 9 valandą 
ryto treniruočių važiavimais. Varžybų pradžia ir šeštadienį, 
ir sekmadienį tuo pačiu laiku - 11 val. 30 min.

Šią savaitę trasos šeiminin-
kas, anykštėnas verslininkas ir 
politikas Lukas Pakeltis pats 
daug laiko praleido Mickūnuo-
se -  ruošė varžyboms trasą, 
pertvarkė zonas, skirtas žiūro-
vams, atliko kitus priešvaržybi-
nius darbus. 

Lietuvos motokroso čempi-
onato vieno iš etapų varžybos 
Mickūnuose - jau tradicija. Per-
nai jose startavo ir didžiausia 
šio sporto Lietuvos žvaigždė 
- iš Anykščių kilęs Arminas Ja-
sikonis.

L.Pakeltis „Anykštai“ sakė, 
jog šiemet paskelbus apie var-
žybas Mickūnuose buvo ypač 
didelis užsienio sportininkų 
susidomėjimas. „Per pandemi-
ją visiems trūko varžybų. Tad 
sportininkų entuziazmas buvo 

nuolaida.    
L.Pakeltis į Mickūnų trasą in-

vestuoja nemažas lėšas - įreng-
ta vandentiekio sistema (trasa, 
jei varžybos vyksta saulėtu oru, 
turi būti nuolat drėkinama, ki-
taip ir sportininkai, ir žiūrovai 
skendės dulkėse), kita būtinoji 
infrastruktūra.

Kol kas Mickūnų trasa L. Pa-
kelčiui pelno neneša. Antri me-
tai varžybos rengiamos pande-
mijos laikotarpiu. Šiemet, net 
jei ir nebus ribojamas žiūrovų 

Vieno iš Lietuvos motokroso čempionato etapų varžybos Mickū-
nuose tradiciškai pritraukia žiūrovų minias. Organizatorių nuotr.

didžiulis. Tiesa, kiek iš varžy-
bomis susidomėjusių užsienio 
sportininkų startuos Mickūnuo-
se, sunku pasakyti, nes laisvė-
jant karantino reikalavimams 
padaugėjo ir varžybų. Sporti-
ninkai turi daugiau galimybių 
rinktis“, - aiškino L.Pakeltis. 

Pernai žiūrovų skaičius dėl 
pandemijos buvo ribojamas. 
Šiemet iki paskutinių dienų ne-
buvo aišku, ar atviroje teritori-
joje vyksiančiam renginiui bus 
taikomi kokie nors apribojimai.

Bilietų kainos išlieka tokios 
pat, kaip buvo ir pernai - šeš-
tadienio bilietas kainuos 10 
eurų, sekmadienio -15. Dviejų 
dienų bilieto kaina - 20 eurų. 
Vaikai iki 12 metų į renginį 
bus įleidžiami nemokamai, ne-
įgaliesiems taikoma 50 proc. 

skaičius, iš anksto buvo sudė-
tinga planuoti situaciją, orga-
nizuoti papildomas atrakcijas. 
„Investicijos dar tikrai negrįž-
ta“, - dėstė L.Pakeltis.

Motokroso meistrai į varžybų 
vietas vyksta su savo kempe-
riais, palapinėmis. Tradiciškai 
Mickūnuose bus įkurta sporti-
ninkų stovyklavietė. Mickūnų 
trasa įsikūrusi ypač palankioje 
vietoje - šalia jos teka Šventoji, 
kurioje sportininkai gali nusi-
plauti varžybų dulkes.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mirtis. Birželio 17 dieną apie 
08.15 val.Skiemonių seniūnijos 
Palionių kaime rastas moters 
(g. 1939 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. 

Netektis. Birželio 17 dieną  
apie 06.30 val. Anykščių seniū-
nijos Vikonių kaime rastas vyro 
(g. 1956 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. 

Grasinimas. Birželio 17 
dieną apie 22.00 val. Anykščių 

seniūnijos Kuniškių kaime vyras 
(g. 1983 m.) grasino moteriai 
(g. 1993 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą.

Narkotikai. Birželio 18 dieną 
apie 00.00 val. Anykščių seniūni-
jons Kuniškių kaime, šiltnamyje, 
rasti du, namuose – vienas, au-
gantys galimai augalinės kilmės 
narkotinių medžiagų augalai - 
kanapės. Vyras (g. 1983 m.) su-
laikytas ir uždarytas į ilgalaikio 

sulaikymo patalpą.
Padegimas. Birželio 18-osios 

naktį ugniagesiai gavo praneši-
mą, kad Anykščių seniūnijos Ku-
niškių kaime, Švyturio g., kieme, 
vyras padegė parasparnį. Atvykus 
nurodytu adresu ugniagesiams, 
parasparnis degė atvira liepsna. 
Parasparnis buvo užgesintas. 

Konfliktas. Birželio 16 dieną 
apie 19.35 val.Traupio seniūni-
jos Levaniškių kaime, namo kie-
me, neblaivus vyras ( g.1968 m., 

nustatytas 1,77 prom. girtumas) 
smurtavo neblaivios moters ( g. 
1958 m., nustatytas 2,27 prom. 
girtumas) atžvilgiu. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į  ilgalaikio su-
laikymo patalpą. 

Gaisras. Birželio 14 dieną, pir-
madienį, Anykščiuose, Volungės 
g., gaisras kilo gyvenamajame 
name. Gaisro metu nudegė me-
dinės pastogės stogas, apdegė 
konstrukcijos, išdegė tujos, nuo 
karščio išdužo namo langas. 

Tomas Tomilinas šalinamas iš partinių postų
Opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) 

trečiadienį, birželio 16-ąją, ėmėsi šalinti Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje išrinktą parlamentarą Tomą Tomiliną iš parti-
nių postų. Sankcijos „valstiečiui“ pritaikytos dėl jo para-
mos įstatymo projektui, kuriuo būtų įteisinta lyčiai neutrali 
partnerystė. Partijos tarybos posėdyje T. Tomilinas buvo 
atšauktas iš „valstiečių“ šešėlinės Vyriausybės socialinių 
reikalų ir darbo ministro pareigų, pranešė LVŽS.

Naujienų agentūra BNS pra-
neša, kad partijos Taryba taip 
pat rekomendavo Seimo „vals-
tiečių“ frakcijai spręsti dėl jo 
galimybės toliau eiti frakcijos 
seniūnės pavaduotojo pareigas 
klausimą. Be to, ji pasiūlė T. 
Tomilinui pačiam atsistatydinti 
iš užimamų partijos pirmininko 
pavaduotojo ir valdybos nario 
pareigų. „Jis aiškiai veikė prieš 
partijos vertybes ir jo pozici-
ja (...), be abejonių, yra nesu-
prantama./.../ Jis aiškiai elgėsi 
ne kaip Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos narys“, –  po 
partijos tarybos posėdžio BNS 
sakė „valstiečių“ lyderis Ramū-
nas Karbauskis.

„Anykštai“ T.Tomilinas sakė, 

kad nesielgs kaip buvęs partijos 
kolega ir buvęs Seimo pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis ir 
iš postų pasitrauks pats, tačiau 
išeiti iš partijos jis neketina. 
Kalbėdamas su „Anykšta“, 
T.Tomilinas aiškino, kad nesi-
ruošia atgailauti. „Tai yra aki-
vaizdus susidorojimas, bet aš 
nepasiduosiu. Kalba ne apie 
vertybes, o asmeniškumai. Aš 
buvau išspirtas partijos pirmi-
ninko, nes kiti pakluso jo va-
liai. Tačiau nesiruošiu paklusti 
dominuojančiai jėgai“, - pyko 
T.Tomilinas.

Regis, įsivėlus į konflik-
tą, likti „valstiečių“ partijoje 
T.Tomilinui nebėra prasmės, 
bet jis aiškino, kad nieko nau-

jo neįvyko. „Su R.Karbauskiu 
aš dešimt metų konfliktuoju“, 
- sakė Seimo narys. 

Paramą T.Tomilinui viešai iš-
reiškė  Eurokomisaras Virgini-
jus Sinkevičius. „Jiems nereikia 
žmogaus, kuris turi vertybes, 
įsitikinimus, kuris tarnauja ne 
ambicijoms, o žmonėms. To-
mas buvo ir yra politikas su 
stuburu, o ne prisitaikėlis „po-
litikautojas“. Ir tai kažkam tapo 
problema“, – BNS sakė Euro-
pos Komisijos narys.

LVŽS Anykščių skyriaus pir-
mininko pavaduotojas, Anykš-
čių rajono tarybos narys Domi-
nykas Tutkus „Anykštai“ dėstė, 
kad mūsų rajono „valstiečių“ 
partijos skyrius vieningos nuo-
monės T.Tomilino klausimu 
neturi, tačiau pats asmeniškai  
palaiko Seimo narį. „Man liū-
dna, kad neva orientuojamės į 
Vakarus, bet gyvename pagal 
sovietines „paniatkes“, - dėstė 
anykštėnas.

Pasak D.Tutkaus, jau prieš 
2016-ųjų Seimo rinkimus 
T.Tomilinas viešai deklaravo, 

jog jis yra už vienalyčių asme-
nų partnerystės įteisinimą, todėl 
kaltinimai, kad jis neva išdavęs 
partijos vertybes, yra papras-
čiausia spekuliacija. 

„Nežinau, kas kitas iš poli-
tikų, kiek Tomas, skyrė dėme-
sio šeimai. Jis pateikė daugybę 
projektų, kurie tiesiogiai prisi-
dėjo prie tradicinių šeimų gero-
vės. Čia ir vaiko pinigai, ir kiti. 
Dabar jis kaltinamas tradicinių 
šeimų griovimu. Tomas papras-
čiausiai baudžiamas už kitokios 
nuomonės nei partijos pirmi-
ninko turėjimą“, -  savo požiūrį 
dėstė D.Tutkus.

-ANYKŠTA

Tomas Tomilinas teigia, kad 
su partijos pirmininku Ra-
mūnu Karbauskiu konflik-
tuoja jau dešimt metų.



2021 m. birželio 19 d.SITUACIJA

???

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

savaitės citatos

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 9 psl.)

Negrįžta niekados prabėgę metai,
Atgal nėra nei kelio, nei takų.
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą,
O atneša daug daug dar vasarų žieduotų.
Sveikatos, stiprybės, saulėtų dienų ir ilgiausių metų!

LUCIJĄ ŠATKUVIENĘ, 
gyvenančią Netikiškių k., 
80-ojo jubilielaus proga

sveikina vyras ir vaikai su šeimomis

Apribojo kontrolieriaus
prieigą prie dokumentų

Galimą kontrolieriaus A. J. 
Lakačausko nusižengimą ti-
riančiai komisijai vadovauja 
savivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjas 
Marijus Paužuolis. Į komisiją 
pakviesta specialistų iš aplinki-
nių savivaldybių.  

Formaliai savivaldybės Kon-
trolės ir audito tarnyba yra ats-
kira įstaiga, kuri nėra pavaldi 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai. Gegužės mė-
nesio Anykščių rajono tarybos 
posėdyje  Kontrolės ir audito 
tarnyba buvo ir buhalteriškai 
atskirta nuo savivaldybės admi-
nistracijos. Anykščių rajono 
tarybos opozicijos  lyderis Kęs-
turis Tubis Tarybos posėdyje 
piktinosi šiuo sprendimu, dės-
tė, jog jeigu kontrolierius pats 
rūpinsis šratinukų ir popieriaus 
pirkimu, turės mažiau laiko tie-
sioginiam savo darbui. K.Tubis 
per posėdį kalbėjo apie kontro-
lieriaus A.J.Lakačausko konf-
liktą su rajono vadovais, nors 
viešumoje informacija apie 
galimą kontrolieriaus tarnybinį 
nusižengimą dar nebuvo pasi-
rodžiusi. 

Po to, kai buvo įtarta, kad 
A.J.Lakačauskas galimai skaito 
tuos dokumentus, kurių neturė-
tų skaityti,   Kontrolės ir audito 
tarnybai buvo apribota prieiga 

Tiria kontrolieriaus veiklą

prie savivaldybės dokumentų 
bazės. 

„Yra planavimas, reglamen-
tai, žiūri galimų grėsmių ir kt. 
Neini dokumentų paskaityti, kai 
tik šauna į galvą. Dabar uždarė 
praktiškai visas prieigas, darbas 
apsunkintas - ir ne tik mums, 
bet administracijai. Kiekvieną 
kartą rašysime raštus, prašysi-
me pateikti vienus ar kitus do-
kumentus“, - „Anykštai“ aiški-
no A.J.Lakačauskas. Jis tikino, 
kad nežinąs net, kuo konkrečiai 
yra kaltinamas. „Man buvo su-
teikta prieiga prie dokumentų ir 
aš ja naudojausi. Aš juk nenu-
laužiau duomenų bazės“, - tvir-
tino kontrolierius.

Problemą atskleidė ... 
Linas Šulskus

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė „Anykštai“ 
kalbėjo, kad savivaldybės do-
kumentų vartymo ribojimų ne-
buvo, nes niekas nežinojo, kad 
gali kilti problema. „E-sistemą 
įdiegė ankstesnė rajono val-
džia. Mes problemą pamatėme 
tik po Lino Šulskaus istorijos. 
Tada buvo sudaryta darbo gru-
pė, padarytas vidaus dokumen-
tų peržiūros tvarkos aprašas“, 
- „Anykštai“ sakė savivaldybės 
administracijos direktorė.

Priminsime, jog buvęs savi-
valdybės administracijos Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vyriau-
siasis specialistas  L.Šulskus iš 

darbo savivaldybės administra-
cijoje pasitraukė kovo pradžio-
je. Jis tada „Anykštai“ dėstė, 
kad pareigas palieka savo noru 
ir neva nėra kaltinamas, kad 
rausėsi savivaldybės adminis-
tracijos duomenų bazėje, varty-
damas tuos dokumentus, kurie 
nėra priskirti jo kompetencijai.  
Tačiau savivaldybės adminis-
tracijos darbo grupė, kuri aiški-
nosi, kas ir kokiais tikslais var-
to savivaldybės raštus ir kaip tą 
raštų skaitymą reglamentuoti, 
po L.Šulskaus istorijos buvo 
sudaryta.  

