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Mineraliniu vandeniu bus galima 
mėgautis nemokamai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybė šiais metais rengiasi 
mineralinio vandens gręži-
nio įrengimo darbams. 

Kuo daugiau mokaisi, 
tuo dažniau sakai „nežinau“...

Per 33-ejus savo gyvenimo 
metus Mindaugas Nefas spė-
jo nuveikti tiek, kiek kitam 
neužtenka ir viso ilgo gyve-
nimo.  2017-aisiais M. Nefas 
apsigynė daktarinę diserta-
ciją „Lietuvos šaulių sąjun-
gos ideologijos raiška Lietu-
vos visuomenėje 1919–1940 
m.“, išleido monografiją 
„Dvasios aristokratai. Lie-
tuvos šaulių sąjungos siekiai 
ir realybė 1919–1940 m.“ 

Nuo ateinančių mokslo 
metų dr. M. Nefas istorijos 
pamokoms turės mažiau lai-
ko, nes tapo administratoriu-
mi - ėmėsi vadovauti Vilniuje 
veikiančiam  privačiam VDU 
licėjui „Sokratus“.

Istorijos mokslų daktaras Mindaugas Nefas tapo privataus licėjaus direktoriumi.Jis toliau tęsia 
mokslinius tyrimus, nagrinėdamas tarpukario Šaulių sąjungos veiklą, skaito paskaitas VDU huma-
nitarinių mokslų fakulteto istorijos katedros studentams, dalyvauja LRT televizijos projekte „Įdo-
miosios pamokos“ kaip vienas iš laidos vedėjų. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mineralinio vandens gręžinys bus įrengtas Anykščių miesto parke.

Skaitytojams 
pristatyta solidi 
muziejininko 
knyga

Joninių laužai 
degs ir po 20 
metų

Želianti žolė 
anykštėnus 
padarė 
pilietiškus

Konkursas. Birželio 23-ią-
ją, įvyko UAB „Anykščių ši-
luma“ direktoriaus konkursas. 
Jame dalyvavo trys pretendentai.  
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė „Anykštai“ sakė, jog 
konkurso nugalėtojo pavardė kol 
kas nebus skelbiama – laukiama, 
kol praeis apskundimo terminas, 
STT patikrinimas ir t.t.. Naujojo 
vadovo kandidatūrą dar tvirtins 
ir bendrovės akcininkai (beveik 
visos UAB„Anykščių šiluma“ 
akcijos priklauso Anykščių rajo-
no savivaldybei). Tikimasi, kad 
procedūros baigsis per mėnesį ir 
liepos pabaigoje UAB„Anykščių 
šiluma“ vadovaus jau naujasis di-
rektorius.

Mokesčiai. Kitą savaitę 
Anykščių rajono taryba vėl grįš 
prie UAB „Šilelio nekilnojamasis 
turtas“ prašymo atleisti nuo nekil-
nojamojo turto ir žemės mokes-
čio už 2020 metus. Po paskutinio 
Anykščių rajono tarybos posėdžio 
buvo nutarta Anykščių mero po-
tvarkiu sudaryti darbo grupę dėl 
kriterijų nustatymo atleidžiant 
nuo mokesčių įmones, nukentė-
jusias nuo COVID-19 sukeltų pa-
sekmių. Kaip skelbiama, Tarybos 
nariai yra supažindinti su šios dar-
bo grupės išvadomis. UAB „Šile-
lio nekilnojamasis turtas“, kurios 
generalinis direktorius yra Valdas 
Trinkūnas, prašo atleisti nuo 6 
tūkst.452 eurų nekilnojamojo tur-
to ir 292 eurų žemės mokesčio už 
2020 metus.

Konkursas. Tarptautinį floristi-
nių kilimų konkursą Anykščiuose 
šiemet savivaldybė patikėjo rengti 
kaimo bendruomenei. Vieną svar-
biausių renginių, vykstančių per 
Anykščių miesto šventę, organi-
zuos Anykščių seniūnijos Naujųjų 
Elmininkų bendruomenė.

Už tarptautinio renginio orga-
nizavimą kaimo bendruomenei iš 
savivaldybės biudžeto bus sumo-
kėta 7 tūkst.700 Eur. 

Koronaviruso 
pavojaus lygis 
rajone žemas
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spektras

temidės svarstyklės

Anykščių rajono savival-
dybė kartu su Anykščių ra-
jono priešgaisrine gelbėjimo 
tarnyba vasaros sezono metu 
inicijuoja gyvenamųjų būstų 
apžiūras Anykščių mieste ir 
seniūnijose kaip prevencinę 

Dėl pastaruoju metu 
daugėjančių skaudžių žū-
čių gaisruose Anykščių ra-
jono savivaldybė kreipiasi 
į gyventojus ir prašo jų pa-
sirūpinti savo saugumu.

Informacija dėl būsto apžiūros 
gaisro rizikos prevencijai

priemonę, padėsiančią užkar-
dyti gaisrų kilimą labiausiai 
pažeidžiamų grupių (vieniši, 
senyvo amžiaus, paslaugas 
gaunantys asmenys) namuo-
se. Kavarsko seniūnės Ša-
rūnės Kalibataitės teigimu, 
būtent seniūnai labiausiai 
pažįsta savo seniūnijų gyven-
tojus ir jie pirmiausia paste-
bi galinčias kilti problemas. 
Todėl pirminę būstų apžiūrą 
vykdys seniūnai ir seniūni-
jų darbuotojai bei Anykščių 
rajono socialinių paslaugų 

centro darbuotojai, o mieste ir 
savivaldybės administracijos 
darbuotojai. Apžiūros tikslas 
– išsiaiškinti, kiek yra rajo-
ne vienišų, senyvo amžiaus, 
paslaugas gaunančių ir soci-
aliniuose būstuose gyvenan-
čių asmenų, kurie nesilaiko 
bendrųjų gaisrinės saugos tai-
syklių reikalavimų, sužinoti 
skaičių asmenų, neturinčių 
dūmų signalizatorių ir infor-
muoti, supažindinti su esamo-
mis bendrosiomis gaisrinės 
saugos taisyklėmis. 

Surinkta informacija apie 
būstų gaisro riziką bus nagri-
nėjama kartu su Anykščių ra-
jono priešgaisrine gelbėjimo 
tarnyba. Taip pat bus spren-
džiama dėl galimybės paska-
tinti asmenis prieš šildymo 
sezoną susitvarkyti kūrenimo 
įrenginius bei įvertinamos ga-
limybės prisidėti prie dūmų 
detektorių įsigijimo organi-
zuojant paramos akcijas.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Netektis. Birželio 23 dieną 
apie 14.00 val. Andrioniškio 
seniūnijos Plikiškių kaime, na-
muose, rastas moters (g. 1953 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Mirtis. Birželio 24 dieną apie 
12.34 val. Anykščiuose, Ramy-
bės g., rastas moters (g. 1960 m.) 
kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 

mirties priežasčiai nustatyti.
Vagystė. Birželio 21 dieną apie 

9.00 val. pastebėta, kad įsibrauta 
į ūkinį pastatą, esantį Svėdasų 
seniūnijos Vaitkūnų kaime, iš ku-
rio pagrobta du elektros kabeliai, 
smėliavimo įrenginys, kompre-
sorius ir augalų apsaugos prie-
monės. Padaryta žala - 2750 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

 Vairuotojas. Birželio 25 dieną 
apie 04.25 val. Anykščiuose, M. 
Valančiaus g., neblaivus (nusta-
tytas 1,87 prom. girtumas ) vyras 

(g. 1994 m.) vairavo automobilį 
VOLVO S60. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. 

Ugnis. Birželio 23 dieną, tre-
čiadienį, Anykščiuose, Volupio 
g., degė statybinių atliekų krūva. 
Gaisras buvo užgesintas.

Laužas. Birželio 25-osios, 
penktadienio, naktį Anykščių 
seniūnijos Vikonių kaime, Tujų 
g., degė 2,5 m aukščio sukrautų 
šakų krūva.Ugnies liepsnos buvo 
užgesintos.

Medžiai. Birželio 23 dieną, 

trečiadienį, ugniagesiai gavo pra-
nešimą apie Anykščių seniūnijos 
Storių kaime, Šlavės g., ant kelio 
nuvirtusį medį. Birželio 24 dieną, 
ketvirtadienį, pranešimas apie 
nuvirtusį medį gautas iš Anykš-
čių seniūnijos Šlavėnų kaimo. Tą 
pačią dieną Kavarsko seniūnijos 
Pilėnų viensėdyje, privačioje te-
ritorijoje, buvo pavirtęs medis, 
pagrindinio kelio jis nesiekė. 
Savininkai žadėjo dėl medžio 
nupjovimo kreiptis į privačią 
įmonę.

Išleistas naujas „Aukštaitiškas formatas“ 
Skaitytojus pasiekė naujas žurnalo „Aukštaitiškas for-

matas“ numeris. Šio numerio „veidas“ - pianistė Faustina 
Kiaušaitė. Apie šią Anykščių J.Biliūno gimnazijos mokinę 
žurnalui tekstą parašė žurnalistas Jonas Junevičius („Jei 
Faustina „užsidega“, jos nesulaikysi“).

Žurnalo tema - žemės dovano-
jimo istorija Balninkuose (Molėtų 
raj.). Vidmanto Šmigelsko publi-
kacijoje „Kaip sėkmingai pragerti 
žemę“ pasakojama apie tai, kaip 
savo vaikų turintis vyriškis žemę 
padovanojo kaimynų vaikams. 
Tikėtina, kad balninkietis papras-
čiausiai savo žemę pigiai pragėrė.

Rubrikoje „be diktofono“  mo-
kytojos, dabar „Anykštos“ re-
dakcijos darbuotojos Onos Jaki-
mavičienės publicistinis tekstas 
„(Ne)sunki brandos egzaminų 

lengvybė“.  „Bus išleistos Utenos 
marios“ - V.Šmigelsko straipsnis 
apie būsimą Rašės užtvankos pra-
laidos rekonstrukciją, kurią atlie-
kant ketinama visiškai išleisti 101 
ha ploto Utenos tvenkinį.  „Kapi-
talizmas Butėnų palaukėje“ - is-
toriko Raimondo Guobio tekstas 
apie tarpukario Butėnų (Svėdasų 
seniūnija) verslininkus.  „Archeo-
logas žiūri į dangų“ - V.Šmigelsko 
interviu su Lietuvos etnokosmolo-
gijos muziejaus direktoriumi Linu 
Šmigelsku. Anykščių rajono me-

ras, gamtininkas Sigutis Obele-
vičius „Aukštaitiškam formatui“ 
parašė tekstą apie gydomąsias au-
galų savybes – „Vienas iš kovos 
su pandemija būdų - imuniteto 
stiprinimas“.  Žurnalisto Vytauto 
Bagdono straipsnis „Atomava, 
Uranija, Šviesūnai, Drauguva ar 
Aušrinė?...“ -  istorinė medžia-
ga apie tai, kaip buvo renkamas 
pavadinimas atominės elektrinės 
gyvenvietei, kol galų gale ji buvo 
pavadinta Sniečkumi, o vėliau 
tapo Visaginu. Į 13 klausimų, ku-
riuos uždavė „Anykštos“ redakto-
rės pavaduotojas Rytis Kulbokas, 
atsakė Utenos kultūros centro di-
rektorius Erikas Druskinas. 

„Aukštaitišką formatą“ galima 
įsigyti visuose Utenos regiono 

prekybos taškuose. Taip pat žur-
nalą galima rasti ir visose Pane-
vėžio bei Ukmergės „Iki“ parduo-
tuvėse. „Aukštaitišku formatu“ 
prekiauja ir didžioji dalis Lietuvos 
rajonų centrinių paštų bei „Narve-
sen“ prekybos kioskai. Žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ prenu-
meruojamas visoje Lietuvoje.  

Koronaviruso pavojaus lygis rajone žemas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Pagal epidemiologinius rodiklius Anykščių rajono savi-
valdybė šią savaitę priskirta žaliajai zonai. Tai reiškia, kad 
koronaviruso pavojaus lygis rajone yra žemas.

Iš „Anykštos“ išgirdęs klausimą 
apie žaliąją zoną, Anykščių rajono 
mero pavaduotojas, Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis iš pradžių net 
nesuprato, apie ką eina kalba, tik 
papildžius, kad norime pasikalbėti 
apie sergamumą koronavirusu, jis 
juokavo:„Man žalia spalva kaž-
kaip siejasi su regioniniu parku“.

„Situacija gera. Turime sergan-
čius tik keturis asmenis. Dabar 
tokia realybė, kad ligos plitimas 
sustojo, poslinkiai teigiami“, - sakė 
D.Žiogelis.

Jis pastebėjo, kad vakcinacija 
nuo koronaviruso Anykščių rajo-
ne šiuo metu yra „aprimusi“. Šiuo 
metu Anykščių vakcinacijos cen-
tras turi apie 2 tūkst. nepanaudotų 
vakcinų nuo koronaviruso.

„Sveikatos ministerija netgi 
siūlo mums daugiau vakcinų, bet 
paprašėme, kad „Pfizer“ gaminto-
jo vakciną rezervuotų ir palaikytų 
šaldytą. Dabar vakcinų yra dides-
nis skaičius nei poreikis“, - sakė 
D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-

jų komisijos operacijų vadovas 
D.Žiogelis sakė, kad pasiteisino 
žmonių vakcinavimas rajono se-
niūnijų centruose, todėl tokias ak-
cijas žadama kartoti ir didesnėse 
gyvenvietėse. „Kuo toliau nuo 
Anykščių, tuo didesnis vakcinų 
poreikis. Matėme tai Viešintose ar 
Traupyje“, - sakė jis.

Anykščių rajono savivaldybė 
jau kurį laiką nebefilmuoja vaiz-
do siužetų, kuriuose D.Žiogelis 
pranešdavo apie aktualias su koro-
navirusu susijusias žinias. Minėti 
siužetai buvo skelbiami Anykščių 
rajono savivaldybės feisbuke bei 
rodomi per Anykščių miesto kabe-
linę televiziją. „Filmuoti reikia, kai 
viskas baisėja“, -  priežastį paaiški-

no D.Žiogelis.
Tuo metu tarp Anykščių rajono 

gyventojų bei miesto svečių jau 
jaučiamas atsipalaidavimas. Svei-
katos apsaugos ministerija nuro-
dė, kad per Jonines renginiuose 
dalyviai turi dėvėti apsaugines 
veido kaukes, tačiau, pavyzdžiui, 
birželio 24 dieną Anykščiuose, 
Dainuvos slėnyje, vykusios „Su-
perfiestos“ metu jas dėvinčių prak-
tiškai nebuvo.Organizatoriai taip 
pat rado būdų, kaip renginyje apei-
ti draudimą  prekiauti maistu ir gė-
rimais. Dainuvos slėnis nuo zonos 
prie Šventosios upės buvo atskirtas 
„Stop“ juosta, o už jos, šalia pės-
čiųjų tako, įsikūrė prekybininkų 
maistu ir gėrimais palapinė.

Geležinkeliai. Bendrovė 
„Lietuvos geležinkeliai“ dėl 
Europos Sąjungos sankcijų 
Baltarusijai negautų apie 19 
mln. eurų pajamų per metus, 
teigia bendrovės vadovas Man-
tas Bartuška. Pasak jo, sankci-
jos gali 20 proc. sumažinti per 
Lietuvą geležinkeliais vežamų 
trąšų ir apie 0,5 mln. tonų naf-
tos produktų. Jei įmonei pačiai 
nepavyktų kompensuoti prara-
dimų, iš valstybės reikėtų apie 
10 mln. eurų paramos infras-
truktūrai išlaikyti.

Paslaugos. Pernai pagalbos 
į namus ir socialinės globos 
paslaugas namuose gavo 21,9 
tūkst. asmenų, tai yra 7,8 proc. 
daugiau nei 2019 metais, pra-
nešė Statistikos departamentas.
Jo duomenimis, 74,4 proc. so-
cialinių paslaugų gavėjų buvo 
pensininkai, 21,3 proc. – dar-
bingi žmonės su negalia, 4,3 
proc. – vaikai su negalia. Pernai 
taip pat 239 pensininkai ir (ar) 
su negalia asmenys gavo pagal-
bos pinigus ir patys pasirūpino 
socialinių paslaugų teikimu na-
muose. Šios išmokos gavėjų, 
palyginti su užpernai, padaugė-
jo beveik du kartus.

Užsieniečiai. Vilniaus aps-
krities policija dažniau lankysis 
Pabradėje įsikūrusiame Užsie-
niečių registracijos centre po 
neseniai čia įvykusio incidento. 
Užsieniečių registracijos centre 
Pabradėje trečiadienį vakare 
grupei užsieniečių sukėlus ne-
ramumus, pareigūnams teko 
panaudoti ašarines dujas ir im-
tis kitų drausminimo priemo-
nių. Pastaruoju metu centre ap-
gyvendinama kur kas daugiau 
migrantų, išaugus nelegalios 
migracijos srautams iš Balta-
rusijos. Iš viso šiemet į Lietuvą 
iš Baltarusijos bandė patek-
ti per 500 neteisėtų migrantų: 
šešiskart daugiau nei per visus 
2020-uosius.

Kenkėjai. Valstybinių miškų 
urėdija vis dažniau pasitelkia 
dronus, kad aptiktų Lietuvos 
miškuose plintančius medžių 
kenkėjus – viršūninio žievė-
graužio vabalus. Viršūninis žie-
vėgraužis pušis pažeidžia labai 
staigiai, viršutinės šakos iškart 
nudžiūsta, jų spygliai tampa ryš-
kiai rudi. Toks pažeidimas gan 
greitai pasireiškia, todėl dronas 
– efektyvi tokių židinukų pa-
stebėjimo priemonė.Pasak urė-
dijos, pavasarį vyravę vėsūs ir 
lietingi orai pavėlino viršūninio 
žievėgraužio aktyvaus skraidy-
mo pradžią. Kasmet žvalgomas 
ir žievėgraužis tipografas – tai 
itin pavojingas medžių liemenų 
kenkėjas. Sparčiausiai ir gau-
siausiai jis vystosi karštomis, 
sausomis vasaromis.

-Bns



2021 m. birželio 26 d.SITUACIJA

???

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

savaitės citatosŽelianti žolė anykštėnus 
padarė pilietiškus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Dalis Anykščių miesto gy-
ventojų, nesulaukę kol atvyks 
komunalinio šienpjoviai, pa-
tys ėmė šienauti Anykščių 
viešąsias erdves ir šiuo darbu 
net džiaugiasi. 

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ direktorius Kazys 
Šapoka teigia, kad ir metai 
- neeiliniai, žolė auga labai 
greitai.

Gyventojai aplenkia 
komunalininkus

Anykščių rajono savivaldy-
bės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Žydrė Zlatkuvienė, „Anykštos“ 
feisbuko paskyroje prisijungusi 
prie diskusijos apie Anykščių 
miesto tvarkymą, parašė, kad 
gyventojai jau patys ėmėsi tvar-
kyti miesto viešąsias erdves.

„Juk ir žolę parke patys pra-
dėjom pjaut. Ir visai smagu. 
Niekas kitas nepadarys geriau 
už mus pačius“, - rašė ji.

„Anykštai“ susisiekus su 
Ž.Zlatkuviene, ji pasakojo, 
kad vadinamoje „Šveicarkėje“ 
esantį parkelį komunalininkai  
prižiūri, tačiau gyventojai kar-
tais, užuot laukę komunalinin-
kų, darbo imasi patys. „Kai mes 
neapsikenčiame, susirenkame ir 
patys nusišienaujame. Kai žolė 
būna žmogaus ūgio... Kažkaip 
tai...“,  - kalbėjo Anykščių rajo-
no savivaldybės specialistė.

Parkelyje, kuris įsikūręs ne-
toli siaurojo geležinkelio, pasak  
Ž.Zlatkuvienės, mėgsta rinktis 
alkoholį vartojantys asmenys, 
tačiau tvarka esą juos iš šios 
vietos išbaidanti.