Siūlė prilyginti popierinių 
dokumentų skaitymui

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė,  
su „Anykšta“ kalbėdama apie 
problemą, siūlė įsivaizduoti, 
jog dokumentai yra ne elektro-
niniame formate, o popieriniai.

„Analogija būtų, jeigu po 
mero ar administracijos direk-
torės dokumentus kažkas raus-
tųsi. Užeini į mero kabinetą 
-  ten guli pluoštas dokumentų. 
Kažką peržiūri, kažką nusira-
šai, kažką nusifotografuoji... 
Kaip tokį veiksmą įvertintu-
mėt?  Sakytumėt - taigi kabi-
netas buvo neužrakintas, todėl 
viskas gerai?“ - retoriškai klau-
sė V.Veršulytė. 

Kalbėjo apie paskatinimą

Priminsime, jog A. J. Laka-
čausko pavardė garsiai nuskam-
bėjo Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmuose nagrinėjant 
buvusio Anykščių rajono mero 
K.Tubio baudžiamąją bylą. 
Teisme klausytas įrašas, ku-
riame A.J.Lakačauskas tuome-
tiniam rajono merui K.Tubiui  
džiaugėsi, jog jam pavyko pri-
čiupti Anykščių rajono ligoni-
nės direktorių Dalį Vaiginą, ir 
užsiminė apie paskatinimą.   

Apie šią sceną „Anykštoje“ 
(Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
„Kęstučio Tubio byla: pradeda 
lįsti pinigai“ Nr. 75, 2019-09-
28) rašėme:

Kaip 
vertinate 
tvarką Anykščių 
rajono 
paplūdimiuose? 

Rita U.

- Įteisintų paplūdimių viene-
tai, o ir šie neprižiūrėti, o neįtei-
sinti paplūdimiai, bent Anykš-
čių m., kurie buvo globojami 
pačių gyventojų, yra naikinami 
juos „pašventinant” nuotekų 
vamzdžiais. Suprantama, kuo 
mažiau įteisintų paplūdimių, 
tuo mažiau išlaidų jų priežiūrai, 
bet upė juk ilga. O mieste turėti 
tik vieną padoresnį paplūdimį - 
tai jau neūkiškumas.

Žana 
MIchAILOVSKAJA:

- Koks skirtumas, ar mes čia 
vertinsime, ar ne, ar kelsime 
foto, ar ne - juk vis tiek jūs nie-
ko nedarysite, tik išspausdinsite 
straipsnį, o tvarkos nebus, labai 
gaila.

Audronė 
PALUBINSKIENĖ:

- Po keturių metų nuvykau su 
anūkėliais pasivaikščioti palei 
Šventąją - tai buvo birželio 1-oji, 
žodžiu, apšienavimas tragiškai 
atrodė - beli kaip, nes prieš 4 
metus darėm fotosesiją anūkėlės 
krikštynų,  buvo gražu žiurėt, 
kaip čia dabar apsileido....

Buvęs rajono meras Kęstutis 
Tubis kontrolieriaus veiklos 
tyrimą vadina raganų me-
džiokle. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė sako, kad 
bando savivaldybėje įvesti 
tvarką.

Taip pat ir visų kvailysčių...

Daiva GASIŪNIENĖ, Vy-
riausioji Anykščių savivaldy-
bės architektė, apie darnaus 
judumo planą:

„Viskam reikalingas ryžtas – 
tai pagrindinis variklis“.

Normalu, jei prie staklių 
statote dailininkus... 

 
Kipras PAKELTIS, versli-

ninkas, apie universitetinį išsi-
lavinimą:

„Diplomas dirbant prie staklių 
nepadeda, dažnai net kliudo, nes 
išsilavinę turi savo poziciją, ir 
kaip, ir kurią lentą obliuoti“.

„Aifonus“ sukurs ir 
suvirintojai!

Valdas SKLIAUSTYS, mo-
kytojas, buvęs ir vadovu, ir 
darbininku, apie profesinį 
mokymą:

„Juolab kad daugelyje sferų 
vystantis technologijoms, aukš-
tojo išsilavinimo nebereikia“.

Viskas priklauso nuo 
gebėjimo meluoti

Ramūnas ZLATKUS, Alan-
tos technologijos mokyklos 
Anykščių filialo direktorius, 
apie bendravimo su jaunimu 
principą:

„Jei meluosi – tarp mūsų kal-
bos nebos“.

Kojos –  aukščiausia ir 
patikimiausia iš technologijų

 
Sonata STENIULIENĖ, 

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė, 
apie registraciją skiepui nuo 
covid – 19:

 „Jeigu žmonėms kyla keblu-
mų registruojantis internetu, 
gali bandyti skambinti telefonu, 
bet jei ir tai kelia nepatogumų, 
tegul eina tiesiai į Vakcinacijos 
centrą“.

Bijote, kad vėl STT stebi?

Artūras Juozas LAKA-
ČAUSKAS, Anykščių rajono 
savivaldybės Kontrolės ir au-
dito tarnybos vadovas, neig-
damas, kad informaciją iš 
savivaldybės nutekina buvu-
siam, nuo pareigų nušalintam 
merui Kęstučiui TUBIUI:

„Nieko aš jam nepateikinėju“.

Svarbiausia – tradicijos!

Kęstutis TUBIS, buvęs, nuo 
pareigų nušalintas Anykščių 
rajono meras, apie dabartinės 
savivaldybės administracijos 
veiklą:

„Visa administracijos vado-
vių veikla yra nukreipta į priešų 
paieškas“.
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rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Anykštėnai sako, kad Šven-
tosios upė, tekanti per Anykš-
čius, yra didžiausia  Dievo 
dovana miestui. Prieš keletą 
metų tą patį kalbėjo ir šviesaus 
atminimo mūsų kraštietis Vy-
tautas Galvonas,atkreipdamas 
dėmesį į tai, kad upė visiškai 
neišnaudojama turizmo rei-
kmėms.

Atšilus orams per miestą 
Šventosios upe galima pamatyti 
kartas nuo karto praplaukian-
čius baidarininkus, bet portalo 
anyksta.lt skaitytojai sako, kad 
to per maža, o upėje reikalin-
gos laivybos pramogos.

Mintį padiskutuoti šia tema 
feisbuke pamėtėjo klaipėdiečiu 

pristatęs ir dažnai Anykščius 
aplankantis Tomas.

„Ar nebūtų smagu paplau-
kioti Šventosios upės vingiais 
prie Anykščių? Verslo idėja 
anykštėnams“,- rašė jis.

Pamenat, viena sykį kalbė-
jome apie Anykščiuose arklių 
traukiamą „taksi“. Tuomet 
ši idėja susilaukė didžiulio 
komentatorių palaikymo. Bet, 
žinokit, dėl laivybos pramogų 
Šventosios upėje daugelis tarsi 
pamišę. Lyg tie maži neklau-
žados vaikai trypia kojomis  
žemę ir šaukia: „Reikia, 
reikia!!!“

Minčių, kaip Šventosios upė-
je turėtų atrodyti laivybos pra-
mogos, žmonės pažėrė pačių 
gražiausių ir nuostabiausių. 

Vieni sako, kad būtų labai 
atraktyvu po upę plaukioti 
šiuo metu populiarėjančiomis 
permatomomis valtimis. Puiki 
mintis - tai būtų ne tik pra-
moga, bet ir galimybė įver-
tinti Šventosios upės sąžalynų 
būklę, nustatyti, kada upėje 
metas skelbti oficialų šienavi-
mo sezoną.

Kiti žmonės norėtų, kad 
Šventosios upe plaukiotų tikras 

didžiulis laivas. Kaip paste-
bėjo Lietuvos kaimo turizmo 
asociacijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Gintaras Senulis, 
„kreiseris „Aurora“ galėtų 
išgebėti Anykščių turizmą!“ 
Dėl kreiserio pavadinimo būtų 
galima ir pasiginčyti, o jo 
kapitonu drąsiai būtų galima 
paskirti muziejininką Raimon-
dą Guobį...

Komentatoriai sako, kad lai-
vybos pramogos 
būtų įdomios ne 
tik turistams, 
bet ir vietiniams 
gyventojams. 
Šeimos norėtų 
laivais pasiplau-
kioti su vaikais, 
romantiškai 
nusiteikusios porelės tokia 
pramoga irgi džiaugtųsi...
Pramoga, matyt, nebūtų labai 
pigi, bet Medžių lajų taką ap-
lankyti dabar irgi jau kainuo-
ja. Ir apskritai Anykščiai yra 
„be penkių minučių“ kurortas, 
todėl pasiruoškite, kad jau 
netolimoje ateityje valgykloje 
už cepelinų porciją teks mokėti 
6 eurus, o pervažiuoti  tiltą per 
Šventosios upę irgi niekas už 

dyka čia nebeleis...
Fantazijos gražios, tačiau tie 

patys komentatoriai prisimena, 
kad prieš keletą metų Švento-
sios upėje jau norėta atgaivinti 
laivybos pramogas. Pamenu 
ir aš kalbas, kad vieni versli-
ninkai šalia Šventosios upės 
užtvankos ketino prišvartuoti 
laivą, o jo viduje atidaryti res-
toraną. Įsivaizduokite, kaip tai 
būtų smagu, net jei tas laivas 

niekur 
neplauktų! 
Tačiau 
suveikė 
kažkokie 
biuro-
kratiniai 
barjerai ir 
laivybos 

pramogoms Šventosios upėje 
buvo padėtas taškas. 

Beje, ar kažkam teko girdėti 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovus kalbant  apie laivy-
bos pramogas Anykščiuose? 
Keista, ar jiems tai visiškai 
nesvarbu ir neįdomu, ar 
tiesiog apima baimės pagal-
vojus, kad Šventosios upėje 
pradėjus plaukioti laivams jos 
šienavimui nebepakaktų net 

už 75 tūkst. eurų nupirktos 
amfibijos ir krūvos dalgių, 
kad prieš savivaldos rinkimus 
pasimankštintų...

Panašu, kad nieko nebus su 
laivybos pramogomis Šven-
tosios upėje dar ilgą laiką, 
tačiau visoje šioje istorijoje 
dar nereikia dėti taško. 

Grįžkime prie tos pačios 
nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio koman-
dos nupirktos  prabangiosios 
amfibijos, kuri nė velnio nesu-
geba šienauti upės, rūdija ko-
munalininkų garaže ir piktina 
liaudį. Laivybos pramogoms 
juk ją galima išnaudoti. 

Suprantama, kad su amfibija 
turistų nepaplukdysi, tačiau 
į Lietuvos laivybos istoriją 
Anykščiai sėkmingai galėtų 
patekti kaip pirmasis miestas 
prie upės, turintis nuosavą 
povandeninį laivą!

O kol Šventosios upėje laivai 
dar nemarširuoja, pats metas 
atidaryti maudymosi sezoną, 
jei to dar nepadarėte. Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba 
skelbia, kad Šventosios upėje 
ties Anykščiais vanduo įšilęs 
jau iki 19 laipsnių...

„...su amfibija turistų ne-
paplukdysi, tačiau į Lietuvos 
laivybos istoriją Anykščiai 
sėkmingai galėtų patekti 
kaip pirmasis miestas prie 
upės, turintis nuosavą po-
vandeninį laivą!“

(Atkelta iš 1 psl.)
- Jūsų kelias į literatūros 

pasaulį: kur gimėte, gyvenote, 
mokėtės? Kokie dar lietuvių 
rašytojai Jums artimi?

- Mano kelias gan paprastas: 
kadangi mėgau skaityti, nu-
sprendžiau, jog studijuoti no-
riu būtent lituanistiką (baigiau 
Vilniaus universitete lietuvių 
filolologijos ir ispanų kalbos 
bakalauro studijas, vėliau tęsiau  
studijas literatūrologijos magis-
trantūroje ir doktorantūroje). 
Esu iš Kauno, Marvelės rajono. 
Mano vaikystės apylinkes Vaiž-
gantas labai vaizdingai aprašo 
„Šeimos vėžiuose“. Slėnį, prie 
kurio augau, rašytojas charak-
terizuoja taip: „Marvelės slėnys 
lyg paties sumaningojo darži-
ninko buvo padarytas šiltadar-
žis, kad čia augtų, gan greit, visų 
Lietuvoje aptinkamų rūšių me-
deliai ir krūmai, pradedant nuo 
kerojančių pažemiais ir žydinčių 
nepaprastais žiedais ir baigiant 
medžių karalium šimtamečiu 
ąžuolu.“ Mėgstu daug lietuvių 
rašytojų – pradedant Kristijonu 
Donelaičiu, baigiant Giedra Ra-
dvilavičiūte,  negalėčiau išskirti 
vieno ar kelių autorių. 

- Jūsų artimesnė pažintis 
su Vaižgantu: ar žavėjo anks-
čiau, ar suradote pradėjusi 
dirbti mokslinį darbą, tyrinėti 
jo rašytinį palikimą?

- Vaižgantu susidomėjau stu-

dijų laikais, kai pradėjau tyrinėti 
apskritai lietuvių rašytojų laiš-
kus. Kadangi Tumo epistolinis 
palikimas itin gausus ir įvairus, 
jis natūraliai atsirado interesų 
lauke. Tuo labai džiaugiuosi, 
nes nedaug tokių smagių ir sy-
kiu turiningų autorių.

- Kaip ėmėtės šios iš Vaiž-
ganto laiškų sudėliotos knygos 
rengimo? Kiek užtrukote, su 
kokiais sunkumais susidūrėte?

- Jei klausiate konkrečiai apie 
šeimyninės korespondencijos 
knygą „Iš širdies ir tikru reika-
lu“, tai pirmiausia buvo kolegės 
Jurgitos Žanos Raškevičiūtės-
Andriukonienės, su kuria ir pa-
rengėme knygą, sumanymas. 
Abi dirbame su Tumo laiškais 
ir vieną sykį išsikalbėjome, kad 
būtent laiškai giminėms mums 
atrodo išskirtinai įdomūs. Žinia, 
rašytojo laiškai Klimų ir Le-
sauskių šeimoms jau publikuo-
ti leidinyje „Laiškai Klimams“ 
(1998), bet ši knyga jau tapusi 
bibliografine retenybe. Be to, 
mes norėjome parodyti ne tik 
Tumo, bet ir jo giminių laiškus, 
kurie taip pat išlikę.