„Kai mes nupjauname žolę, 
tada jie nesirenka, nes tada būna 
matomi.Tuomet galima paskam-
binti į policiją ir pranešti, kad ten 
kažkas girtauja“ , - sakė ji.

Pašnekovė pasakojo, kad po 
to, kai parkelį nušienavo patys 
gyventojai, ji vėliau matė, kad 
toje vietoje žolę pjovė ir komu-
nalininkai. „Visą laiką būna. 
Čia jau nebe pirmas kartas“, - 
sakė Ž.Zlatkuvienė.

Pjauna jau antrą kartą

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius K.Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad bendro-
vės darbuotojai stengiasi, jog 
visos Anykščių miesto viešo-
sios erdvės būtų prižiūrėtos 
normaliai.

„Viešąsias erdves miesto cen-
tre šienaujame kas dvi savai-
tes. Tai A.Baranausko aikštė, 
Vienuolio paminklo teritorija, 
Vyskupo skveras, erdvės ša-

lia Anykščių kultūros centro, 
Anykščių koplyčios. Gyvena-
muosiuose rajonuose vieną kar-
tą žolę jau nupjovėme, o  šiuo 
metu „sukame jau antrą ratą“. 
Visos viešosios erdvės šiuo 
metu yra praktiškai nušienau-
tos“ , - sakė K.Šapoka.

Šiemet daug drėgmės

K.Šapokai papasakojus apie 
parkelį „Šveicarkėje“, kuriame, 
anot gyventojų, žolė siekia net 
žmogaus ūgį, jis sakė, kad ten 
„viskas yra nušienauta“.

„Nežinau, kiek jie ten šiena-
vo, bet prie geležinkelio, aplink 
parduotuvę, Švyturio skverelis, 
Gegužės, Vairuotojų, Valaukio 
gatvės - visos jos yra nušienau-
tos“ ,- aiškino jis.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius K.Šapoka dės-
tė, kad šiemet žolė gan sparčiai 
auga. „Supraskime tokį dalyką 
-  pagal drėgmės kiekį metai yra 
neeiliniai. Tas žolės augimas 
yra didelis. Šiai dienai, manau, 
mes labai normaliai tvarko-
mės“, - tęsė K.Šapoka.

Skusti žolės iki žemės 
nežada

K.Šapoka  sakė, kad gyven-
tojai neturėtų tikėtis ypatingos 
viešųjų erdvių priežiūros.

„Nebus taip, kad visi plotai 
bus nuskusti iki žemės. Ne-
bus taip, kadangi nėra tam fi-
nansinių galimybių“, - sakė 
K.Šapoka.

Pasiteiravus, ar pakanka 
viešąsias erdves šienaujančių 
darbininkų, K.Šapoka sakė: 
„Pajėgumai yra pakankami. 
Nušienauti spėjame“.

Kada pjauti žolę, 
nurodo savivaldybė

Anykščių vicemeras Dainius 
Žiogelis, paklaustas, kiek komu-
nalininkams savivaldybė moka 
už žolės pjovimą viešosiose 
miesto vietose, sakė, kad jiems 
mokama už atliktą darbą.

„Už nupjautą hektarą mokama 
nuo 200 iki 400 Eur. Šis įkainis 

priklauso nuo daugelio dalykų – 
ar žolė pjaunama traktoriumi, ar 
rankomis“, - sakė jis.

Pasak D.Žiogelio, Anykščių 
mieste yra šienaujama apie  45 
ha viešųjų erdvių. Anot jo, kai  
vyrauja sausra, žolę pakanka 
pjauti du kartus, o įprastai ji 
šienaujama maždaug keturis 
kartus per sezoną.

„Nėra reglamentuota, kiek 
kartų komunalininkai turi šie-
nauti žolę. Vieniems labai pa-
tinka žolė  ir jie norėtų, kad ji 
visiškai nebūtų pjaunama, kiti 
norėtų, kad šienaujama būtų kas 
tris dienas. Mes užsakome, kada 
reikia šienauti žolę, nes mes tu-
rime pinigus“, - aiškino jis.

Beje, anot D.Žiogelio, pernai 
atlikus inventorizaciją viešųjų 
erdvių  plotai Anykščių mieste 
išaugo. „Daug naujų gatvių at-
sirado, žmonės reiklesni pasi-
darė. Anksčiau žolės taip tikrai 
niekas nepjaudavo“, - pastebėjo 
D.Žiogelis.

Tvarką mieste aptaria 
nuotoliniu būdu

Tuo metu šį antradienį 
Anykščių rajono savivaldybėje 
vyko nuotolinis pasitarimas dėl 
Anykščių miesto tvarkymo.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad savival-
dybėje įsivesta nauja tvarka: 
antradieniais bus aptariamos 
miesto tvarkymo problemos. 
Šiuose pasitarimuose dalyvaus 
savivaldybės specialistai bei 
Anykščių miestą prižiūrinčios 
tarnybos.

D.Žiogelis sakė, kad miesto 
tvarkymo problemos yra „tra-
dicinės“. „Auga žolė -  vieną 
nupjovė, kitą jau trečią kartą 
reikia pjauti. Takai, šaligatviai, 
ženklai, šviestuvai...Kas nulū-
žę, kas susidėvėję“, - vardijo 
D.Žiogelis.

Vicemeras sakė, kad šį pirma-
dienį buvo surengta ekskursija, 
kurios metu apžiūrėtas Anykš-
čių miestas. Už miesto tvarką 
atsakingi asmenys nuo miesto 
centro patraukė link SPA Vil-
nius Anykščiai. 

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazys 
Šapoka sako, kad miesto vie-
šosios erdvės šienaujamos 
normaliai.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
įvedė naują tvarką – antra-
dieniais rengia pasitarimus 
apie miesto tvarkymą.

Ar Anykščiuose 
reikėtų atidaryti 
nudistų pliažą? 

Mindaugas SARGŪNAS:

- Anykščiuose nudistų plia-
žas trauktų daugiau žiūrovų nei 
lankytojų, manau.

Sigita NAVAŠINSKIENĖ:

- Gal pradžiai Dainų slėnyje 
suremontuokite esamą persi-
rengimo kabiną išpuvusiomis 
grindimis ir pastatykite tualetą? 
Nes vaizdelis ir kvapelis darosi 
nekoks.

Ilona STATAUSKIENĖ:

- Greičiau lietus, nes tikrai 
galvos perkaito.

Justina TARANDAITĖ:

- Geriau daugiau pliažų  būtų 
tvarkingų ir prižiūrimų, prie 
pliažų vaikams užsiėmimų 
trūksta.

Taip ir išnaikinat mažuosius 
brolius...

Žydrė ZLATKUVIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotoja, 
apie tai, kaip žolės šienavimas 
parkelyje padeda išvaikyti 
girtuoklius:

 „Kai mes nupjauname žolę, 
tada jie nesirenka, nes tada būna 
matomi.“

Matyt, vieni laiko ožkas, o 
kiti - ne

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie 
anykštėnų požiūrį į žolę: 

„Vieniems labai patinka žolė ir 
jie norėtų, kad ji visiškai nebūtų 
pjaunama, kiti norėtų, kad šie-
naujama būtų kas tris dienas.“ 

Žmogus taksi taupė, užtai ir 
nesiprausė....

Lukas VASILIAUSKAS, 
anykštėnas, apie darbo taksis-
tu patirtis: 

„Teko vežti ir tokį žmogų, ku-
ris, rodos, visus metus nesiprau-
sęs - nuo blogų kvapų neapsau-
gotų ir penkios veido kaukės.“

Nes savaitgaliais vandenį 
įšildo besimaudantys?

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direkto-
rius, apie Rubikių ežero van-
dens temperatūros matavimą: 

„Vandens temperatūrą matuo-
jame  kartą per savaitę, kiekvie-
ną ketvirtadienį.“

Bet ar laimingas?

Saulius SLAVINSKAS, 
Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas, 
apie tai, kaip jo darbuotojai iš 
šulinio ištraukė katiną: 

„Turime specialų trikojį ugnia-
gesiams gelbėtojams nusileisti į 
šulinį, kiek žinau, jis buvo nau-
dojamas.  Išgelbėjo tą katiną, jis 
gyvas ir sveikas.“ 

Taip. Vakaruškos dabar jau 
nebe tokios...

Raimondas GUOBIS, mu-
ziejininkas, istorikas, apie tar-
pukario Anykščių kultūrą:

 „Nebuvo Anykščiuose nei 
kultūros namų, nei kultūros dar-
buotojų. Bet kultūros buvo gal 
net daugiau nei dabar.“

Kartais net atsargiai klusteli 
apie pensiją...

Mindaugas NEFAS, 33-ejų 
mokslų daktaras, mokytojas, 
apie tai, ar mokinės ir studen-
tės neįjungia moteriško žave-
sio bandydamos gauti didesnį 
balą:  

„Dabar jau ne. Jų požiūriu, aš 
esu senis.“  
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rievės

Vytauto Šerio parodos pristatymas
Šiuos Anykščių Sakralinio meno centro veiklos metus pažy-

mi projektas „PO SAKRALUMO ŽENKLU“, skirtas mon-
sinjoro Alberto Talačkos 100-osioms gimimo metinėms. 

Birželio 19 dieną buvo atidaryta Monsinjoro A. Talačkos 
amžininko, iš Anykščių krašto kilusio menininko Vytauto Še-
rio paroda, pavadinta jo paties ištartais žodžiais „Nėra nieko 
didingiau už šviesą“.

Gražina ŠmiGelskienė

Kas pas mus atsitiko? Mus 
okupavo? Įvykiai sveiku protu 
nepaaiškinami.Šį antradienį 
seimas priėmė Darbo kodekso 
pataisas, nuo sausio mėnesio 
draudžiančias mokėti atly-
ginimą grynaisiais. esą tai 
sumažins šešėlinę ekonomiką. 
Tyrimų, ar ši priemonė suma-
žins šešėlį, nėra, o be tyrimų 
aišku, kad iš to turės naudos 
bankai, bet ne žmogus. kartą 
sumokėję mokesčius valsty-
bei, dar kartą sumokėsime už 
pinigų išgryninimą bankams. 
net jeigu bankomatai stovė-
tų kiekviename kaime, kaip 
skandinavijoje yra matęs šiam 
įstatymui pritariantis seimo 
narys Tomas Tomilinas, mūsų 
išrinktas Deltuvos Šiaurinė-
je apygardoje, mažiesiems 
verslo subjektams - kirpėjams, 
siuvėjams ar turgelyje bobu-
tei - mokėsime grynaisiais. 
nuostoliai žmonėms dėl šio 
įstatymo yra neišvengiami. 

Anykščiai pagaliau nuspal-
vinti žaliai, bet tebedėvime 
kaukes, o lauke 33 laipsniai 
karščio. sumirkusios nuo 

prakaito, kaukės limpa prie 
veido. Ko daugiau - naudos ar 
žalos? ekspertai tyli. Žadama, 
kad karantinas bus panai-
kintas, bet draudimai išliks. 
Tuomet kas yra karantinas?

Vaivorykščių naujienos. 
Beveik du trečdaliai es šalių 
vadovų laišku išreiškė ,,rimtą 
susirūpinimą” dėl Vengrijos 
paralamento 157 balsais prieš 
vieną priimto įstatymo, kuriuo 
uždrausta skleisti nepilname-
čiams lGBTQ+ propagandą 
ir bet kokį kitą turinį, kuris 
skatintų lyties keitimą. 

Prezidentas Gitanas nausė-
da užstojo Vengriją ir laiško 
nepasirašė. Prezidentas mano, 
kad ,,niekas negali mums 
teikti direktyvų, kaip turėtume 
išspręsti šį klausimą”.

 G. nausėdą ėmė taisyti 
Užsienio reikalų ministras Ga-
brielius landsbergis, pasakęs, 
kad neįsivaizduoja, ,,kaip ga-
lima suderinti tokias pozicijas 
lietuvoje”. G. landsbergis 
įgaliojo kitą es šalių laiš-
ką, smerkiantį vengrus, nuo 
lietuvos pusės pasirašyti savo 
pavaduotoją. G. landsbergis 
tebėra ministras.

Kaunui nedavus leidimo 
surengti lGBTQ + eitynių, 
geriau atrodo ir Vilniaus 
draudimas marširuoti Šeimų 
sąjūdžiui. suprask - konstitu-
cinė teisė protestuoti ir tokiu 
būdu viešai reikšti nuomonę 
Lietuvoje nebegalioja visiems. 

Šeimų sąjūdis, radęs būdą, 
kaip apeiti draudimą, iš 
pradžių reikalavo tik spal-

vingiausių  valdžios paukščių 
-  ,,laisvės“ partijos pirmi-
ninkės Aušrinės Armonaitės, 
Sveikatos apsaugos ministro 
Arūno Dulkio bei „tatuiruoto-
jo teisingumo“ - galvų. Tačiau 
po trijų dienų paradų prie 
seimo, kur su Šeimų sąjūdžio 
atstovais padiskutuoti buvo 
išleistas tik mamą pranokęs 
Matas Maldeikis, reikalavimus 
sugriežtino. Pareikalavo  mi-
nistrės Pirmininkės ingridos 
Šimonytės ir seimo pirmi-
ninkės Viktorijos Čmilytės – 
nielsen atstatydinimo. 

Prezidentūra Šeimų sąjūdžio 
vėl neignoravo – su marširuo-
tojais buvo išėjęs pasikalbėti 
Prezidento patarėjas. 

Pripažinti, kad Šeimų są-
jūdis yra tautos dalis, turinti 
nuomonę, valdantiesiems yra 
nenaudinga, nes tektų kažką 
rišlaus atsakyti į jų reikalavi-
mus. Prasidėtų diskusijos, o 
logiškų argumentų, išskyrus 
teiginius - ,,tamsuoliai, kai-
miečiai, tarnaujantys rusams” 
- nėra, todėl debatų vengiama. 
kaip ir referendumų. 

Dešimtmetį sėkmingiau-
siai prieš oficialiąją srovę 
plaukiančius lietuvoje tildė 
ignoras (prisiminkime neįvyk-
dytą europos Žmogaus teisių 
teismo sprendimą dėl Rolando 
Pakso, dabar - tylą dėl ,,Ro-
muvos” bendruomenės). 

Šeimų sąjūdžio organiza-
torių nekalbina žurnalistai.
Politologai ir žmogaus teisių 
gynimo aktyvistai taip pat 
beveik nereiškia nuomonės. 

Drausti žmonėms protestuoti  
būtų kaip ir nedemokratiš-
ka, bet kas nori užsitraukti 
valdžios nemalonę? susidaro 
vaizdas, kad šios visuomenės 
dalies lietuvoje kaip ir nėra, 
arba ji (be psichiatrų išvadų) 
pripažįstama neveiksnia.

Prieš maršo organizatorius 
ir dalyvius pradėti teisė-
saugos veiksmai – mat po 
15 žmonių susiskirsčiusios 
grupelės tarpusavyje maišėsi 
ir bendravo, o kažkas minio-
je prakalbo apie kartuves.
Tačiau ir šie veiksmai taip 
pat  nediskutuojami. Ir taip 
pakanka rėkaujančių, kad pas 
mus - it Baltarusijoje. O Lie-
tuva -  demokratijos eksportu 
pagarsėjusi šalis. Pavyzdžiui, 
profesoriui, buvusiam Užsie-
nio reikalų ministrui Povilui 
Giliui kyla klausimų dėl šio 
eksportuojamo produkto - 
demokratijos - kokybės. Bet į 
vieną kartą valdančiųjų elito 
atstumtų (ypač „violetinių“) 
kalbas, suformuota praktika 
nekreipti dėmesio. Tik tyla 
arba „apdurninimas“. net jei 
viešai kalba profesoriai. 

Kurgi - tikime mokslu!..
Tebesitęsia skandalas 

dėl Žygimanto Pavilionio. 
Diplomatas prisipažįsta, kad 
jį sukūrė Vokietijos krikščio-
nys demokratai, interviu jis 
sako - ,,aš jų produktas“, bet 
išlieka seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininku. Kokioje 
valstybėje seimo Užsienio 
reikalų komitetui vadovautų 
svetimos valstybės konstruk-

tas? nebent satelitinės.
 mūsų šalyje už įtarimus dir-

bus kitiems išveda su antran-
kiais. 2018 –aisiais saugumas 
išvedė buvusį diplomatą Algir-
dą Paleckį. Be teismo pusan-
trų metų atsėdėjusio vienutėje 
kadaise perspektyvaus politiko 
byla šią savaitę nagrinėjama 
Šiaulių apygardos teisme. A. 
Paleckiui gresia 9 nelaisvės 
metai. jis esą šnipinėjo Ru-
sijai už pagalbą ,,užmezgant  
kontaktus su Rusijos politinės 
partijos atstovais, siekiant 
vienos iš lietuvos registruotų 
partijų finansavimo, taip pat 
už pagalbą užmezgant verslo 
kontaktus“. (Šaltinis ,,15 min.
lt”, ,,Šnipinėjimu kaltinamas 
A. Paleckis: prašau mane iš-
teisinti”, - margiris meilutis).

 ,,Aš tave galiu sujungti su 
kubiečių – lotynų mafija”, - ar 
citata iš mūsų šalies diplo-
matijos vadovo  lūpų skamba 
ne panašiai, kaip tai, kuo 
kaltininamas A. Paleckis? 
Diplomatas Rusijos opozicijos 
atstovu prisistačiusį apsimetė-
lį ragina ,,nekreipti dėmesio” 
į lietuvos prezidentą, sako 
- ,,prezidentas – simbolinis”, 
bet iki šiol tebėra savo poste. 
konservatoriai uždraudė 
savo frakcijos nariams Seime 
dalyvauti balsavime dėl Ž. 
Pavilionio atstatydinimo. Bet 
ar ne konservatoriai smerkė 
Ramūną karbauskį už tai, kad 
šis barė už Partnerystės įstaty-
mą balsavusį mūsų Tomą? 

kokioje dar valstybėje tai 
būtų įmanoma? 

 Tai jau trečioji V. Šerio kū-
rybos paroda Anykščiuose, to-
dėl stengtasi pristatyti anksčiau 
mūsų mieste dar neeksponuo-
tus darbus –  skulptūrą, tapybą, 
piešinius ir žiupsnelį poezijos. 
Paroda skirta 90-osioms jo gi-
mimo metinėms paminėti.

V. Šerio parodą pristatė dailė-
tyrininkas dr. Vidas Poškus. 

Anykščų rajone, Naujasodžio kaime, gimęs Lietuvos kultūros ir 
meno premijos laureatas, dailininkas, skulptorius Vytautas Še-
rys (1931- 2006).

Pasak jo, „pagrindinis V. Še-
rio,  kaip kūrėjo, darbo įrankis 
yra ne skulptoriaus kaltas, tapy-
tojo teptukas ar poeto plunksna 
(V. Šerys yra skulptorius, tapy-
tojas, poetas viename asmeny-
je ir visose šiose raiškose tuo 
pačiu metu), o šviesa.“ Daly-
damasis menotyrinėmis įžval-
gomis V. Poškus teigė, kad ši 
paroda atskleidžia visą V. Šerį 
– „nuogai jausmingą ir poetiš-
kai muzikalų. Kartu virtuoziš-
kai tikslų. Šis dailininkas gro-
ja kiekviena forma, kiekviena 
spalva ir paviršiumi. Tuo pačiu 
čia nėra nė vieno nereikalingo 
elemento, viskas sujungta, su-
leista tvirtai it koks senų laikų 
valstiečio darbo įrankis. Kita 
vertus, atidžiau pažvelgus į bet 
kurį V. Šerio kūrinį – nesvarbu, 
kuriais metais atsiradusį ir ko-
kioje medžiagoje pagamintą, 
galima pastebėti, jog tai yra 
be galo vientisa, universalu ir, 
svarbiausia, gyvybinga, skulp-
tūroms ir paveikslams (tapybos 
darbams ir jiems lygiaverčiams 
piešiniams) judant amžinybės 
judesiais bei ritmais.“

Renginio metu muzikavo me-

nininko V. Šerio dukra solistė 
Saulė Šerytė (mecosopranas). Jai 
akompanavo Vytauto Didžiojo 
universiteto muzikos akademijos 
docentas, fortepijono katedros 
vedėjas Donaldas Račys. 