- Man labai gražus rašyto-
jo santykis su Brone ir Petru 
Klimais bei beaugančia Eglu-
te. Kiek patarimų, bendrys-
tės, kokia daugybe neįtikėtinų 
vardų pasirašo laiškus.

- Pritariu, laiškai parodo, koks 
ypatingas buvo dėdės ryšys tiek 

su dukterėčios Bronės Mėginai-
tės - Klimienės, tiek su Barbo-
ros Mėginaitės - Lesauskienės 
šeimomis. Jis tą santykį ir bran-
gina, ir labai puoselėja. Iš Tumo 
laiškų kitiems adresatams taip 
pat matyti, kaip jis dukterėčias, 
anksti netekusias tėvų, ugdė, 
šelpė, rūpinosi jų ateitimi.

- Kuo ypatingi laiškai, jei 
palygintume su kitų to meto 
kūrėjų korespondencijomis?

- Viena vertus, Vaižgantas su-
sirašinėjo su bene visais savo 
laiko kultūros veikėjais, nepai-
sydamas pažiūrų sutapimo ar 
nesutapimo, taigi jo korespon-
dencija labai gausi. Laiškinė 
komunikacija jam buvo esminis 
bendravimo ir kultūros lauko or-
ganizavimo būdas, todėl ji drau-
ge ir itin įvairi - nuo darbinio 
pobūdžio informacinių laiškelių 
iki gilaus filosofinio inteligen-
tų susirašinėjimo. Be to, dalis 
Tumo laiškų labai šmaikštūs, 
žaismingi, stiliumi primenantys 
publicistinius ir kartais groži-
nius autoriaus tekstus. Kalbant 
konkrečiai apie susirašinėjimą 
su giminėmis, man pačiai gražu, 
kaip jis organiškai derina buities 
ir kultūros, kasdienio ir visuo-
meninio gyvenimo reikalus.

- Stebėtina, kaip surasdavo 
laiko parašyti šitokiai daugy-
bei laiškų? Kaip jis suspėda-
vo bažnyčioje, visuomeninėse 
organizacijose, Universitete 

apsisukti, Birštono purvuose 
pasimurgdyti, Palangos ku-
rorte pailsėti, po to dar Klimų 
vilos statybomis rūpintis?

- Nėra dokumentiškai fiksuo-
ta, kiek laiko Tumas ar kiti am-
žininkai praleisdavo rašydami 
laiškus. Visgi iš laiškų apimties, 
datų (pavyzdžiui, kartais tą pa-
čią dieną parašyti du ar trys 
penkių-šešių puslapių laiškai 
skirtingiems adresatams) numa-
nau, kad kartais tam Vaižgantas 
skirdavo ne mažiau nei kelias 
valandas per dieną. Tai nesun-
kiai įsivaizduos kiekvienas šių 
dienų žmogus, daug reikalų de-
rinantis elektroniniais laiškais. 
Visgi žvelgiant į Jūsų klausi-
mą plačiau – kaip Tumas viską 
spėdavo, matyti, kad buvo itin 
darbštus ir produktyvus, ma-
žai sau leisdavo ilsėtis, kartais 
dirbdavo daugiau nei 10 val. per 
dieną. Tai, kad iš laiškų ir publi-
cistikos žinome, jog Tumas po-
ilsiaudavo kurortuose, žinoma, 
tiesa, bet net ir juose nebūdavo 
ilgiau nei savaitę ar kelias per 
metus, o paskui – vėl nenuilsta-
mos veiklos.

- Apie ekskursijos maršruto 
„Vaižganto Kaunas“ atsiradi-
mą. Kuo jis žavi, naudingas?

- Švęsdami Vaižganto metus 
2019-aisiais Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institute parengė-
me kelis literatūrinius maršrutus 
– „Vaižganto Kaunas“ ir „Vaiž-

Vaižgantas šiuolaikiniame pasaulyje, matyt, 
turėtų daugybę sekėjų

ganto Vilnius“. Jų tikslas buvo 
į vieną vietą sutelkti ir trumpai 
pristatyti svarbiausias šių miestų 
erdves, aktualias Tumui; tikiuo-
si, kad šis ir panašūs maršrutai 
gali padėti artimiau pažinti tiek 
Tumą, tiek jo gyventą aplinką, 
laikus.

- Vaižganto aktualumas 
šiandienos Lietuvoje. Ką jis 
pasakytų apie aukščiausią val-
džią, santykius su kaimynais? 
Kur bent vienas tikrai narsus, 
pamatines vertybes ginantis 
rašytojas, kunigas?

- Įsivaizduodama Tumą šių 
dienų pasaulyje, numanau, kad 
turbūt turėtų daugybę sekėjų 
socialiniuose tinkluose, mat jis 
visą gyvenimą tiesiog pulsavo 
visuomenės reikalais. Tačiau ne-
būtinai buvo kritiškas. Dalis pu-
blicistikos tekstų ir laiškų kaip 
tik rodo, kad Vaižgantas kole-
gų veikloje ieškojo pozityviųjų 
pusių, bandė suprasti ir priimti 
įvairias nuomones.

J. Tumo - Vaižganto kores-
pondencija sudėta į storą 
knygą.
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Anykščiai - tarp vakcinacijos 
lyderių

Nuo covid-19 paskiepyta daugiau nei pusė Anykščių rajono gyventojų. Lietuvos vidurkį 
mes lenkiame apie 10 procentų. Skiepijimo tempai Anykščiuose aukšti, matyt, dėl kele-
to priežasčių: prisideda ir pačių gyventojų sąmoningumas, ir Vakcinacijos centro darbo 
kokybė, ir tas faktas, jog esame mažas miestas, kuriame kilusias problemas yra lengviau 
išspręsti nei didmiestyje.

Pradėti skiepyti 
dvylikamečiai  

Šią savaitę pradėta vaikų 
nuo 12 metų vakcinacija „Pfi-
zer“ vakcina. Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros 
centro direktorė Sonata Ste-
niulienė „Anykštai“ sakė, jog 
vaikai skiepams registruojami 
bendra tvarka, o registraciją 
turėtų atlikti jų tėvai. „Vaikas 
skiepytis turi ateiti su vienu iš 
tėvų, tėvai pasirašys sutikimą 
skiepytis. Reikia turėti asmens 
dokumentus - ir vaiko, ir jį ly-
dinčio tėvo“, - aiškino Anykš-
čių PSPC direktorė.

Jos nuomone, vaikų skiepiji-
mas ypač aktualus šeimoms, ku-
rios ruošiasi kelionėms į užsienį. 

Didelis vakcinų 
pasirinkimas

Einantys pirmojo skiepo da-
bar paprastai turi galimybę 
rinktis iš kelių vakcinų. Pa-
prastai Anykščių PSPC apie 
naujas vakcinų siuntas yra in-
formuojama likus savaitei iki jų 
atvežimo. Tad būna dienų, jog 
kažkurios konkrečios vakcinos 
konkrečią dieną nėra, tačiau 

žmogui, nusiteikusiam gau-
ti vieną ar kitą vakciną, ilgai 
laukti nebetenka.  

„Vaxzevria“ vadinta 
prezidentine vakcina

S.Steniulienė dėstė,  kad  dvi-
prasmiškai vertintos „Vaxzev-
ria“ (buvusi „Astra Zeneca“) 
populiarumas stipriai išaugo, 
kai šia vakcina pasiskiepijo 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Gitanas Nausėda bei 
Seimo nariai. „ Ją net vadinda-
vo prezidentine vakcina. Pas-
kui „Vaxzevria“  populiarumas 
kiek priblėso, bet gal todėl, kad 
atsirado didelis kiekis ir  kitų 
vakcinų. Tiems, kas tikrai norė-
jo skiepytis, gamintojas nebuvo 
svarbus.  Bet ir dabar,  kai gali-
ma rinktis vakciną, yra žmonių, 
prašančių būtent  „Vaxzevria“. 
Bet kiek yra žmonių, tiek yra ir 
nuomonių“, - kalbėjo Anykščių 
PSPC vadovė.  

„Vaxzevria“ gamintojas nuro-
do, kad antrąja vakcina žmonės 
gali skiepytis, kai nuo pirmosios 
yra praėjusios  4-12 savaičių. 
Skiepo kortelėje paprastai nu-
rodoma, kad antrosios vakcinos 
reikia atvykti beveik po trijų 

mėnesių. „Minimalus laikas yra 
keturios savaitės. Praėjus ke-
turioms savaitėms, žmonės jau 
gali gauti antrąją vakcinos dozę. 
Po keturių savaičių, kad ir kitą 
dieną,  mes paskiepysim. Tad 
galima skiepytis anksčiau nei 
nurodyta kortelėje. Svarbiausia 
nepralaukti to 12 savaičių termi-
no, nes, pavėlavus gauti antrąjį 
skiepą, vakcina gali būti nebe 
tokia veiksminga“ , - aiškino  įs-
taigos direktorė. 

Gali kreiptis tiesiai į 
Vakcinacijos centrą

Pagal reikalavimus, pirmajam 
ir antrajam skiepui žmonės re-
gistruojami bendruoju telefonu 
1808 arba internete koronastop.
lt, o antrajam skiepui anykštė-
nai turėtų registruotis telefonu 
8 (664)36778. 

Bet, pasak  S.Steniulienės, 
Anykščių medikai savęs ne-
įsispraudė į griežtus rėmus.  
„Jeigu žmonėms kyla keblumų 
registruojantis internetu, gali 
bandyti skambinti telefonu, bet 
jei ir tai kelia nepatogumų, te-
gul eina tiesiai į Vakcinacijos 
centrą. Geriausia, jog ateitų iš 
ryto. Tiesa, nesakau, kad tą pat 

minutę atėjusysis ir bus  pa-
skiepytas, bet tikrai susitars dėl 
skiepo laiko“, - kvietė Anykš-
čių PSPC direktorė.

Vakcinų neišpila

Pradarius „Pfizer“ flakoną, 
jį visą reikia sunaudoti tą pa-
čią dieną. „Žinau, kad kitose 
savivaldybėse pasitaiko, kad 
dalis nepanaudotų vakcinų yra 
išpilamos. Jei pradarai flakoną, 
jo padėti kitai dienai nebegali. 
Mes kol kas neišpylėme nė vie-
nos  vakcinos dozės.  Kartais 
matome, kad skiepo laukia tik 
vienas žmogus ir dėl jo tektų 
atidaryti flakoną, tada prašo-
me jo būti geranoriško ir ateiti 
kitą dieną. Ir sutinka, supranta, 
kad reikia vakcinas tausoti“, - 
džiaugėsi direktorė.

Visi pavargę...

„Facebook“-e klaidžiojo pa-
veikslėlis, neva ant tvoros ka-
binamas užrašas: „Atsargiai - 
piktas šuo. Ir katinas piktas. Ir 
šeimininkas. Žodžiu, visi mes 
pikti.“ Per užsitęsusią pande-
miją taip pat visi išvarginti: ir 
pacientai, ir medikai.

„Nebūna tokių problemų, 
kurių negalima išspręsti. Rei-
kia kalbėtis ir kartu galvoti, ką 
daryti. O problemų buvo ir bus. 
Suprantu, kad  „korona“ visus 
išvargino, atsibodo ribojimai, 

kaukės ir visa kita. Todėl ir 
turėtume skiepytis. Kito būdo 
greičiau išsilaisvinti nėra. Pra-
šau anykštėnų supratimo, jog 
pavargę yra ir medikai. Įsivaiz-
duokite, koks darbas yra mo-
biliajame patikros punkte. Per 
karštį dirbantys žmonės  turi 
dėvėti kombinezoną, kapišo-
ną, respiratorių, apsauginius 
akinius, būtinai privalomos 
dvejos pirštinės, treji antbačiai. 
Su šia amunicija tenka prabūti 
net keturias valandas, be teisės 
atsigerti. Nusiimti šios apran-
gos negali: jeigu nusiimsi, turi 
rengtis naują komplektą“ , - aiš-
kino direktorė.

Skiepytis galima ten, 
kur žmogui patogiau

Vakcinuotis galima ir ne toje 
savivaldybėje, kurioje žmogus 
gyvena. „Pas mus atvažiuo-
ja skiepytis ir iš Vilniaus, ir iš 
Molėtų, ir iš Utenos, o mūsiš-
kiai irgi gali skiepytis kituose 
rajonuose. Būna, kad  žmonės 
poilsiauja, ir jiems patogiau 
skiepytis ne ten, kur yra regis-
truoti, o ten, kur tuo metu jie 
yra. Nėra užbrėžta, kad būtinai 
privalai skiepytis savo savival-
dybėje. Tiesa, atvykstant an-
trosios vakcinos,  reikia turėti 
įrodymą, kad esi pasiskiepijęs 
pirmąja vakcina“ , -  kalbėjo 
S.Steniulienė. 

-ANYKŠTA

Ketvirtadienį, birželio 17-ąją, Anykščiuose, kaip ir visoje Lietuvoje, skiepytis buvo galima be išanks-
tinės registracijos. Žmonių antplūdžio prie Anykščių vakcinacijos centro nebuvo.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė sako, kad jeigu norintiems skiepytis nuo Covid-19 
sunku užsiregistruoti reglamentuota tvarka, galima eiti tiesiai į 
Vakcinacijos centrą - medikai padės išspręsti problemas vietoje.

Būkite su „Anykšta“ ir antrąjį 2021 - ųjų metų pusmetį!
Prenumeratos kainos ir sąlygos 16 laikraščio puslapyje. 16 psl.
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šiupinyspastabos paraštėse

Ričardas BANYS
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis.

Turiu visokių savybių ir 
antgamtinių galių, iš kurių 
viena - iškepti skanius blynus 
su klevų sirupu. 