Skambėjo baroko laikotar-
pio kompozitorių arijos, Geor-
go Frydricho Hendelio „Kaip 
su rausvais žingsniais ryte“ iš 
oratorijos „Teodora“, Johano 
Sebastiano Bacho „Dievo avi-
nėlis“ iš mišių H-moll ir Henrio 
Perselio „Vakaro himnas“.

Projektas finansuojamas Lietu-
vos Kultūros tarybos ir Anykščių 
rajono savivaldybės lėšomis. 

Anykščių menų centro informacija.

Vytauto Šerio parodos atida-
rymo proga Anykščių sakra-
linio meno centre koncer-
tavo jo duktė, solistė Saulė 
Šerytė.

V. Šerys. Mergelė, 1981 m., 
bronza. 

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

Oro uostą-aerodromo nu-
sileidimo taką, unikalus Nr. 
4400-5058-8791, pažymėji-
mas plane a, danga – asfalt-
betonis, oro uosto kategorija 
– civilinis, orlaivių tako rū-
šis – tūpimo, plotas 17592,77 
kv. m, statybos metai – 1976; 
4,4820 ha žemės sklypą, ka-
dastro Nr. 3474/0001:285, 
Šerių k. v., unikalus Nr. 4400-
5523-2158, Šerių k., Kavars-
ko sen., Anykščių r. sav.   

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
39304 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 31500 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavi-
mo kaina – 7200 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
604 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
–3930 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2021-09-13, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-
15, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-09-20, 09.00 val. iki 
2021-09-23, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-08-16. 

Kitos daiktinės teisės: kelio 

servitutas-teisė važiuoti trans-
porto priemonėms, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis), 
pažymėtas simboliu S4, S3, 
S2, S1; Teritorijos, kuriose 
taikomos specialiosios že-
mės naudojimo sąlygos: kelių 
apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis skirsnis); dirvožemio 
apsauga žemės ūkio paskirties 
žemės sklypuose (VI skyrius, 
keturioliktasis skirsnis); meli-
oruotos žemės ir melioracijos 
statinių apsaugos zonos (VI 
skyrius, antrasis skirsnis). Že-
mės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, 
unikalus Nr. 3494-0042-
7016, pažymėjimas plane 
1A1m, paskirtis – gyvena-
moji (trijų ir daigiau butų 
- daugiabučiai pastatai), sie-
nos rąstų, aukštų skaičius 
– 1, bendras plotas – 190,48 
kv. m, statybos metai – 1940; 
pastatą-ūkio pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0042-7027, 
pažymėjimas plane 2I1p, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams 
internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruo-
jamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 42,00 
kv. m, statybos metai – 1940, 
0,3858 ha žemės sklypas, 
unikalus Nr. 4400-5459-8611, 
3410/0003:355 Aukštakalnio 
k. v., Okuličių g. 24, Latavė-
nų k., Troškūnų sen., Anykš-
čių r. sav.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
6109 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 3000 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 2700 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
409 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 610 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-09-13, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-
15, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-09-20, 09.00 val. iki 
2021-09-23, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-08-16. 

Kitos daiktinės teisės: įra-
šų nėra. Teritorijos, kuriose 
taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: įrašų nėra. 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendra-
bučių teritorijos.

Kitus inžinerinius stati-
nius-silosinę, unikalus Nr. 
4400-5575-2428, kitos inži-
nerinių statinių paskirties, 
žymėjimas plane Bet, plotas 
994,30 kv. m, statybos metai 
1969, Luciūnų k., Kurklių 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1200 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis –120 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia 
– 2021-09-13, 00.00 val., pa-
baiga 2021-09-15, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-09-
20, 09.00 val. iki 2021-09-23, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-08-16. 

Turto naudojimo sąly-
ga: statiniai yra privačiame 
žemės sklype (registro Nr. 
34/5909, kadastro numeris 
3466/0001:79 Staškūniškio k. 
v.). Turtui eksploatuoti aukcio-
no laimėtojas sudaro sutartį su 
žemės sklypo savininku.  

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokėti 
ne vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto pirkimo 

– pardavimo sutarties pasi-
rašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 
įskaitomas kaip dalinė įmoka 
už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis ir garantinis įna-
šas turi būti sumokėti iki doku-
mentų pateikimo registruotis. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis, garantinis įnašas 
ir nekilnojamojo turto kaina 
mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokė-
tojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė Al-
vyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 
047, mob. tel. (8 610) 13 791, 
el. p. alvyta.vitkiene@anyks-
ciai.lt) teikia informaciją apie 
objektus, sutarčių projektus 
bei iš anksto derina nekilnoja-
mojo turto apžiūros laiką. Viešo 
aukciono sąlygos paskelbtos 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje www.anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija

Užsak. nr. 623

Mineraliniu vandeniu bus galima 
mėgautis nemokamai

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus specialistas Ge-
diminas Vaičiūnas „Anykštą“ 
informavo, kad mineralinio 
vandens gręžinys bus įrengtas 
Anykščių miesto parke.

„Atsižvelgiant į Anykščių 
rajono savivaldybės strateginį 
planą yra numatyta, jog kom-
pleksiškai tvarkant Anykščių 
miesto parką būtų įrengtas mi-
neralinio vandens gręžinys“, - 
sakė jis. 

Pasak G.Vaičiūno, įrengus 
mineralinio vandens gręžinį ir 
biuvetę, Anykščiai taptų dar 
patrauklesnis miestas.

„Gamtos dovanos bus pa-

sitelkiamos žmonių sveikati-
nimui. Tai bus dar vienas tu-
ristinis objektas. Visi žmonės 
mineraliniu vandeniu galės 
naudotis nemokamai“, - sakė 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistas.

Kiek Anykščių miesto parke 
planuojamas įrengti minera-
linio vandens gręžinys galėtų 
kainuoti savivaldybės biu-
džetui, Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus specialistas 
G.Vaičiūnas kol kas atsakyti 
negalėjo.

„Pirkimo procedūros nėra 
pradėtos, todėl planuoti, kiek 
bus investuojama, dar per 
anksti. Preliminari suma būtų 
žinoma tik gavus pasiūlymus. 
Mineralinio vandens gręžinio 

įrengimas yra labai specifinis 
hidrogeologinis uždavinys. 
Sprendiniai priklauso nuo ge-
ologinių ir hidrogeologinių 
vietos ypatybių. Hidrogeolo-
gai yra atlikę studiją ir pagal 
archyvinius duomenis nustatę 
preliminarias geologines ir hi-
drogeologines sąlygas, tačiau 
šiai dienai įvardyti konkre-
čios sumos, kiek kainuos tokio 
gręžinio įrengimas ar kaptažo 
įrenginiai, nėra galimybės. Šių 
metų biudžete yra numatyta 
suma projektavimo ir planavi-
mo procedūroms atlikti“, - aiš-
kino jis.

Šiuo metu Anykščiuose mi-
neraliniu vandeniu gali naudo-
tis išskirtinai Anykščiuose vei-
kiančio SPA Vilnius Anykščiai 

klientai. Mineralinis vanduo 
išgaunamas iš maždaug 400 m 
gylio. Jis unikalus tuo, kad turi 
nemaža boro jonų priemaišų.

Apie tai, kad savo mineralinio 

vandens gręžinį galėtų turėti ir 
pati Anykščių rajono savival-
dybė, dar prieš aštuonerius me-
tus prakalbo  Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius. 

Šiuo metu Anykščiuose mineraliniu vandeniu gali naudotis 
išskirtinai Anykščiuose veikiančio SPA Vilnius Anykščiai kli-
entai.
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis.

nenumaldomai artėja 
liaudies pašėliojimo ir kitų 
nesusipratimų kulminacinis 
metas -  joninės. Tik  nežinau, 
kuo čia dėtas  Šv. jonas krikš-
tytojas, jei apie jį prabylama 
tik bobutėms bažnyčiose? lie-
tuvoje Šv. jono asmenybė jau 
seniai yra paskandinta akcijų 
puta padabinto alaus balose ir  
išpurtusių girtų piemengalių 

fizionomijų nubaidyta. 
kiek esu klausęs apie jo-

nines liaudies atstovų, tai nė  
vienas nepaminėjo Šv. jono 
Krikštytojo. Visokie trumpiau-
sios nakties stebuklai, šašlykai 
kieme, pirtelės prie vandens 
telkinių - taip liaudis švenčia 
ir supranta Jonines. 

jau seniai esu pastebėjęs, 
kad kuo daugiau žmonėse yra 
mužiko dvasios, tuo daugiau 
visokie laisvadieniai, ilgieji sa-
vaitgaliai ar visokios „šventės“ 
yra kap tik tas laikas, kai daž-
niausiai pametamos galvos, o 
neatsakingi daugelio šėliojimai 
paskui pateikiami kaip gana 
skausminga statistika. Žmogus, 
kuris ir jonines švenčia dvasin-
gai,  niekada nedaro kvailysčių 
ir išlieka sveikai linksmas bei 
kultūringas. 

Tikrai  -   keista ir nesupran-
tama švęsti šventes be turinio. 
Bet jos ir  švenčiamos,  jas ap-

valant nuo  bet kokio sąlyčio su 
religija -  krikščionybe ar baltų 
pagoniškąja. svarbu šėlioti. 
kažkada taip šventes švęsdavo 
romėnų vergai, gavę vieną ar 
kitą dieną laisvės. Tada prasi-
dėdavo  orgijos, o įsisiūbavęs 
girtavimas pasiekdavo tokį 
beprotystės lygį, kad visa tai ly-
dinti  kriminalinių nusikaltimų  
skaičiaus banga pranokdavo  
visų metų porciją.  lietuvoje 
vyksta kažkas panašaus. 

lietuvos televizijų kanalai 
nė  žodžiu neužsimena apie 
katalikiškų joninių prasmę, 
nors ten - Vilniuje -  viešpatau-
ja garsiausi Lietuvos kunigai.  
Gal jie galėtų televizijoms 
priminti? juk tuos kunigėlius 
dažnai tos televizijos rodo. 
net reklamose. O jos gi ne už  
„ačiū“. 