Taigi, pasitelkęs visas įma-
nomas galias, bandau regėti, 
kas gi bus tada, kai Vilniuje 
bus nugriautas paminklas 
rašytojui Petrui Cvirkai. Tiesa, 
dažnai pravažiuodamas pro 
Kavarską, turiu didelės garbės 
važiuoti Rašytojo vardu pa-
vadinta gatve. Labai tikiuosi, 
kad mieli Kavarsko žmonės 
nepaseks Vilniaus pavyzdžiu ir  
nepakeis gatvės pavadinimo. 
O jei norėtų pakeisti, tai gal 
tiktų „Cukrinių avinėlių“ ga-
tvės pavadinimas? Vis šis tas...

Taigi, grįžtu prie savo regėji-
mų.  Po paminklo nugriovimo 
pirmiausia Vilniuje, pačioje 
sostinėje, turės iš karto įsivy-
rauti nepaprastoji Dvasinio 
atgimimo padėtis, išnyks bet 
kokios fizionomijos korupcija, 
o Lietuvos seimo rūmai virs 
vos ne antra Maldų ir Auko-
jimų bazilika, kurioje pasnin-

Kai Petro cvirkos paminklas bus nuverstas...
kais, sumažintomis iki ekstazės 
algomis dirbs skaistybės, 
klusnumo ir neturto įžadus 
davę Seimo nariai. Prie Seimo 
centrinio įėjimo rikiuosis ilgos 
žmonių eilės, belaukiančios 
Seimo pirmininkės palaimi-
nimo ir mokymų, kaip reikia 
dorai gyventi. 

Su Petro Cvirkos paminklo 
nugriovimu Vilniuje ir Lietu-
voje pradės masiškai mažėti 
kainos. O „Daktariška“ dešra, 
Svėdasuose kitaip dar vadina-
ma „Šunio džiaugsmu“, bus 
dalijama nemokamai. Dešros 
visiems tikrai užteks. 

Korupcijai ateis galas. 
Nugriauto paminklo P. Cvirkai 
vietoje bus pastatytas Atmini-
mo panteonas kovotojams su 
korupcija. Šalia panteono degs 
Amžinoji ugnis, kurią maitins 
iki beprotybės atpigusios dujos. 
Garbės sargyboje nuolat stovės 
Gariūnų, Urmo bazės ir Kalva-
rijų turgų darbuotojai. Savait-
galiais juos pakeis Vyriausybės 
ir Prezidentūros kanceliarija. 

Paskui prasidės masinis 
įvairiausių partijų susitaiky-
mas. Konservatoriai viešos 
atgailos dėlei Vilniaus kate-
dros aikštėje ekologišku muilu 
mazgos valstiečių partijos 
apatines drapanas, o Seimo 
translyčiai nariai, galuti-
nai apsisprendę ligi grabo 
lentos tarnauti Lietuvai, taps 
eunuchais, vadovaudamiesi 
Osmanų imperijos sultono 
Suleimano Puikiojo istoriniais 
potvarkiais, sumodernintais ir 

pritaikytais visuotiniam partijų 
susitaikymui Lietuvoje ir kuo 
greitesniam Gerovės valstybės 
atsiradimui įgyvendinti. Tuo 
metu opozicija lepins valdan-
čiuosius visokiomis dovanomis 
ir vieni kitiems rašys gražius 
politinius meilės laiškus. 
Raudona rožė taps visų partijų 
bendru simboliu, reiškiančiu 
visuotinę meilę. 

Visuotinio susitaikymo proga 
profesorius Vytautas Landsber-
gis bus pakviestas į Maskvos 
Kremlių, kad ten prezidentui 
Vladimirui Putinui ir jo koman-
dai fortepijonu atliktų Šopeno 
ir Čiurlionio kūrinius, koncertą 
užbaigdamas nauja dainos 
„Katiuša“ interpretacija. 

Susitaikymo proga visos Lie-
tuvos ganytojai aukos iškilmin-
gas mišias Vilniaus katedros 
aikštėje ir daugelį politikų 
įrašys į Gyvojo Rožinio bei Šv. 
Pranciškaus tretininkų gretas. 
Lietuvoje vėl atgims pamal-
dumas ir pragaro baimė bei 
dangaus ilgesys.

Praėjus penkeriems metams, 
pasaulis stebėsis, kad Lietuva 
savo aukso atsargomis aplenkė 
Šveicariją, kadangi Lietuvos 
milijonieriai visą savo kažkada 
sukombinuotą auksą atiduos 
į valstybės biudžetą.  Lietu-
vos karo pramonė pardavi-
nės amerikonams atominius 
povandeninius laivus, o 
Baltarusijai tieks bulves, kurių 
nepuola kolorado vabalai. 
Atsidėkodamas už tokią drau-
giškos kaimynės gerą širdį, 

Baltarusijos prezidentas A. Lu-
kašenka Vingio parke surengs 
masinį bulvinių blynų balių, į 
kurį pažadės atvykti net pati 
Britanijos karalienė. 

Krymas nebenorės būti nei 
Ukrainos, nei Rusijos dali-
mi - jis sieks tapti Lietuvos 
valstybės protektoratu. Rusija 
ir Ukraina nuolankiai su tuo 
sutiks. Pasaulio žemėlapis bus 
perredaguotas...

Gal čia ir baigsiu, nes man 
toliau jau sunku rasti tinkamų 
žodžių ir frazių, kokia bus 
nuostabi ir tyra mūsų valstybė, 
išrovusi bene paskutinį pamin-
klą, vis dar menantį ir visiems 
primenantį tarybinius metus. 
Oi, visai pamiršau!  Prie 
paties garsiausio ir iškiliausio 
Vilniaus paminklo „Vamzdis“, 
rymančio pačiame Vilniaus 
centre,  Neries pakrantėje, 
drieksis nesuskaičiuojamos ei-
lės meno gerbėjų, nes tuo metu 
Luvro Mona Liza bus tapusi 
visiškai nebeįdomi.

Žodžiu, tegu tik greičiau 
griauna tą paminklą, nes visi 
nori kitokios Lietuvos. Na, 
panašiai tokios, apie kurią ką 
tik bandžiau parašyti. 

Atsigėriau truputį vandens, 
nes širdis apsalo nuo tokio 
užplūdusių minčių saldumo 
galvoje ir ...  pabudau iš palai-
mingų regėjimų. Gaila... O juk 
taip buvo gera pabūti kitokioje 
Lietuvoje, kurioje daugiau sta-
toma, o ne griaunama. Pabūti 
Lietuvoje, kurioje gyvenama ir 
sugyvenama.

Tomas Tomilinas manęs neišdavė 

Arvydas LINGAITIS, 
58 metai, Anykščiai

Valstiečių žaliųjų partijos 
pirmininkas Ramūnas Kar-
bauskis viešai pareiškė, kad 
Anykščiuose į Seimą išrink-
tas Tomas Tomilinas išdavė 
rinkėjus dėl to, kad palaikė 
Partnerystės įstatymo idėjas, ir 
pašalino Seimo narį iš šešė-
linės Vyriausybės Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
pareigų bei pasiūlė atsista-
tydinti iš Seimo frakcijos bei 
partijos pirmininko pavaduoto-
jo pareigų.

Aš, kaip Tomo Tomilino 
rinkėjas, palaikau Seimo nario 
norus užtarti silpnesnius visuo-
menės asmenis ir demokratiją, 
todėl manęs Tomas Tomilinas 
neišdavė, bet, priešingai, susti-

prino nuomonę apie tinkamai 
pasirinktą kandidatą Seimo 
rinkimuose.

Viešai prieinamos statistikos 
duomenimis, apie 5 proc. vi-
suomenės yra homoseksualūs. 
Norime to ar ne, jie yra tarp 
mūsų, valstybei kuria pridė-
tinę vertę, moka mokesčius, 
dalyvauja viešajame gyvenime. 
Todėl manau, kad mes neturė-
tume jokiais būdais diskrimi-
nuoti kitokių žmonių. Jeigu yra 
tradicinė šeima, kodėl negali 
būti ir kitokios šeimos? Jeigu 
Lietuvos Konstitucija ir įstaty-
mai gina taip vadinamus tra-
dicinės orientacijos piliečius, 
kodėl demokratinėje šalyje už 
borto turi likti netradicinės sek-
sualinės orientacijos nariai?

Dalis visuomenės piktinasi, 
kad gėjai ir lesbietės rengia pa-
rodomuosius maršus įvairiuose 
pasaulio miestuose, bet nesu-
simąsto, kad tai greičiausiai 
daroma dėl to, kad jie neturi 
vienodų teisių su tradiciniais 
piliečiais. Manyčiau, jeigu 
šiai visuomenės mažumai būtų 
sudarytos tokios pat gyvenimo 
sąlygos, kaip ir daugumai, jie 

ne tik nebijotų pasisakyti, jog 
yra gėjai, bet ir nerengtų viešų 
maršų, gyventų kaip ir visi kiti 
normalūs žmonės.

Aš taip pat, kaip ir Tomas 
Tomilinas, pritariu siūlomam 
Partnerystės  įstatymui, kuris 
garantuotų bent minimalias 
teises seksualinėms mažumoms. 
Maža to, aš pasisakyčiau ir už 
tai, kad vienos lyties atstovai 
ateityje galėtų turėti netgi ir 
šeimos statusą. Jeigu yra taip 
vadinama tradicinė šeima, 
kodėl demokratinėje visuome-
nėje negali būti ir netradicinės 
šeimos? Tačiau kad tai įvyktų, 
manau, turės praeiti bent dar 
30 Nepriklausomos Lietuvos 
metų, kad visiems  šalies gyven-
tojams būtų priimami jų gerovę 
garantuojantys įstatymai. O tai 
galės padaryti  tik kitokį, įvai-
riapusį mąstymą turintys Nepri-
klausomos Lietuvos  dabartinių 
trisdešimtmečių vaikai...

Nors Valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga propaguoja tradi-
cinės šeimos vertybes, vieša 
paslaptis yra ta, kad partijos 
pirmininko Ramūno Karbaus-
kio žmona jau senokai gyvena 

Ispanijoje, o Šeimos gynimo 
maršo kai kurie kiti rėmėjai 
ir dalyviai yra išsiskyrę arba 
naujas šeimas sukūrę asmenys. 
Kaip tai siejasi su Bažnyčios 
propaguojama tradicine 
šeima? 

Kad Didysis šeimos maršas 
tapo pajuokos objektu, nerei-
kia ir mano aukščiau pateiktų 
pavyzdžių. Anykščių bendruo-
menėje tarp šio judėjimo rė-
mėjų - taip pat „netradiciniai“ 
asmenys. „Anykštos“ „rievė-
se“ savo visapusišką paramą 
Didžiajam šeimų gynimo mar-
šui yra pareiškęs jokios šeimos 
- nei tradicinės, nei netradici-
nės - nesukūręs muziejininkas 
Raimondas Guobis. Turbūt tik 
tie, kas nežino, jog Raimondas 
yra viengungis, galėjo rimtai 
vertinti jo straipsnį apie šeimų 
gynimą, tačiau aš jį skaičiau su 
atsargaus humoro doze.

Ir turbūt pasakysiu ne tik 
savo, bet ir daugelio šeimų 
nuomonę, kad mūsų nuo 
nieko nereikia ginti. O jei to 
ir prireiktų, mes sugebėsime 
tai padaryti be pompastikos, 
mitingų ir plakatų...

Dovana. VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ paskelbė, 
kad per Jonines Jonus ir Janinas 
traukinuku veš nemokamai. Var-
duvininkams dovanojama kelio-
nė trumpuoju maršrutu per Šven-
tosios tiltą iki Anykščių menų 
inkubatoriaus - menų studijos.

Konkursas I. Konkursas į UAB 
„Anykščių šiluma“ direktoriaus 
pareigas vyks birželio 23-iąją. 
Jame dalyvaus trys asmenys. Re-
dakcijos duomenimis, du iš pre-
tendentų yra Anykščiuose gerai 
žinomi asmenys.

Konkursas II. Birželio 15-ąją, 
antradienį, įvyko VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ direk-
toriaus konkursas. Jame dalyva-
vo net penki pretendentai. Tarp jų 
anykštėnų nebuvo. Anykščių ra-
jono savivaldybė į konkurso ko-
misiją buvo delegavusi savival-
dybės administracijos direktorę 
Ligitą Kuliešaitę. Ji tvirtina, kad 
konkurso nugalėtojo pavardės at-
skleisti negalinti - reikia pralaukti 
apskundimo terminą bei sulaukti 
STT pažymos.

Paraginimas. Už kiemuose 
laiku nenupjautą žolę Anykš-
čių rajono savivaldybė 15-kai 
Anykščių miesto gyventojų sura-
šė aktus. Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad šiais aktais 
gyventojai raginami susitvarkyti. 
Jei jie nereaguotų į savivaldybės 
raginimus, anot D.Žiogelio, žmo-
nėms grėstų ir piniginės baudos.

Nedarbas. Naujausiais Už-
imtumo tarnybos duomenimis, 
Anykščių rajone šiuo metu yra 
registruoti 2 tūkst.417 bedarbių. 
Nedarbo lygis birželio 1 dieną 
Anykščių rajone siekė 18,2 proc.
ir, palyginti su praėjusiu mėne-
siu, sumažėjo 0,2 proc..

Apšvietimas. Trečiadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai dalyvavo nuotoliniame 
pasitarime dėl gatvių apšvietimo 
sistemos modernizavimo, skel-
bia Anykščių rajono savivaldy-
bė. Anykščių vicemeras Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, kad 
pasitarimai šia tema vyksta su 
Energetikos ministerijos specia-
listais. „Norime, kad visos gatvės 
Anykščių mieste būtų apšviečia-
mos LED šviestuvais. Tai ekono-
miškesnis apšvietimo būdas. Jis 
leistų visas gatves apšviesti nor-
maliai ir ilgiau“, - sakė jis.

Turizmas. Šiais metais Anykš-
čių savivaldybė buvo įtraukta į 
sąrašą keliauti Šv. Jokūbo keliu.
Vieni pirmųjų 18 kilometrų bir-
želį nuo Anykščių bažnyčios link 
Užunvėžių pėsčiomis keliavo 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos gimnazistai ir Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos moksleiviai.
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Anykščių rajono savivaldybės mero 
Sigučio Obelevičiaus 2020 m. veiklos ataskaita

 II dalis
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.