Žinoma, jei jau čia neberei-
kia  Šv. Jono Krikštytojo, tai 
bent liktų kažkas pagoniška, 

Joninės - ar ne? Štai kur klausimas! 

Skaitytojams pristatyta solidi 
muziejininko knyga Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 22-ąją, antradienį, Anykščių L. ir S.Didžiulių 
bibliotekoje pristatyta muziejininko, istoriko Raimondo 
Guobio knyga „Anykščių krašto šauliai“. Autoriui knygą 
pristatyti padėjo istorikas Gintaras Vaičiūnas. 

„Anykščių krašto šauliai“ - 
knyga apie Lietuvos šaulių są-
jungos veiklą Anykščių rajone 
1919-2019 metais. Tiesa, šių 
laikų šauliams skirtas tik fra-
gmentiškas dėmesys - plačiau 
pateikiama tarpukario Anykš-
čių šaulių istorija.

Knygą 250 egzempliorių ti-
ražu išleido leidykla spaustuvė 
„Utenos-Indra“. Jos leidybą 
parėmė keli fiziniai ir juridiniai 
asmenys. „Anykščių krašto šau-
liai“ - prabangiai išleista knyga: 
kieti viršeliai, storas blizgus 
popierius. Iš 190 knygos pus-
lapių per 40 paskirta istorinėms 
nuotraukoms. 

Autorius knygoje dėmesio 
skiria visiems penkiolikai tar-
pukariu Anykščių rajone vei-
kusių šaulių būrių. Tiesa, vie-
niems būriams skiriamas vos 
vienas kitas puslapis, kitiems 
-  ir keliasdešimt puslapių. 

Knyga turi aiškią struktūrą, 
atskiri šaulių būriai aprašomi 
nuosekliai. 

„Anykščių krašto šaulius“ re-
dagavo Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio Žukausko me-
morialiniame muziejuje dir-
bantis žurnalistas Tautvydas 
Kontrimavičius.

 R.Guobį ir G.Vaičiūną an-
tradienį auditorijai pristačiusi 
bibliotekininkė Judita Skač-
kauskienė  sakė, jog jiedu esan-
tys „kraštotyros grandai“. O 

tarp daugelio jau išleistų kny-
gų kelinta besanti pastaroji -  
„Anykščių krašto šauliai“ - jau 
nebežinąs ir pats knygos au-
torius. Mažesnius ir didesnius 
Raimondo darbus, kuriuose jis 
dažniausiai tyrinėja kaimų ir 
miestelių istorijas, skaičiuotu-
me dešimtimis.

Į R.Guobio knygos pristatymą 
atvyko garsiausias Lietuvos alpi-
nistas Vladas Vitkauskas, Anykš-
čių garbės ambasadorius Ukrai-
noje - leidėjas Virginijus Strolia, 
istorikai Gintaras ir Romualdas 
Ražanskai, kiti krašto istorija be-
sidomintys anykštėnai. 

Per savo knygos pristatymą 
R.Guobis kalbėjo, kad tarpuka-
rio Lietuvoje Šaulių sąjungos 
veikla buvo ypač  galinga. Jo 
skaičiavimais, Anykščių rajone 
būta apie 2000 šaulių. Pirmuoju 
nepriklausomybės dešimtmečiu  
šauliai būrio vadą rinkosi patys, 
tačiau, pasak G.Vaičiūno, po 
1926 m. perversmo  organizacija 
tapo militaristinė ir jos padalinių 
vadovai jau buvo skiriami. 

R.Guobis pasakojo, kad Šau-
lių sąjungai priklausė skirtingų 
tautybių žmonės. „Svėdasuose 
buvo ir žydų tautybės šaulių. 
Visi šauliai eidavo į bažnyčią. 
Ir žydai. Per mišias visi klau-
piasi, o žydai -  stovi“, - šypso-
josi knygos autorius.

Knygoje išsamiau aprašytas 
Troškūnų šaulių mūšis su lenkų 

kareiviais, vykęs 1920-aisiais. 
Knygos pristatyme plačiau kal-
bėta apie Anykščių šaulių bū-
rių veiklą taikos metu. Pasak 
G.Vaičiūno, „visas Anykščių eli-
tas priklausė Šaulių sąjungai“. 

R.Guobis pasakojo, kad 
Anykščių šauliai mūsų mieste 
savo lėšomis pastatė Šaulių ra-
movės pastatą, jis stovėjo ten, 
kur dabar yra Muzikos moky-
kla. „Nebuvo Anykščiuose nei 
kultūros namų, nei kultūros dar-
buotojų. Bet kultūros buvo gal 
net daugiau nei dabar“, - kalbė-
jo R.Guobis. Pasak jo, kultūros 
renginius organizavo ir Šauliai, 
ir kitų visuomeninių organiza-
cijų - Ateitininkų, Pavasarininkų 
- aktyvistai. Šauliai Anykščiuo-
se rengė spektaklius, rodė kiną, 
organizavo šokius. „Tuo laiku 
Anykščių šaulių ramovė buvo 
gražiausias pastatas Utenos aps-
krityje“, - tikino R.Guobis. 

Knygos autorius pasakojo, 
kad Svėdasų šauliai taip pat no-
rėjo pasistatyti ramovės pasta-
tą, bet aišku, jie buvo ne tokie 
turtingi kaip anykštėnai, todėl 
nusprendė padaryti biznį - mil-
žinišku 5000 egzempliorių tira-
žu buvo išleistas albumėlis apie 
Svėdasus, jį bandyta pardavi-
nėti po vieną litą. Vienas litas 
buvęs nemažu pinigu, panašiai 
dešimt kartų brangesnis už da-
bartinį mūsų eurą. 

Svėdasiškių projektas nebuvo 
sėkmingas, tad R.Guobis ste-
bėjosi, jog to Svėdasų albumo 
praktiškai neįmanoma aptikti 
– jam pačiam pavyko gauti tik 
vieną jo egzempliorių. 

Kita linksma istorija apie 
Anykščių krašto šaulius - ka-
varskiečių inicijuota aukų rinki-
mo akcija, kurios metu surink-
tos lėšos skirtos kulkosvaidžiui 
Lietuvos kariuomenei pirkti. 
Kavarskiečiai surinko 2000 litų 
ir kariuomenei nupirko ne tik 
kulkosvaidį, bet ir 4 šautuvus.

Rašydamas knygą R.Guobis 
sakė naudojęsis trimis šaltiniais 
- žmonių pasakojimais, kuriuos 
dar spėjo užrašyti, tarpukario 
šaulių žurnalo „Trimitas“ me-
džiaga  bei archyvais. 

G.Vaičiūnui pradėjus pasa-
koti apie 1941 metų birželio 25 
dienos sukilimą, bibliotekoje 
išsirutuliojusi diskusija pakry-
po šauliams nepalankia kryp-
timi. „Yra ir tamsioji birželio 
sukilimo pusė. Veda žmones, 
šaudo. Kodėl mes neminime ši-
tos dienos?“ - retoriškai klausė 
istorikas G.Ražanskas.    

1941 m. birželio 22-ąją vokie-
čiams įsiveržus į Tarybų Sąjun-
gos teritoriją, Raudonoji armija 
traukėsi iš pasienio teritorijų, o 
hitlerininkai sparčiu tempu ėjo 
į Rytus.  Pasinaudojus suirute, 
visoje Lietuvoje vyko surengtas 
sukilimas, Lietuvoje suformuo-

ta Laikinoji vyriausybė. 
Anykščių rajone valdžią ėmė 

šauliai. Beje, V.Vitkauskas at-
kreipė dėmesį, jog R.Guobio 
knyga pristatoma būtent bir-
želio 22-ąją. Tiesa, autorius 
tikino, kad knygos pristatymo 
datos prie karo pradžios nede-
rinęs, rinkęsis dieną, kuri  nesi-
kirstų su Joninėmis. 

Pasak G.Vaičiūno, genocidas 
Anykščiuose prasidėjęs birželio 
29 dieną, kai iš Utenos atvyko 5 
vokiečiai. „Iš sinagogos jie išsi-
vedė 16 žydų ir anykštėnų aki-
vaizdoje juos  iššaudė. Tai buvo 
savotiška parodomoji akcija“, 
- pasakojo istorikas.     

R.Guobis beveik trisde-
šimt metų dirba Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko memorialiniame 
muziejuje. Dar daugiau metų 
jis yra „Anykštos“ laikraščio 
bendradarbis. Muziejininkas 
yra Anykščių T.Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatas, 
jam įteiktas Lietuvos  Respubli-
kos  Seimo įsteigtas Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 
R.Guobis yra Anykščių rajono 
kultūros tarybos narys.

Raimondui Guobiui knygą „Anykščių krašto šauliai“ pristatyti 
padėjo istorikas Gintaras Vaičiūnas.

baltiška? „laužas ir jo apei-
gos arba vainikėlių plukdymas 
kur nors prie upės ar ežero. 
Bet ką  gi ten gali plukdyti, jei 
dažnai joninių renginiai apsi-
riboja lauko scena kokio nors 
miestelio ar miesto aikštėje, 
dainuojančiomis panelėmis, 
kioskais su alumi ir kebabais. 

Tokie vaizdiniai tiesiog 
stumia į šalį ir ragina kuo 
greičiau atitolti nuo „krikš-
čioniškosios“  liaudies ir eiti 
ieškoti bent baltų religijos 
gerbėjų, kurie  dar nusilenkia 
gamtai ir jos šventumui. 