Investicijos ir 
infrastruktūra. 

Įgyvendinant priemonę 
„Anykščių miesto gatvių ir 
teritorijų apšvietimo tinklų re-
konstrukcija“ 2020 m. panau-
dota 10 295,75 Eur Savival-
dybės biudžeto lėšų. Atlikta 
apšvietimo tinklų inventoriza-
cija Anykščių mieste bei Sta-
tybininkų g., ties vaikų lopše-
liu-darželiu „Eglutė“ įrengtas 
pėsčiųjų perėjos apšvietimas.

Pagal priemonę „Viešųjų te-
ritorijų apšvietimas Anykščių 
rajono seniūnijose“ 2020 me-
tais buvo panaudota 61 494,49 
Eur Savivaldybės biudžeto 
lėšų Anykščių rajono seniū-
nijų miestų, miestelių bei gy-
venviečių bendro naudojimo 
teritorijų apšvietimui. Iš viso 
apšviesti 44 kaimai, eksploa-
tuoti 1 969 šviestuvai, 64 aps-
kaitos ir valdymo spintos.

Įgyvendinant priemonę 
„Viešųjų teritorijų apšvie-
timas ir priežiūra Anykščių 
mieste“, buvo panaudota 122 

880,97 Eur Savivaldybės biu-
džeto lėšų. Lėšos panaudo-
tos Anykščių miesto gatvių, 
bendro naudojimo teritorijų 
apšvietimui. Mieste buvo eks-
ploatuojami 1 027 šviestuvai, 
41 prožektorius, 24 apskaitos 
ir valdymo spintos.

Levaniškiuose, Traupio se-
niūnijoje, buvo įrengti geria-
mojo vandens gerinimo (nu-
geležinimo) įrenginiai, dvi 
šio miestelio vandens tieki-
mo sistemos sujungtos į vie-
ną. Nugeležinimo įrenginių 
įrengimas kainavo 67 639,00 
Eur Savivaldybės aplinkos 
apsaugos rėmimo specialio-
sios programos lėšų, o UAB 
„Anykščių vandenys“ atlikda-
mi sistemų sujungimą patyrė 
4 986,00 Eur išlaidų. 

Pagal priemonę „Komuna-
linio ūkio objektų remontas ir 
plėtra“ panaudota 34 207,78 
Eur Savivaldybės biudžeto 
lėšų: avarinių medžių pjovi-
mui ir genėjimui, kelmų fre-
zavimui, šaligatvių ir asfal-
to dangos prie daugiabučių 

namų remontui. Taip pat buvo 
remontuojami viešose erdvė-
se ir prie daugiabučių namų 
esantys suoliukai; kairiajame 
Šventosios upės krante esantis 
pėsčiųjų takas; Šaltupio g. 12, 
vaikų žaidimų aikštelės medi-
nės dalies remontui; karių ka-
pinių tvoros remontui.

Priemonės „Prižiūrimos 
bendro naudojimo teritorijos 
seniūnijose“ įgyvendinimui 
buvo panaudota 142 070,00 
Eur savivaldybės biudžeto 
lėšų. Lėšos buvo naudojamos 
seniūnijose esančių kapinių 
bei bendro naudojimo teritori-
jų priežiūrai. 

Priemonės „Prižiūrimos 
bendro naudojimo teritorijos 
Anykščių mieste“ įgyvendini-
mui panaudota 270 000,00 Eur 
Savivaldybės biudžeto lėšų. 
Vien tik miesto žaliųjų plotų 
šienavimui buvo panaudota 48 
666,00 Eur. 

Biodegraduojančių atliekų, 
statybinio laužo išvežimui 
nuo miesto kapinių bei kitų 
viešųjų vietų panaudota 31 
364,00 Eur. Dar 5 787,00 Eur 
buvo panaudota šiukšlių išve-
žimui iš poilsiaviečių; miesto 
tualeto priežiūrai panaudota 
21 760,00 Eur; bepriežiūrių 
gyvūnų gaudymui bei trans-
portavimui buvo panaudota 1 
205,00 Eur.

Vietinės reikšmės kelių ir
gatvių remontas ir 
rekonstravimas. 

Savivaldybės pastangomis 
pavyko gauti papildomą fi-
nansavimą kelių ir gatvių re-
montui ir rekonstravimui. Pa-
rengtos preliminarios pirkimų 
sutartys leido laiku užbaigti 
numatytus darbus. Atnaujin-
ta asfaltbetonio danga šiuose 
vietinės reikšmės transporto 
infrastruktūros objektuose: 

Anykščių m. Vairuotojų g. – 
928 m ir Valaukio g. – 345 m; 
Debeikių sen., Aknystų k. ke-
lio Aknystos – Ąžuolinė – 493 
m; Kavarsko sen., Janušavos 
k. Gintaro g. – 801 m; Troškū-
nų sen., Vaidlonių k. Pušyno 
g. – 923 m; Viešintų sen., Vie-
šintėlių k. Žliobiškio g. – 180 
m.

Įrengta nauja betoninių trin-
kelių šaligatvio danga Anykš-
čių m. V. Kudirkos g., tarp Tai-
kos ir Kęstučio g. – 458 m2. 

Užbaigti Anykščių m. Dva-
ro g. sutvarkymo darbai – pa-
klota 62 m2 šaligatvio dangos 
iš betoninių trinkelių, dalyje 
gatvės (256 m) įrengta 6 cm 
storio asfaltbetonio danga, 
sumontuotos dvi apšvietimo 
atramos. 

Rekonstruotos ar kapitališ-
kai suremontuoto šios gatvės: 
Anykščių miesto Pakrantės 
g. – 449 m: įrengta a/b danga, 
nauji betoninių trinkelių šali-
gatviai, apšvietimo tinklai, pa-
kloti paviršinio vandens surin-
kimo tinklai; Anykščių miesto 
Šaltupio g. – 411 m: įrengta 
a/b danga, nauji betoninių 
trinkelių šaligatviai, apšvieti-
mo tinklai, pakloti paviršinio 
vandens surinkimo tinklai; 
Anykščių miesto Leliūnų g.– 
216 m; Rekonstruotas Skie-
monių sen. kelias Mačionys–
Kriokšlys–Rubikiai – 2 220 
m; atliktas Skiemonių sen., 
Pūstalaukio k., Pūstalaukio g. 
kapitalinis remontas – 966 m: 
įrengta a/b danga, apšvietimo 
tinklai, sutvarkytas paviršinio 
vandens surinkimas; Svėdasų 
sen., Grikiapelių k. kapitališ-
kai suremontuota Grikiape-
lių g. – 1 001 m: įrengta a/b 
danga, apšvietimo tinklai, su-
tvarkytas paviršinio vandens 
surinkimas.

Savivaldybė vietinės reikš-
mės kelių ir gatvių priežiūrai 

panaudojo 308,0 tūkst. Eur 
biudžeto ir 596,0 tūkst. Eur 
Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos lėšų.

Sveikatos apsaugos 
politika. 

Sveikatos apsauga, jos reikš-
mė, kartu ir problemos paaš-
trėjo COVID-19 pandemijos 
metais. Nors pagrindinis svei-
katos priežiūros įstaigų finan-
savimo šaltinis yra Teritorinės 
ligonių kasos, taip pat Savi-
valdybė per programas papil-
domai skyrė lėšų.

Iš programos„Sveikatos 
priežiūros įstaigų, patalpų, 
infrastruktūros renovavimas 
ir modernizavimas“ buvo at-
liktas dalies patalpų remontas 
VšĮ Anykščių rajono savival-
dybės pirminės sveikatos prie-
žiūros centro Kavarsko ambu-
latorijoje.

Asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo gerini-
mui skirtos lėšos panaudotos 
dalinai finansuoti stacionarinių 
aktyviojo gydymo paslaugų 
teikimo išlaidas VšĮ Anykščių 
rajono savivaldybės ligoninės 
vaikų ligų skyriuje (darbuo-
tojų darbo užmokesčio ir so-
cialinio draudimo įmokoms), 
iš jų 7 500,00 Eur panaudota 
universaliai stacionariai rent-
geno diagnostikos medicinos 
priemonei (prietaisui) įsigyti.

Detaliau su Anykščių ra-
jono savivaldybės 2020 m. 
veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2020 m. 
veiklos ataskaita galite susi-
pažinti interneto svetainėje 
https://www.anyksciai.lt/tu-
rinys/veiklos-sritys/veiklos-
ataskaitos/202.

Tęsinys kitame laikraščio 
„Anykšta“ numeryje

Užsak. Nr.607

Vaižgantas šiuolaikiniame pasaulyje, matyt, turėtų daugybę sekėjų

Knygą „Iš širdies ir tikru 
reikalu“ pasklaidžius

Ypatingas dėmesys 
dukterėčioms 

Paėmęs į rankas naują knygą 
pirmiausia pavartau, žvilgteliu 
į tekstą, nuotraukas. Nustebina 
rašytojo, pasipuošusio apdova-
nojimų žvaigždėmis, atvaizdas ir 
prierašas: „Vaižgantas – Žvaigž-
džių palydovas.“

 Taip sąmoju nuo gražbylio svė-

dasiškio bando neatsilikti jo duk-
terėčios Bronės Mėginaitės vyras, 
žymus diplomatas Petras Kli-
mas. Buvusi dar ir kita dukterė-
čia - Bronės sesuo Barbora, joms 
abiem Vaižgantas pagelbėjo baigti 
mokslus, nuolat patardavo, gyvai 
domėjosi jų gyvenimais, skatino 
pasitikėti Dievu, tarnauti visuo-
menei ir tautai, kurios svarbiausiu 
sąnariu laikė šeimą. Džiaugėsi, 
kad merginoms pasisekė ištekėti 
už rimtų vyrų.

Tautos nykimas, pasak Vaiž-
ganto, prasideda nuo šeimos iri-
mo. Šeimos nelaimes Vaižgantas 
vadino tiesiog piktybiniais au-
gliais – „vėžiais“. Tikriausia tra-
gedija laikė mišrias vedybas, mat 
daugybė lietuvių inteligentų dar 
XX amžiaus pradžioje veik nesu-
simąstydami vesdavo kitatautes, 
daugiausia lenkes ir ruses. Rašy-
tojas pažymėjo, kad  ypač nelai-
mingi būna tokių sutuoktinių vai-
kai – iš jų neišaugs nei gero lenko, 

nei gero lietuvio.
Gėrėjosi dukterėčių Bronės ir 

Barboros Mėginaičių vykusiu 
šeiminiu gyvenimu. Barborą, jau 
brandos sulaukusią,  net skatino 
šeiminiam gyvenimui. 

Nors patarė saugotis italų, kurie 
tik ir taikosi kokią mergelę prary-
ti, tad vis primindavo - jei kurti, 
tai lietuvišką šeimą. „Aš numa-
nau, kad Tu ne su švęstu vandeniu 
ginies nuo kavalierių, bet su gera 
lazdine. Ir gerai darai: kam gi ir 

sėti rūtelės per trisdešimt mete-
lių, kad ateitų koks jautis, nuėstų 
vainikėlį? Siu laukan. Taip juos.“ 
Laiške P. Klimui pažymėjo: „Gera 
šeimyna, rodos, vienatinė tėra 
žmogui laimė. Šeimos neatstos 
meilelės. Gaila, kad žmonės nesi-
laiko abiem rankom savo šeimos 
įsikibę, o blaškos, lengva širdžia 
išblaškydami ir savo laimę.“
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Apie Anykščių suoliukus, arba kodėl 
vištos neskrenda į šiltuosius kraštus

Kiekviena miesto detalė turi 
būti apgalvota, estetiška, patva-
ri, kelianti miesto prestižą, trans-
liuojanti gerą žinią apie miestą. 
Taip galvoja daugelis, tačiau 
būna ir nepatenkintų. Anykš-
tietiškame „Nykščių“ portale, 
beje, ir laikraštyje „Šilelis“, 
atsirado ne vienas straipsnelis 
apie Anykščių J. Biliūno gatvė-
je statomus suoliukus ir miesto 
šiukšliadėžes, neva „šių pirkinių 
kaina, švelniai sakant, vienus 
stebina, o kitus – šokiruoja”.  

Tiesa yra ta, kad privalome 
užtikrinti trumpalaikį žmonių  
poilsį susisiekiant tarp objektų. 
Tam reikalingi suoliukai. No-
rime, kad miestas būtų gyvy-
bingas, kad viešosios erdvės, 
viešieji objektai būtų naudingi 
žmonėms, universalūs, patogūs 
naudoti, universalaus dizaino, 
modernūs. Todėl viešojo pir-
kimo būdu nupirkome trijų rū-
šių suoliukus už 529 Eur, 969 
Eur ir vieną suoliuką iš dviejų 
dalių po 908 Eur be PVM. Jei 
kaina kartais būtų  kaip analo-
giško tokių parametrų suolelio 
iš portalo pigu.lt, kurio kaina su 
PVM būtų 2969.99 – stebintų 
ar šokiruotų? 

 Turime teisę ir net pareigą 
statyti tokius suoliukus, kurie 
pagal savo technines savybes 

būtų pritaikyti viešajam naudo-
jimui ir viešajam poreikiui. O 
jei būtume nupirkę suoliukus, 
kurie nepritaikyti daugkarti-
niam naudojimui? Antrankiai? 

Pasiskolinau, tiksliau -  gavau 
franšizės sąlygomis, teisę nau-
dotis garsaus architekto posa-
kiu -  „kodėl vištos neskrenda į 
šiltuosius kraštus“. 

Vištos priklauso paukščių gru-
pei. Paukščiai (Aves) – specia-
lizuota aukštesniųjų stuburinių 
klasė. Tai dvikojai, šiltakraujai, 
kiaušinius dedantys stuburiniai, 
kuriems būdingos plunksnos, 
sparnais virtusios priekinės 
galūnės, bedančiai snapai ir 
tuščiaviduriai kaulai. Paukš-
čiams būdinga sudėtinga nervų 
sistema, dėl kurios jie lengviau 
orientuojasi aplinkoje. Veisi-
masis, palyginti su ropliais, taip 
pat tobulesnis. Daugelis sugeba 
skraidyti panaudodami labai 
lengvas ir reguliariai keičiamas 
plasnojamąsias ir vairuojamą-
sias plunksnas. Didžioji dalis 

Senasis Anykščių miesto suoliukų vaizdas. Vaizdas su naujaisiais suoliukais ir šiukšliadėže. 

paukščių gali skraidyti, tačiau 
yra ir neskraidančių rūšių.

Kodėl?
Prisitaikė vištos lesti joms 

pamestą pašarą arba labai netoli 
vištidės esančiame žemės lopi-
nėlyje sliekus. Ateina šeiminin-
kas, suvaro į narvelius, surenka 
kiaušinius ir, net joms neįtarus, 
kartais kuriai nors nukerta gal-
vą. O gal vištų smegenys ne-
pritaikytos orientuotis erdvėje, 
kaip kitų paukščių, pavyzdžiui, 
erelių, kurie nuolat skrenda į 
šiltuosius kraštus, turi instinktą 
migruoti. O gal tik ypatingiems 
paukščiams skirta skristi tolyn, 
tik ypatingiems būdingas orien-
tavimasis aplinkoje?

Labai svarbu matyti plačiau, 

labai svarbu pasižvalgyti po ap-
linkines valstybes ir toliau, su-
prasti tendencijas, pajusti savo 
aplinkos augimą, savo aplinkos 
gerėjimą.

Tikrai nereikia daugelio žmo-
nių įtikinėti, kaip svarbu miesto 
įvaizdis, kaip svarbu miestui ne-
atrodyti tarsi surinktam iš atliekų, 
atraižų, nekokybiškų medžiagų, 
nekokybiško dizaino elementų. 
Dažnas pasakys – dėl skonio ne-
siginčijama. O Anykščių meras 
Sigutis Obelevičius atrėš – susi-
tarkime, apie kokį skonį kalbėsi-
me - gerą ar prastą? 

Kuo Anykščiai nusikalto, kad 
negali naudoti iš biudžetui skir-
tų gaunamų pajamų (33.199300 
mln. Eurų) 12 000 eurų suoliu-

kų su šiukšliadėžėmis pirkimui, 
8000 eurų išorės reklamos sten-
dų gamybai ir įrengimui. Juk 
tai miesto baldai. Ir jie, o gaila, 
biudžete užima tik 0,0602 pro-
cento iš bendro kiekio?

Ar kuris nors iš mūsų perka 
sofą namams, kuri kainuoja 6 
eurus? Negirdėjau. Jau geriau 
iš viso neperka, bet vis tiek ieš-
ko patvarios, gražaus gobeleno, 
geresnio dizaino, kad derėtų 
prie kambario interjero ir t.t. O 
miestui galima bet ką? 

Kaip reikia nemylėti miesto, 
kad siūlytum jam prastą ir ne-
skoningą produktą? Už ką? 

Daiva GASIŪNIENė., 
Anykščių rajono vyriausioji 

architektė

Naujieji suoliukai pritaikyti patogiai atsisėsti ir neįgaliesiems.Pigu.lt gimtadienio pasiūlymas suoliukams kur kas brangesnis.
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Tiria kontrolieriaus veiklą

„A.J.Lakačausko apklausos 
metu teisme buvo parodytas 
vaizdo ir garso įrašas, kuriame 
meras K.Tubis ir kontrolierius 
aptaria, kaip pastarajam sekasi 
tirti ligoninės veiklą. Pokalbio 
garso ir vaizdo kokybė - puiki, 
tačiau žurnalistui stebint įrašą ne 
visas kontekstas yra aiškus.

Tačiau akivaizdu, kad A.J. 
Lakačauskas džiaugiasi, kad 
pričiupo D.Vaiginą. Tiesa, jis 
aiškina, kad kažkokius doku-
mentus gavo, bet paskui turėjo 
grąžinti. Šį manevrą meras įver-
tino: ,,Kaip gali atsiimti atgal, 
nu  pi...c!“

A.J.Lakačauskas tuometi-
niam rajono vadovui, o dabar 
kaltinamajam K.Tubiui, išdėstė, 

kad D.Vaiginas, kaip gydytojas 
traumatologas, ,,per metus gal 
12 pacientų priėmė, praktiškai 
prirašinėta“. Šitai jis žadėjo įro-
dyti ir, jei reikės, ,,užeis iš kitos 
pusės“. Baigęs pasakoti, kaip ti-
krina ligoninę, A.J.Lakačauskas 
pasinaudojo proga pakalbėti apie 
jo tarnybos ir savo asmeninius 
pinigus, sakė, kad  Kontrolės ir 
audito tarnyba turi pasitaupiusi 
lėšų, kurias galima prasmingai 
panaudoti. Apie 2000 eurų liktų 
su visais paskatinimais, net jei ir 
mane paskatintumėte“, - beveik 
tiesiogiai apie premiją prakalbo 
A.J.Lakačauskas.       

K.Tubis kontrolieriui premi-
jos nepažadėjo. Jam atsakė di-
plomatiškai, kalbėjo, jog rajono 
finansinė situacija yra nebloga.“

„Susišvietė kažkas“

Bent jau netiesiogiai Anykščių 
rajono vadovai užsimena, kad 
kontrolierius A.J.Lakačauskas 
savivaldybės informaciją gali-
mai nutekina K.Tubiui. „Anykš-
tai“ komentuodamas situaciją, 
A.J.Lakačauskas kategoriškai 
neigė, kad bendradarbiauja su 
buvusiu rajono meru.

„Nieko aš jam nepateikinėju. 
To nebuvo. Susišvietė kažkas. 
Nebuvome mes vienoje koman-
doje, nesu jo komitete. Nesąmo-
nė! Visos tos kalbos yra iš piršto 
laužtos“, -  kalbėjo savivaldybės 
kontrolierius  A.J.Lakačauskas.

Anksčiau informacijos „nute-
kinimu“ įtartas L.Šulskus bei jo 
žmona, dabar taip pat jau buvusi 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotoja Si-
gita Mačytė-Šulskienė, buvo 
aktyvūs K.Tubio visuomeninio 
komiteto rėmėjai. Ir L.Šulskus, 
ir S.Mačytė-Šulskienė yra buvę 
policijos pareigūnai.    

Kęstutis Tubis: „Kas 
didesnis policininkas?“

„Anykštos“ komentaro pa-
prašytas K.Tubis dėstė, kad jam 
būnant meru opozicija aiškino, 
jog savivaldybė dirba polici-
niais metodais, tačiau „dabar 
sekimas ir stebėjimas pasiekė 
absurdą.“

„Visa administracijos va-
dovių veikla yra nukreipta į  
priešų paieškas. Čia yra perse-
kiojimas, raganų medžioklė“, - 
kalbėjo buvęs rajono vadovas. 

K.Tubis svarstė, jog įtarimus 
apie neva „nutekintą“ informa-
ciją galbūt išprovokavo jo per 
tarybos posėdį užduotas klau-
simas apie premijas iš Covid-o 
fondo valdininkams. „Aš šį 
klausimą uždaviau remdamasis 
bendra informacija, po to, kai 
buvęs sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga pareiš-
kė, kad Lietuvos savivaldybėse 
buvo išdalintos premijos žmo-
nėms, kurie niekaip nebuvo su-
siję su pandemijos suvaldymu“, 
- dėstė K.Tubis.

Rajono tarybos Kontrolės ko-
mitete dirbantis K.Tubis sakė 
esąs įsitikinęs, jog jis turi teisę ir 
net pareigą ieškoti informacijos 
per savivaldybės kontrolierių. 
„Tačiau jeigu man tos informa-
cijos reikės, aš kreipsiuosi ofi-
cialiai“,   - tvirtino K.Tubis.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus 
teritorijos sutvarkymo koncepcijai - I vieta

I vieta profesionalų kategorijoje. Anot Anykščių rajono 
savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus – tai naujas požiū-
ris į seniausio Lietuvos memorialinio muziejaus teritoriją, 
į rašytojo A. Vienuolio svajonių išpildymą „paimti klėtelę 
po stiklu“. 

Ekspertų vertinimu, iš visų 
dalyvavusių profesionalų ko-
mandų geriausią darbą sukūrė 
„DNA Studio“. Antanas Do-
minas, Goda Žukaitė ir Al-
girdas Rasimavičius pasiūlė 
ateities viziją Anykščių r. A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko muziejaus teritori-
jai ir už tai buvo apdovanoti 
„Structum“ įsteigtu 4 tūkst. 
eurų vertės piniginiu prizu.

Kokybiškas teritorijos su-

tvarkymas pateiktas kaip pa-
grindinis prioritetas. Projekte 
pasiūlyta atnaujinti pagrindi-
nius patekimus į muziejaus 
teritoriją iš Muziejaus gatvės 
bei nuo miesto centro pusės, 
taip pat demontuoti teritoriją 
juosiančią tvorą, taip formuo-
jant atviresnės miestui erdvės 
įvaizdį. Projekto autoriai taip 
pat pasiūlė planą, kaip sutvar-
kyti renginiams skirtą vietą 
bei apžvalgos aikštelę.

Konkurso partneris „YIT 
Lietuva“ specialiuoju pri-
zu įvertino dar vieną Anykš-
čių projektą - VGTU atstovų 
Agnės Antanavičiūtės, Ievos 
Augustinaitės, Gretos Kišiū-
naitės ir Indrės Meidutės dar-
bą. Merginų komanda pateikė 
sprendimą senosios Anykščių 
ligoninės ir buvusios gaisrinės 
teritorijai.

Projektuojant atsižvelgta 
į žmonių gerbūvį bei gamti-
nę aplinką: pasiūlytos naujos 
viešosios erdvės, taip pat ar-
chitektūra, kuri pritrauktų gy-
ventojus ir pagerintų miesto 
ekonominę ir socialinę situa-
ciją.

Septintus metus organi-
zuojamas nacionalinis ar-
chitektūrinių ir urbanistinių 
idėjų konkursas „Išmanusis 
miestas“ pasiekė kulmina-
ciją. Birželio 16-ąją įvyko 
įspūdinga apdovanojimų ce-
remonija, kurios metu įver-
tinti geriausi konkurso daly-
viai.

Šiais metais inovatyvius 
šalies miestų identitetus kūrė 
128 dalyviai Palangai, Anykš-
čiams, Ignalinai, Zarasams, 
Kauno rajonui, Marijampolei 
ir Vilkaviškiui, parengę 49 
labai stiprius projektinius pa-
siūlymus. Renginys subūrė 
komandas, jas globojančius 
dėstytojus bei profesorius, 
Susisiekimo, Vidaus reikalų, 
Aplinkos bei Kultūros minis-
terijų atstovus.  

Septintus metus organizuo-
jamo nacionalinio architek-
tūrinių ir urbanistinių idėjų 

konkurso „Išmanusis miestas“ 
apdovanojimų ceremonija šie-
met maksimaliai atspindėjo 
projekto esmę. Pirmą kartą 
vienam vakarui sostinės Val-
dovų rūmų kiemas pavirto ža-
liuojančios augmenijos pilna 
oaze, į kurią įsiliejo futurizmo 
elementai. 

Rengėjus, dalyvius ir lai-
mėtojus sveikino Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė: 

„Sveikinu Jus visus žengus 
dar vieną įkvepiantį žingsnį į 
Lietuvos ateitį. Jūsų projektas 
prasmingas, vertas ir palai-
kymo, ir sklaidos. Kai vienu 
metu jungiasi technologijos 
su fantazija, kai vienu metu 
keliami ambicingi ir aktualūs 
tikslai, kurių siekiant dalyvau-
ja įvairių sričių atstovų koman-
dos, tuo džiugesnio rezultato 
galime tikėtis. Pradedant tais, 
kurie dėl jo darbavosi dau-
gybę dienų, o gal ir naktų, ir 
baigiant kitais, kurie jį matys, 
kurie juo naudosis kiekvieną 
dieną. Nepaprastai svarbu, kad 
Jūsų kuriama ateitis čia pat – ji 
jau gyvena Jūsų projektiniuose 
pasiūlymuose. Taip formuo-
jasi būsimas Lietuvos veidas, 
patrauklus ir šiuolaikiškas, 
pritaikant naujausias architek-
tūros, inžinerijos, urbanistikos 
idėjas ir sprendžiant praktines 
užduotis. Kitaip tariant, jun-
giant dangų su žeme…”

Į konkurso dalyvius taip 
pat kreipėsi ir Aplinkos mi-
nistras Simonas Gentvilas. 
Jis klausė susirinkusiųjų, 
kokią Lietuvą jie paliks atei-
ties kartoms? :

„Dažnai norisi greičiau nu-
eiti nuo taško A iki B. Tačiau 
mūsų neprisimins dėl spartos, 
mus prisimins dėl kokybės. 
Visi norės skelbti apie tokius 
projektus, kurie kuria epochos 
jausmą. Šiandien miestai turi 
ypatingą iššūkį. Pastarąjį dvi-
dešimtmetį Lietuvoje klestėjo 
priemiesčių kultūra. Labai sun-
ku grąžinti gyvenimą į miestų 
centrus. Bet mums tai sekasi. 
Miestai vėl pildosi gyventojų, 
mes augame kaip valstybė. Tai 
yra bendras mūsų rezultatas. 
Tačiau žvelgiant į ateitį, reikia 
spręsti įvairius iššūkius. Esa-
me užsibrėžę tikslą per dešim-
tmetį trečdaliu sumažinti taršą 
miestuose, iš esmės pagerinti 
oro kokybę. Ir tai yra užduotis 
šiai kartai, kuri kuria“, – sakė 
ministras S. Gentvilas.