O  kita vertus - tegul, kas 
kaip moka, taip ir šoka. ne-
būtina juk švęsti tas jonines. 
Galima kažką sava susigalvoti.  
Yra žmonių, vengiančių minios 
kultūros.  Tai  mane ir džiugi-
na. Tie žmonės  tyliai ir kartu 
džiugiai bei dvasingai geba 
įsiklausyti į gamtą, į jos vakaro 
ir nakties tylą, nes Rasos, arba 
joninių, dvasia pajuntama tik 
dvasingoje sieloje, o ne apgir-

tusioje nuo alaus galvoje. 
Paskui ateis dienos trumpė-

jimo laikas ir baigsis linksmy-
bės. Tada ženkli žmogelių dalis  
pradeda savyje jausti depre-
siją, o melancholija tampa 
kasdienybės palydovė. 

O gal reikia tikrai švęsti 
visas tas šventes (Jonines taip 
pat), kad ir kasdienybė taptų 
mylima, artima ir neatgrasi? 
Juk nors laikas ir nepavaldus 
mums, bet jis atiduotas į mūsų 
rankas. 

Kartais be galo stipriai no-
risi, kad mumyse užgimtų tikra 
šventės dvasia, apvalanti mus 
nuo bet kokio vidinės kultūros 
pelėsio. 

Papartis tikrai žydi. jis žydi 
mūsų vaikystės pasakose, 
slaptose svajonėse ir bega-
linio noro būti laimingiems 
pasauliuose. Paparčio žiedas 
pražysta ir gerų žmonių širdy-
se, kurios moka mylėti ir kitus 
to moko. Telieka bent svajonių 
joninės!
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Anykščių rajono savivaldybės mero 
Sigučio Obelevičiaus 2020 m. veiklos ataskaita

 III 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“ patvir-
tinta Anykščių rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ir 
Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 m. veiklos atas-
kaita. Visuomenei pristatome praėjusių metų ataskaitos 
santrumpą.

Socialinė politika 

Socialinei sričiai finansuo-
ti sunaudojama didelė dalis 
rajono biudžeto lėšų. Anykš-
čiai yra viena iš 3 šalies savi-
valdybių, kuriose teikiamos 
visos socialinės paslaugos.

2020 metais buvo panau-
dota 397 811,82 Eur lėšų iš 
Valstybės biudžeto socialinės 
globos teikimui asmenims su 
sunkia negalia. Iš jų – 179 
224,09 Eur buvo panaudo-
ta dienos socialinei globai, 
kurią teikia Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centras. 
Likusi dalis – 218 587,73 
Eur buvo skirti ilgalaikės ir 
trumpalaikės socialinės glo-
bos finansavimui. Socialinę 
globą gavo vidutiniškai 126 
asmenys, turintys sunkią ne-
galią.

Per praėjusius metus iš Sa-
vivaldybės biudžeto buvo pa-

naudota 437 640,39 Eur lėšų, 
iš jų – 350 907,24 Eur buvo 
finansuotos įstaigos, teikian-
čios ilgalaikę ir trumpalaikę 
socialinę globą asmenims 
su negalia, 59 242,83 Eur 
lėšų skirta Šeimynų dalyvių 
pajamoms ir papildomai so-
cialinei paramai vaikams, 
likusiems be tėvų globos, 
finansuoti ir 27 490,32 Eur 
skirta socialinių įgūdžių ug-
dymo ir palaikymo paslau-
goms finansuoti, kurias teikė 
Anykščių vaikų ir jaunimo 
užimtumo centras. 

Piniginei socialinei para-
mai iš viso buvo panaudota 
1 871,4 tūkst. Eur. Dėl CO-
VID-19 sukeltos pandemijos 
padarinių pašalinimo, iš vals-
tybės biudžeto buvo panau-
dota 523 461,80 Eur.

Iš piniginės socialinės pa-
ramos skyrimo ir mokėjimo 
priemonės yra kompensuo-

jama parama mirties atveju 
(laidojimo pašalpos). 2020 
metais buvo panaudota 155 
392,91 Eur lėšų iš valstybės 
biudžeto. Parama išmokėta 
466 asmenims, iš jų – 3 as-
menims suteikta parama už-
sienyje mirusių piliečių pa-
laikams parvežti ir panaudota 
6 318,00 Eur lėšų. 

Tikslinių kompensacijų 
mokėjimui 2020 metais buvo 
panaudota 1 906,7 tūkst. Eur 
lėšų iš valstybės biudžeto. 
Šios priemonės lėšos buvo 
išmokėtos 939 asmenims, iš 
kurių – 575 asmenims, turin-
tiems priežiūros poreikį, ir 
364 asmenims, kuriems rei-
kalinga slauga. 

Praėjusiais metais buvo 
toliau vykdoma Būsto pri-
taikymo neįgaliesiems prie-
monė, skirta pritaikyti būstą 
ir aplinką neįgaliems asme-
nims. 2020 metais buvo pri-
taikyti 9 neįgaliųjų darbingo 
ir senyvo amžiaus asmenų 
būstai ir panaudota 21 400,00 
Eur iš Savivaldybės biudžeto 
ir 24 812,81 Eur iš valstybės 
biudžeto lėšų. 

Verslo skatinimas

 Savivaldybė siekia į Anykš-
čių rajoną pritraukti kuo dau-
giau verslininkų. Tebegalioja 
Tarybos priimta nuostata at-
leisti nuo nekilnojamojo turto 
bei žemės mokesčio įmones, 
kuriančias darbo vietas. 

Verslumo skatinimo pro-
gramos savivaldybėje tikslas 
– remti ir skatinti smulkiojo 
ir vidutinio verslo kūrimąsi, 
gyventojų verslumą, naujų 
technologijų ir metodų taiky-
mą, kompleksinių investicijų, 
kurti konkurencingą verslo 
aplinką Anykščiuose, pritrau-

kimą. Skatinti savarankiško 
užimtumo siekiančius asme-
nis bei įmones kurti ir plėtoti 
smulkųjį bei vidutinį verslą 
tiek regione, tiek Lietuvoje, 
siekiant išlaikyti esamas bei 
kurti naujas darbo vietas.

2020 m. Savivaldybė, ne-
paisant pandemijos sukeltų 
sunkumų, daug dėmesio sky-
rė savivaldybės turto tvar-
kymui. Dėl gautų papildomų 
COVID-19 lėšų, viešųjų pir-
kimų skaičius gerokai išaugo, 
supaprastintų atvirų konkur-
sų būdu pirkimų vertė siekė 
beveik 6,5 mln. Eur, palygi-
nus su 2019 metais –1,5 mln. 
Eur. 2020 m. viešųjų pirkimų 
vertė buvo 13 380,3 tūkst. 
Eur (2019 m. – 2 858,4 tūkst. 
Eur).

Kultūros politika

 Praėjusiais metais šalies 
ir viso rajono kultūros vyks-
mui didelės įtakos turėjo 
COVID-19 situacija ir su tuo 
susijusio karantino sąlygos. 
Keletas planuotų išskirtinių 
veiklų neįvyko: Respubliki-
nė politinių kalinių ir trem-
tinių dainų šventė „Leiskit į 
Tėvynę“, tradicinė kultūros 
ir žirgų šventė „Bėk bėk, žir-
geli“, tarptautinis festivalis 
„Devilstone“. Atsižvelgiant į 
susidariusią situaciją, Savi-
valdybės komunikacija buvo 
kryptingai perorganizuota ir 
sutelkta gyventojų saugumo 
prevencijai ir informacijos 
sklaidai COVID-19 tema. 

2020 m. A. Baranausko li-
teratūros premija buvo skirta 
rašytojui, akademikui Vy-
tautui Martinkui. T. Mike-
liūnaitės kultūros premija – 
kultūrologei, senosios krašto 
kryždirbystės tyrinėtojai Dr. 

Jolantai Zabulytei. 
Savivaldybės garbės pi-

liečio vardas buvo suteiktas 
buvusiam  krepšininkui, po-
litikui, kultūros mecenatui 
Sergejui Jovaišai.

Įgyvendinant Anykščių 
krašto garbės ambasadorių 
programą, pasaulio anykš-
tėnui, rašytojui, vertėjui, 
žurnalistui Valdui Papieviui 
buvo suteiktas Anykščių 
krašto garbės ambasadoriaus 
Prancūzijoje vardas.

Daugiabučių renovacija 

Šiuo metu Anykščiuose yra 
renovuoti 44 daugiabučiai 
namai (31 proc.) daugiabučių 
namų. Tai yra daugiabučiai 
iš I ir II renovacijos etapų, 
kurie vyko 2013–2017 m. ir 
penki daugiabučiai iš III re-
novacijos etapo.

2020 metų pavasarį pra-
sidėjo 11 daugiabučių at-
naujinimo (modernizavimo) 
darbai IV renovacijos etapo – 
Statybininkų g. 9, Statybinin-
kų g. 14, Statybininkų g. 12, 
Ramybės g. 11 ir  Žiburio g. 1 
ir Žiburio g. 19 kvartalo dau-
giabučių gyvenamųjų namų 
J. Biliūno g. 33, Mindaugo g. 
4, Mindaugo g. 17, J. Basana-
vičiaus g. 54 ir Paupio g. 4.

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/
turinys/veiklos-sritys/vei-
klos-ataskaitos/202.

Tęsinys kitame laikraščio 
„Anykšta“ numeryje

Užsak. nr 620.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
liepos mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 6,32 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 7,02 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 7,98 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,86Eur/m3

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 
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(NE) PLOKŠČIAI ŽEMė

Kuo daugiau mokaisi, 
tuo dažniau sakai „nežinau“...

- Derinate kelias veiklas. 
Jaunas apsigynėte daktarinę 
disertaciją ir, regis, atsivėrė 
keliai į akademines aukštu-
mas. Tačiau likote mokykloje, 
dabar dar ėmėtės ir vadovau-
ti mokyklai. Nebijot, kad taip 
save „išbarstysite“?