Anykščių rajono savival-
dybės meras Sigutis Obele-
vičius, džiaugdamasis gautų 
koncepcijų gausa, renginy-
je atskleidė ieškantis būdų, 
kaip pasiūlytas idėjas pa-
versti realybe:

„Anykščiai žinomi kaip li-
teratūros miestas, kultūros ir 
turizmo centras. Dabar galiu 
pasakyti, kad Anykščiai yra 
ir išmanus miestas. Iš daly-
vių gavome net 11 koncepci-
jų. Galiu teigti, kad mes jau 
laimėjome, nes mūsų miestas 
išnagrinėtas įvairiais pjūviais 
tiek istoriškai, tiek urbanistiš-
kai, architektūriškai, ekologiš-
kai. Dabar žinome kryptį, kur 
turime eiti.“.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
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. Princesė 
ant žirnio.
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:55 Pasaulio dokumentika.  
13:45 Puaro   N-7.  
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Veranda.  
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija   N-7. 
21:55 Madam   N-14. 
23:25 Mano priešų akivaizdoje 
N-14. (kart.).
01:05 Dėl visko kalta meilė N-14. 
(kart.).

06:30 Vasaros stovyklos sala.
07:00 Bunikula.
07:25 Monstrai prieš ateivius.
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:15 Tomas ir Džeris.
08:45 Beprotiškos melodijos.
09:10 Dzeusas ir Roksana.
11:10 Monstrai prieš ateivius.

13:00 Fantomas   N-7. 
15:05 Pamišę dėl šokių   N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
18:45 UEFA EURO 2020.  Italija 
- Velsas.  
21:00 Laisvas smūgis.  
22:00 5-oji banga   N14.  
00:15 Operacija „Baltosios pupy-
tės“ N-7.  

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.
12:00 Kengūriukas Džojis.
12:20 Kenoloto.
12:22 Kengūriukas Džojis.
14:00 Meilės lažybos  N-7.
15:50 Šventosios ieties medžio-
klė  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Šventosios ieties medžio-
klė N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Spragtukas ir keturios 
karalystės  N-7.
21:25 Paskutinė riba  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paskutinė riba  N-14.
23:40 10,5 balo  N-7.
01:15 Įniršis . N-14 (kart.)

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:30 STIHL Savickas Classic 
2020 (k). 

08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Pasaulio taurė 2020. 
Kaunas. 
10:05 Laukinė Šri Lanka..
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 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020 
Šveicarija - Turkija. 
21:00 Paskutinis laivas  N-7. 
22:00 Legendų biuras N14. 
23:10 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII   N14. 
00:15 Oušeno tryliktukas (k) N-7.

06:05 Laisvės karžygiai. 
06:35 Informacinių mitų griovėjai.
07:05 Akloji  (k).
08:35 Daktaras Ozas  N-7. 
09:35 Žingsnis iki dangaus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kulinari-
nės 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 žmogžudystė 
N14.  
23:00 Aklas pasimatymas   N14.  
00:55 Sveiki, aš Doris (k)  N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
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. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. 
Kryžiaus Atradimo bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Klausimėlis. 
14:30 Tabaluga (kart.).
16:00 XIX respublikinis vaikų 
ir jaunimo muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“. 
17:00 Euromaxx. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Riccardo Muti šventė.
22:30 Kita tylos pusė  (kart.).
00:20 Madam  N-14. (kart.).
01:50 Valstybinės laidotuvės  
N-7. (kart.).

06:00 Nukalta ugnyje  (kart.) 
N-7.
06:55 Grėsmingieji liūtai.
07:55 Rizikingiausi skrydžiai 
pasaulyje  N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Žūklė laukinėje gamto-
je  N-7.
10:30 Auksaspalvio babuino 
slėnis.
11:40 Kuprotieji banginiai  
N-7.
12:40 Delfinai iš arti.

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.
19:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas   N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Ledas   N-14.
23:55 Kodėl būtent jis? N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Senjorų avilys. 
Mankšta. 
09.30 Grįžtantys. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Vyrų šešėly-
je. GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ. 
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 Radži koncertas.
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 Įvartis: Euro 2020.
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 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.
20:45 Mano pramogos vei-
dai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021. 
00:00 Verslo Švyturys.
01.00 Ugnikalnių takais.
01:30 Ugnikalnių takais.
02:00 Ugnikalnių takais.
02:30 Ugnikalnių takais.
03:00 Ugnikalnių takais.
03:30 Delfi premjera. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
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 Stilius. 
19:30 Atvirų durų diena. LRT 
atsiskaito.
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 Išpažinimai. (kart.).

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

18:30 Žinios.
18:40 UEFA EURO 2020 
. Šiaurės Makedonija – 
Nyderlandai.
21:00 Žinios.
21:30 Sportas.Orai. 
21:40 UEFA EURO 2020.
Rusija - Danija. .
00:00 Laisvas smūgis.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 “Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių sodai. (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Išminuotojų būrys N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Išminuotojų būrys N-14.
00:45 Havajai 5.0  N-7.

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   
Ukraina - Austrija.  
21:40 UEFA EURO 2020   
Suomija - Belgija. .
00:00 Super 8   N14.  

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus  (k) 
N-7. .
08:05 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 Brangus grožis N14.  
22:50 Juodvarnis   N-7.  
00:50 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos  (kart.).
07:00 Lesė  (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
08:40 Atspindžiai  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).

11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
( kart.).
12:30 Krikščionio žodis (kart.).
12:45 Klausimėlis (kart.).
13:00 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! 
14:30 XIX respublikinis vaikų 
ir jaunimo muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“ (kart.).
15:20 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai..
16:15 Lesė.
16:45 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  (kart.).
18:05 Ten, kur namai N-7.  
19:00 Išpažinimai (kart.).
19:30 Kubrickas apie Kubricką.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Piršlybos.  
22:45 Žemės ar moteries.  
23:40 Pasivaikščiojimai  (kart.).
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  

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

21:00 Išrinktasis  N-7.
23:05 Padaras  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 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Senjorų avilys.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
. N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV 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 Brangioji, aš perskambin-
siu N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Grilio skanėstai.  
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 Brangioji, aš perskambin-
siu  N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Orijaus kelionės.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
08:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
08:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 Jūs rimtai?  
14:00 Išpakuota.
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
15:40 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Dienos interviu.
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 pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 Kasdienybės herojai.  
22:15 Mano pramogos veidai.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
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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 Įdomiosios atostogos. 
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 Vakaras su Edita. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dviračio žinios. Joninės. 
21:30 „Duokim garo!“ Joninės 
Nidoje. 
24:00 Grupės „Golden Parazyth“ 
koncertas.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 1 
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.
18:40 UEFA EURO 2020. 
Slovakija - Ispanija.  
21:00 Žinios.

21:30 Sportas. Orai.
21:40 UEFA EURO 2020.
Portugalija - Prancūzija.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:45 Mina   N14.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Pasaulis pagal moteris 
(kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55”Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 V3 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 Drakono kardas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Drakono kardas . N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Drakono kardas  N-14.
00:15 “Deganti žemė N-14.

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

13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
18:00 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020. Švedija 
- Lenkija. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020. 
Vokietija - Vengrija. 
00:00 Adjutantas N14. 
01:50 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai (k) N14. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7.  
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
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. Velnio 
pelkė  N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7.  
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja 2016  (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 Kūrybingumo mokykla  

(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Menora (kart.).
12:30 Proto džiunglės (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
15:00 Devintasis dešimtmetis 
(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 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Devintasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai..
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasaros nakties koncertas 
iš Šėnbruno pilies.  
22:30 Raudonmedžio rojus.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.)
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai . N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Prezidento patikėtinis 
N-14.
23:05 Grotos gyvenimui . N-14.

05.29 Programa.
06.00 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. 2 
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 Brangioji, aš perskam-
binsiu N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
19.30 Grilio skanėstai.  
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 Brangioji, aš perskam-
binsiu  N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk   N-7.

05:30 Jos vardas MAMA.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. 

Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
14:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
15:40 Delfi diena. LOGIN 2021.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
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 nežVAIRUOK.
21:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kuliai ir Plateliai.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
21:30 Orijaus kelionės.
22:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Atvirų durų diena. LRT 
atsiskaito (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
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 Stilius. 
19:30 Nacionalinė ekspedicija. 
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 draugėms   
N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano likimas  
N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020.Čekija 
- Anglija.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:35 Elijaus knyga   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.
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 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva – Rusija.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Angelas sargas  N-7.
22:40 ir Kenoloto.
22:43 Angelas sargas  N-7.
01:25 Havajai 5.0  N-7.

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. 
11:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai  (k).

12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020. Kroatija 
- Škotija. 
00:00 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai N14.

06:00 Daktaras Ozas  N-7.  
07:00 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 Šviežias maistas. 
14:30 Tobuli nusikaltimai  (k) N-7.  
15:45Pragaro 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. Dingusi 
mergina N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7.  
00:55 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 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
08:40 Kaip gydo gamta (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:30 Kelias (kart.).
13:00 Legendos (kart.).
13:55 7 Kauno dienos (kart.).
14:20 Mokslo sriuba (kart.).
14:50 Kubrickas apie Kubricką 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  ).
17:10 Tarnauti ir ginti  (kart.).
18:05 Ten, kur namai  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
19:30 Devintasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai..
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 rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Autopilotas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
10:55 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  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.

15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
17:25 “Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Dronų karai  N-14.
22:50 Grotos gyvenimui  N-14.
01:30 Įrodytas nekaltumas  s. 
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 4 kampai. 
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 Brangioji, aš perskambinsiu  
N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas   
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
19.30 Grilio skanėstai.  
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 Brangioji, aš perskambinsiu  
N-7.

23.30 Netikėtas teisingumas . N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose. 
08:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live.  
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 Kasdienybės herojai.  
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
15:40 Delfi diena. Sveiki!  
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki!  
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Dienos interviu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuomo-
nės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirbtuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 06 22

trečiadienis 2021 06 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 06 24

penktadienis 2021 06 25

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas (kart.).
07:05 Dviračio žinios. Joninės. 
(kart.).
07:30 Mažylio Nikolia atosto-
gos.
09:05 Riešutų duona. 
10:15 Taikioji Japonija.
12:05 Maži, bet ypatingi: 
vėžliai.
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Monikos Liu koncertas.
15:20 Velnio nuotaka..
16:45 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dviračio žinios. 
21:30 Naujasis popiežius N-14. 
22:20 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14. 
23:05 Istorijos detektyvai 
(kart.).
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Veranda (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:20 Monstrai prieš ateivius  
(k).
06:45 Šaunusis Skūbis-Dū  (k).
07:10 Beprotiškos melodijos  
(k).
07:40 Stebuklų namai.      
09:20 Didysis kačių pabėgi-
mas.
11:05 Katės ir šunys. Kačių 
kerštas.

12:45 Jau baigėm?  
14:35 Gyvenimas ant ratų   
N-7.  
16:40 Piko valanda 2   N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Fantastiniai gyvūnai ir 
kur juos rasti   N-7. 
22:10 Ir visi jų vyrai   N14.  
00:30 Pagirios 3: velniai žino 
kur   N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Bailus voveriukas.
06:55 Kung fu panda.  
07:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
07:45 Mano mažoji sesutė 
Mirai.
09:45 Ratai.
12:05 Mažylio atostogos  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Mažylio atostogos . N-7.
14:10 Žvėrelių maištas   N-7.
16:05 Naktis muziejuje 2  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Naktis muziejuje 2  N-7.
18:30 “TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – 
Dominikos Respublika.
21:30 Džonas Vikas 3  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Džonas Vikas 3  N-14.
00:15 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Havajai 5.0  N-7.

06:35 Baltosios pelėdos. 
Skrydis virš Arkties (k).
07:45 Laukinė Šri Lanka (k).
08:55 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.

11:35 Lesė.
13:30 Ponas auklė.
15:15 Nevykėlis  N-7. 
17:00 Kiaušingalviai  N-7. 
18:45 Užkandinė ant ratų  N-7. 
21:00 Robotai  N14.
23:35 Fantomas  N-7. 
01:45 Adjutantas (k) N14. 

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 Šviežias maistas.  
14:30 Tobuli nusikaltimai  (k) 
N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. Lyg 
paukštis be sparnų   N14. .
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Komisarė Sara Kor. 
Velnio pelkė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas.
07:05 Lesė (kart.).
07:30 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Vakaras su Edita. 
08:50 Koncertas „Folkšokas“.

10:55 Muzikinė komedija „Ar 
Amerika pirtyje?!“. 
12:35 Riccardo Muti šventė 
Iš Milano teatro „Teatro alla 
Scala“.
14:10 Mažylio Nikolia atosto-
gos (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Premjera. Alvinas ir 
patrakėliai burundukai.
16:15 Artūras ir minimukai.
17:05 Strazdanota vasara.  
18:15 Kelionių atvirukai.
18:30 Nelly Paltinienės kūrybi-
nės veiklos 60-mečio koncer-
tas „Man tie metai – dovana“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laimingasis Ladzaras 
N-14.  
23:05 Sibilės vilionės   S 
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 Univeras (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:25 Britanijos talentai .
13:55 Sandėlių karai . N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Legenda apie Heraklį  
N-7.

23:00 Grotos gyvenimui  N-14.
01:50 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
06.00 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 Lietuvos gelmių istorijos. 
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Brangioji, aš perskam-
binsiu  N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Auksinė daina. 
19.30 Grilio skanėstai. 
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 Brangioji, aš perskam-
binsiu  N-7.
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 nežVAIRUOK.
07:30 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Kuliai ir 
Plateliai.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Orijaus kelionės.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
12:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
12:30 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
13:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
13:30 Orijaus kelionės.
14:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
15:00 Kasdienybės herojai.  
15:45 Mano pramogos vei-
dai.
16.30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
18:30 Įvartis. EURO 202.
19:00 nežVAIRUOK.
19:30 Retro automobilių 
dirbtuvės.
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 
baidare su A. Valujavičiumi.
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
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 Stilius. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Nemirtingasis  N-14.
00:20 Prie jūros  N-14.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 1
11:00 Širdele mano  N-7.  
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  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 Pabėgimo planas 2   N14.  
23:25 Raudonas dangus   N14.  
01:30 Siuvėjas iš Panamos   
N-7.  

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 Liūtas karalius N-7.
21:15 Insurgentė N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Insurgentė N-14.
23:45 Blogos mamos  N-14.
01:40 Džonas Vikas 3  N-14. 
(kart.).

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. 
11:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai” (2) (k.).
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Pričiupom!
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 

21:30 Amerikiečių snaiperis  
N14. 
00:05 Robotai (k) N14. 

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 Šviežias maistas.  
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.  
22:55 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą  N14. 
01:00 Aleksas Hugo. Lyg paukš-
tis be sparnų (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja 2016  (kart.).
06:45 Šoka Lietuva.
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas   
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai  (kart.).
07:50 Knygų savaitė (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (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 Devintasis dešimtmetis 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Artūras ir minimukai.
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 Vindermyro vaikai  N-7.
22:30 Rūta Ščiogolevaitė ir 
draugai. 
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  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:25 Britanijos talentai.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 A lygos rungtynės 
Vilniaus „Riteriai“– Marijampolės 
„Sūduva“.
20:00 “Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Už priešo linijos. 

Kolumbija N-14.
00:00 Legenda apie Heraklį  
N-7 (kart.).
01:45 Išrinktasis. Blogio imperi-
jos iškilimas  N-7 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pagaliau savaitgalis. 
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 šešėly-
je. GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ. 
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 dirbtu-
vės.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Jos vardas MAMA.
07:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
08:30 Sveiki!  
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 nežVAIRUOK.
14:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kuliai ir Plateliai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
15:40 Delfi diena. Sveiki!  
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki!  
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Dienos interviu.
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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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

Obuolių blyneliai su pasukomis - 
tirpstantys burnoje 

Fantastiški ir purūs bly-
neliai. Jie lyg maži pyra-
gėliai, greitai ištirpstantys 
burnoje! 

INGREDIENTAI:
236 mililitrai pasukų (arba 

kefyro, rūgpienio);
155 gramai miltų;
2 vienetai obuolių;
1 vienetas kiaušinių;
2 šaukštai cukraus;
2 šaukštai sviesto (tirpinto ir 

atvėsinto);
1 šaukštelis vanilinio cukraus;
1 šaukštelis kepimo miltelių;
0.5 šaukštelio sodos;
1/4 šaukštelio druskos.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Dubenyje sumaišykite mil-

tus, druską, sodą ir kepimo mil-
telius ir viską persijokite.

2. Kitame dubenyje iki vien-
tisos masės išplakite kiaušinį, 
cukrų, vanilinį cukrų, sviestą ir 

pasukas. Sudėkite sutarkuotus 
obuolius ir išmaišykite. Plakinį 
supilkite į miltus ir maišykite 
atsargiai tik tiek, kad nesimaty-
tų miltų. Tešla neturi būti viena-
lytės masės, nes tuomet blynai 
bus ploni ir guminiai. Palikite 
tešlą pastovėti 15-20 min.

3. Kepkite blynelius ant vidu-
tinės ugnies, lengvai aliejumi 
pateptoje keptuvėje. Tešlos ne-
maišykite, o kabinkite iš eilės ir 
dėkite į keptuvę.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Atvirų durų diena. LRT 
atsiskaito. (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:50 Bamsis ir Raganos dukra.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
Mongolija. 
12:45 Pasaulio dokumentika. 
Vidurinių Rytų gamta.
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 Toks gyvenimas! N-14.
00:20 Nemirtingasis N-14. (kart.).

06:35 Vasaros stovyklos sala.
07:05 Bunikula.
07:30 Monstrai prieš ateivius.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:10 Pelėdų karalystės sargai.
11:05 Maksas.
13:20 Prancūziška porelė N-7.  
15:20 Tai galėjo nutikti ir tau   N-7.  
17:25 Žalia šviesa.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Medalionas   N-7.  
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020. 

Aštuntfinalio rungtynės.  
00:00 Laisvas smūgis. 
00:30 Kelyje 2. Alaus tenisas N14. 

06:35 Kung fu panda  (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių būstas.
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Įžūliausi gamtos vagišiai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Įžūliausi gamtos vagišiai.
12:35 101 dalmatinas  N-7.
14:45 Džonsonų atostogos  N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:20 Loterija “Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Greitis 2: laivo užgrobimas  
N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Greitis 2: laivo užgrobimas  
N-7.
22:10 Holograma karaliui  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Holograma karaliui  N-14.
00:05 “Nemirtingieji  N-14.

06:00 Varom!
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu (k) N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 Laukinė Šri Lanka.
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7.  

12:15 Padėtis nevaldoma.  .
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
15:45 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
16:55 Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si  N-7. 
18:00 Laisvas smūgis.  
18:40 UEFA EURO 2020. 
Aštuntfinalio rungtynės. .
21:00 Laisvas smūgis.  
21:30 Mano tobulas gangsteris  
N14.  
23:25 Stebėtojų lyga   N14.  
02:30 Amerikiečių snaiperis (k) 
N14. 

06:20 Laisvės karžygiai.  
06:50 Informacinių mitų griovėjai.
07:20 Akloji  (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7.  
09:45 Žingsnis iki dangausN-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:55 Didelės svajonės, mažos 
erdvės.
14:15 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7..
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji” (82) (k).
19:50 Būrėja” (45) (k)..
21:00 Vera. Sūnus palaidūnas  
N14. 
22:55 Svetima šalis N14. 
01:10 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Kelias į namus. 

08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Kaip gydo gamta.
09:00 Kūrybingumo mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima švariau.  
10:00 Čia – kinas.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimyne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:00 Trembita.  
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai.  
13:30 Proto džiunglės.  
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Muzikinė pramoginė progra-
ma „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. 2 d. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šakalo diena  N-7. 
23:20 LRT Opus ore.  
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Prie jūros   N-14. (kart.).

06:15 Nukalta ugnyje  (kart.) N-7.
07:00 Richardo Hammondo nuoty-
kiai džiunglėse N-7.
07:55 Ledo kelias  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 (kart.) N-7.
11:40 Vandenynai be vandens.
12:40 Delfinai iš arti.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.

17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Kaukės.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Tai reiškia karą N-14.
23:55 Už priešo linijos. Kolumbija  
N-14 (kart.).
01:40 Dronų karai  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 Jausmai. Drama. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
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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įvairūs

Eidama 98 metus, šių metų birželio 13 dieną 
mirė gydytoja Mirga MIKALAJŪNIENĖ.

Urna pašarvota nuo birželio 19 d. 14 val. parapi-
jos namų mažojoje salėje,Vilniaus g. 13.

Šv. Mišios aukojamos birželio 20 d. 9 val. Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčioje.

Išlydima birželio 20 d. 12 val. į Anykščių kapines.

pro memoria

AUKŠTA KoKybė ir 
žEmA KAINA - 

paminklai, kapavietės ir 
kiti akmens gaminiai.

Tel.: 869887560

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-687) 73069.

Įvairūs remonto darbai, namų 
dažymas, dengimas, prilydo-
ma danga, skardinimo darbai. 
Darbus atlieka greitai visame 
rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, suda-
ro sąmatas, suteikia garantiją.

Tel. (8-663) 78732. 

Nebrangiai mūrija, remon-
tuoja įvairias krosnis, židinius. 
Valo krosnis, kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

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

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

IŠKALAmE rAIdEs.
LIEJAmE PAmATUs. 

GAmINAmE PAmINKLUs. 
Tel. (8-648) 81663.

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.

siūlo darbą

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

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

Tel.(8-656) 24531. 

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

Tel. (8-684) 29023.

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.

Kasame, valome, giliname 
šulinius. Randame vandenį. 

Tel. (8-675) 52308. 

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

Tel. (8-673) 29754.

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

Tel. (8-659) 75977.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolai-
dos.(pirmadieniais-sekmadie-
niais 7-22 val.)

Tel (8-679) 02099.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-630) 01033.

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

Karpo, formuoja gyvatvores, 
pjauna žolę, pavojingai augan-
čius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-617) 00616.

Už nuoširdžią pagalbą slaugant Albertą KARVELĮ dėko-
jame gydytojui chirurgui Rolandui JURKĖNUI, slaugytojai 
Aušrai VALAITIENEI, socialinių paslaugų centro darbuo-
tojoms Laurai JASEVIČIENEI, Daivai NEČIŪNIENEI ir 
Virginjai PETRONIENEI.

Pagarbiai 
žmona Nijolė KARVELIENĖ ir dukros.

Nuo gegužės 11 d. Anykščių m. Šaltupio g. 26 ( pirties pastate) miesto ir 
rajono gyventojai gali sudaryti sutartis ir sumokėti šių įmonių mokesčius: 
UAB „ Anykščių vandenys“ , UAB „ Anykščių šiluma“ ir UAB Anykščių 
komunalinis ūkis. Taip pat priimamos įmokos už komunalinių atliekų iš-
vežimą bei daugiabučių namų modernizavimą ( renovaciją). Įmokos prii-
mamos nemokamai. Galima atsiskaityti banko kortele.

 

Darbo laikas: antradienis-penktadienis  nuo 7 val. iki 16 val.,
pietūs nuo 11 val. Iki 11.45 val.
Šeštadienį nuo 8 val. iki 12 val. 
Nedarbo dienos -  pirmadienis, sekmadienis.

Kviečiame gyventojus naudotis šia nemokama paslauga.

Gyventojų dėmesiui

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Vairavimo mokyklai Anykščiuose reikalin-
gas vairavimo instruktorius. Gali būti papil-
domas darbas (t. y. antraeilėse pareigose).  
Darbo užmokestis nuo 800 iki 1000 Eur.

Tel. (8-698) 70127.
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Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

Tel. (8-611) 46451.
VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 

BIRŽELIO 20 d. (sekmadienį) 
PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS METAIS

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno vakci-
nuotais, sparčiai augančiais ROSS-308 veis-
lės vienadieniais ir 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais 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 gaidžiukų. Prekiausime kiauši-
niais. Spec. lesalai. Išankstiniai užsakymai. 
Tel. (8-608) 69189. 

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

mokame 6% ir 21% PVm.

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

VErŠELIUs nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIs

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-671) 61261. 

Brangiai visoje Lietuvoje  
miškus su žeme arba išsikirti-
mui. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

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

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.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArVEs, 
bULIUs Ir TELyčIAs 

„KrEKENAVos 
AGroFIrmos“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

brangiai superkame 
mIŠKUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIEsIoGIAI PErKA 

mIŠKĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Šeima dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje 
perka namą, sodybą, 

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

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

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

Mokam 
geriausią kainą 
už mišką visoje 

Lietuvoje.  
Tel. (8-650) 16017. 

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 22488.

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.

rokiškio raj. žŪb 
„Audrupio paukštynas“ 

Nuo birželio 21 d. parduos
14 mėn. rudas dedekles vištas.

Vienos kaina – 2 Eur.

Išankstinė registracija 
tel. (8-611) 32392.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

mėnulis
birželio 19 - 21 d.d. - priešpilnis

Florentina, Silverijus, 
Nandas, Žadvainas, Žintautė.

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas.

šiandien

birželio 20 d.

vardadieniai

oras

+18

+28

birželio 21 d.
Aloyzas, Galminas, Vasarė, 
Alicija.

redaktorei nežinant

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!

„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“ 3,00 6,00 9,00

Amiliutė kaunasi su kurmiarausiais
Novijo juos net sukaitus,
Kovai negailėjo laiko. 
Urvą kaišė skudurais,
Išterliotais tepalais. 

Silkės galvą, Brisiaus koją,
Kur Petriukas nudaigojo,
Marcės patarimas buvo – 
Reik pakasti ažu krūmo.

Veltui. Niekas nepadėjo. 
Apkasų tiktai daugėjo. 
Ekologiški artojai 
Dieną naktį rausė noriai.

Nesirinko jie formato -
Kniso viską, ką tik mato. \
Amiliutė kantriai triūsė -
Apkasų išardė pusę. 

Reikia pajėgas suburti
Ir poemą  didžią  kurti, 
Nes  kurmiarausiai Nykščių
Kyla viršum Anykščių.

Vyriškis skundžiasi nemiga.
Gydytojas:
- Pirmiausia reikėtų pašalin-

ti priežastį!
Vyras į tai:
- Nemanau, kad mano kai-

mynai savo kūdikį taip papras-
tai atiduotų...

***
Teisėjas kreipiasi į susirin-

kusius teismo salėje:
- Tylos! Įspėju, jei dar kas 

ištars „Teisėją lauk”, bus iš-
prašytas į gatvę.

Po kurio laiko balsas iš sa-
lės: „Teisėją lauk”.

Teisėjas:
- Kaltinamasis, Jūsų tai ne-

liečia.

***
Petriukas klausia tėčio:
- Tėte, ar svogūnus valgyti 

sveika?
- Taip, sūnau, sveika.
- Tėte, ar grietinę valgyti 

sveika?
- Taip, sūnau, sveika.
- Tėte, tada nupirk man čip-

sų su grietine ir svogūnais.

***
Vyras grįžta namo ir sako 

žmonai:
- Tu atrodai tokia pavargusi, 

brangioji.
- Tokia ir esu. Visą dieną 

tvarkiau savo rankinę...

***
Petriukas prašo policininko:
- Ar galit atidaryti konservų 

dėžutę?
Policininkas pabeldžia ir 

sako:
- Atidarykite, policija.

Lyg ir kultūringa, bet vis tiek juokinga
Prie kelio į Laimės žiburį 

iškilo labai reikalingas ir ori-
ginalus sprendinys. 

Kaip ir dera tikram literatūros 
klasikų aprašytam kurortui, pa-
keliui į Laimės žiburį atsirado 
kultūringa būtinų žmogui reika-
lų atlikimo vieta – biotualetas. 
Be jokios ironijos kalbant – rei-
kalinga vieta. 

Tačiau, kaip jau ne pirmą kar-
tą kurorte atsitinka, kažkur apie 
kultūrą girdėta, bet padaryta sa-

vaip. Tualetas iškilo visiškai prie 
pat tako į Laimės žiburį - taip 
arti, kad juo naudotis net nejau-
ku. Jau geriau kurortinių Anykš-
čių krūmeliai... Bent jau apie tai 
liudija palikti tokių sprendimų 
pėdsakai atokiau nuo tako.

Šypseną kelia ir tualeto tvirti-
nimo būdas – jis pastatytas prie 
pušelės ir viela prie jos prisuk-
tas. Kodėl? Gal kad turistai su 
visu turiniu neišsineštų. Juk vie-
naip ar kitaip – klasikų krašto 
dalis.