- Mūsų vyresnės kartos visuo-
menė buvo įpratusi dirbti tą patį 
darbą ir  visą gyvenimą „grauž-
ti tą pačią morką“. Tačiau juk 
akivaizdu, kad nėra trūkumas 
turėti du ar daugiau giminingų 
darbų. Aišku, dirbti tolimųjų 
reisų vairuotoju ir dėstytoju 
būtų sudėtinga, bet giminingi 
darbai vienas kitam nemaišo. 
Apskritai tai tik sustiprina žmo-
gų. Būni skirtingose aplinko-
se, matai skirtingus žmones. 
Nemanau, kad  gerai 30 ar 40 
metų sėdėti vienoje sferoje ir 
atkakliai varyti tą pačią vagą. 
Dabar rengiuosi administraci-
niam darbui. Užtenka vien kri-
tikuoti ir badyti pirštais į kitus 
-  reikia ir pačiam prisiimti at-
sakomybę.

- Pedagogui žinios, gebė-
jimai, išmanymas yra labai 
svarbu, bet didelis pliusas ir 
charizma. Jūs esate neabejoti-
nai charizmatiškas. Ar darbe 
naudojatės savo charizma?   

- Aišku, ir tai padeda. Ir  su 
mokiniais bendraujant, ir su tė-
veliais, ir su mokytojais. Moky-
klos bendruomenėje vis dar yra 
susiskirstymas. Yra „jie“, t.y. 
administracija, ir esame „mes“, 
t.y mokytojai. Nesvarbu, kas 
administracijoje dirba, bet „jie“ 
yra savotiški priešai. Kaip po-
nai  baudžiavos laikais, kurie 
mus nuolat apkrauna darbais, 
o pinigų tiek, kiek mes norime, 

nemoka. Dabar susidursiu su 
tuo reiškiniu iš kitos pusės.Bet 
charizmatiškumas visur pade-
da. Juolab kad aš nesu rolėje - 
esu toks, koks esu iš tikrųjų. 

- Ar dirbant su mokiniais 
tenka pakelti balsą?   Žinome 
ir chrestomatinių pavyzdžių, 
kad pamoka neprasideda, kol 
mokytojas bent dešimt minu-
čių isteriškai neparėkia... 

- Vaikai yra vaikai. Jie linkę 
išbandyti mokytoją. Darbas su 
vaikais nėra epizodinis, progi-
nis reikalas. Į mokyklą ne pra-
mogauti ateini. Tai yra darbas 
ir visuomet reikalingas to dar-
bo rezultatas. Neužtenka, kad 
mokiniams būtų „faina“, gera. 
O mokiniai visais laikais nebū-
tinai būna suinteresuoti dirbti. 
Tekdavo ir balsą pakelti, griež-
čiau pakalbėti, bet rėkimo, 10 
ar 20 minučių trunkančio, nėra 
buvę.  Save pagaunu, kai el-
giuosi  kaip stereotipinis moky-
tojas - bambu: „na va, jūs turite 
mokytis, nes jeigu nesimoky-
sit ...“.  Tada sakau sau: „stop, 
stop, stop. Kažkaip kitaip turi 
dėlioti mintis“. 

- Atsimenat, kad, kai pa-
čiam mokykloje taip morali-
zuodavo, nepadėdavo?   

- Žinoma, nepadėdavo. Bet 
mokytojas taip natūraliai „įsi-
važiuoja“. Taip jau nutinka.

- Tradiciškai sakoma, kad 
bjauriausia dirbti  su paau-
gliais. Kuri mokinių amžiaus 
grupė pačiam yra sudėtin-
giausia?

- Yra specifika, vaiko raida. 
Bet nemanau, kad problemų 
kyla dėl vaikų amžiaus. Ma-
nyčiau, daug priklauso nuo to, 
kaip sustruktūruoji savo darbą. 

Esu turėjęs labai disciplinuo-
tų penktokų, bet yra buvę ir 
atvirkščiai, kai vyresnieji sun-
kiai valdomi. Daug priklauso 
nuo pradinių klasių mokytojų. 
Jie pirmieji  tvarką klasėje įve-
da ir vėliau klasė laikosi tradi-
cijos. Jei ta tvarka netinkama, 
vėliau kenčia visi.

- O tėvų įtaka? Ar vaikui 
įsiliejus į kolektyvą  tėvų įta-
ka išsitrina?

-  Nemenka ir tėvų įtaka. Vai-
kai mato, kaip tėvai bendrauja, 
kaip moko bendrauti. Bet vei-
kia ir masės psichologija. Jeigu 
vaikai mato, kaip kiti elgiasi, 
ir tie kiti nėra sudrausminami, 
ir jie pradeda panašiai elgtis. 
Dalis vaikų yra labai lengvai 
pasiduodantys aplinkinių įta-
kai. Jeigu stengiamės, išskai-
dome tokius padūkėlius, tada 
lengviau dirbti.  Pedagogikoje 
daug dinamikos, daug įvairovės 
ir nėra vieno atsakymo, vieno 
sprendimo būdo. Vaikų elgesiui 
didelę įtaką daro, ką tėvai kalba 
apie mokytojus, kaip juos verti-
na. Jeigu tėvams mokytojai  yra 
„durni ir nieko nesuprantan-
tys“,  tai vaikas mokykloje taip 
pat nepersistengs, juk žino, kad 
mokytojai yra „durni“. 

- Į mokyklą ėjote penki bro-
liai ir seserys - Nefų vaikai. 
Jūsų tėvai - žinomi anykštė-
nai: tėtis Saulius Nefas buvo 
Anykščių rajono meru, vė-
liau A.Vienuolio gimnazijos 
direktoriumi, mama Dangira 
Nefienė - A.Baranausko vidu-
rinės mokyklos lietuvių kal-
bos mokytoja. Visus jus tėvai 
taip pat auklėjo, o ar moky-
kloje jūs savo raiška ir elgesiu 
visi buvote panašūs?

- Pakankamai mes skirtingi. 
Bet mums niekada nebuvo gali-
ma žiūrėti į mokytojus nepagar-
biai.  Atsimenu, sėdim, namų 
darbus darome,  sakau: „nesą-
mones mokytojas uždavė“.  Tė-
tis atsakydavo – „ne mokytojas 
nesąmones uždavė, o tu nesu-
pranti.“ Aš buvau aktyvus įvai-
riom prasmėm -  ir teigiamom, 
ir kartais neigiamom.

Nebuvau nepagarbus mo-
kytojams, bet... Sesės ir bro-
lis buvo ramesni. Bet tai, jog 
aš nebuvau idealus, man šiek 
tiek  mokytojo darbe padeda. 
Paprastai ypač geri mokiniai 
arba ypač geri studentai nebū-
na labai geri mokytojai. Jiems 
dažnai būna sunku suvokti, kad 
kažkas gali elgtis kitaip. Ma-
nau, jog turiu kitokį supratimą 
-  pats  vaikas nėra automatiškai 
kaltas, kad kažko nemoka, kad 
netinkamai elgiasi. Mokytojai 

juos turi mokyti duodami pas-
tabas, rodydami pavyzdį. 

Mokykloje buvau labai akty-
vus - būreliai, konkursai, daly-
vavau visur. Tai man taip pat pa-
deda.  Žinau, kad mokiniai gali 
rasti laiko ne tik mokymuisi, bet 
ir visuomeninei veiklai. Mo-
kykloje turėjau saugiklių nuo 
blogesnių poelgių. Jaučiau, kad 
mes visi esame vertinami kaip 
„Nefo vaikai“. Negaliu sakyti, 
kad tas vertinimas buvo nega-
tyvus, bet, regis, stebėjimas bu-
vęs didesnis nei kitų vaikų. Mes 
mokėmės A.Baranausko viduri-
nėje, o tėtis tuo metu vadovavo 
A.Vienuolio gimnazijai. 

Pamenu, kaip tėtis kartą buvo 
iškviestas į mokyklą chemijos 
mokytojos prašymu. Bet ta is-
torija buvo pakankamai juokin-
ga. Įvyko kažkoks nesusikalbė-
jimas ir mane mokytoja išvarė 
iš klasės. Pasakė, kad be tėvo 
nebepriims į mokyklą. Nuėjau 
pas direktorę Ona Repečkienę, 
papasakojau, kas buvo. Jinai 
pasijuokė, bet aš buvau princi-
pingas -  nusprendžiau eiti iki 
galo. Tėčiui pasakiau, kad  jam  
reikia ateiti į mokyklą. Jis -  iš 
ryto pas mokytoją. „Aš gi čia 
tik pajuokavau“, - sako moky-
toja. Tėtis tada kritiškai įverti-
no iškvietimą, pasakė, jog taip 
trukdomas tėvų laikas. 

- Ar jautėte tėvųpedagoginių 
darbo metodų skirtumus?

- Mamos darbą geriau ma-
čiau. Tėčio -  tik tiek, kiek tek-
davo nueiti į jo vadovaujamą  
mokyklą, su jo auklėtiniais pa-
bendrauti. O mama mane pusę 
metų pati mokė lietuvių kalbos. 
Jų panašumas - abu buvo ak-
tyvūs. Visomis prasmėmis - ir 
pamokose, ir užklasinėje vei-
kloje - ekskursijos, kelionės. O 
didaktinius dalykus būtų sunku 
vertinti.  A.Baranausko vidu-

rinėje mokykloje mokiniai 11 
klasėje rinkdavosi mokytojus. 
Pas mamą visada būdavo anšla-
gas. Ir ne pirmūnai pas ją norė-
davo patekti. 

Gal prieš šešerius metus nu-
ėjau anksti ryte nusimaudyti 
upėje. Sėdi pakrantėje du nebe 
jaunuoliai, vis dar vakarojan-
tys. Mokyklą jie baigę prieš 20 
ar 30 metų. Vyrai kalbasi, kurią 
mokyklą yra baigę. Abu, pasiro-
do, mokėsi „Nefo mokykloje“. 
Jei mokykla vis dar tapatinama 
su Nefu, prie pavardės nepride-
dant keiksmažodžio, gal jis ne-
buvo labai blogas mokytojas.

- Kokie Jūsų santykiai su 
mokinėmis ir studentėmis? 
Jaunas, gražus mokytojas, 
dėstytojas. Ar nebando jos 
savo žavesiu užsidirbti balų?    

- Dabar jau ne. Jų požiūriu, 
aš esu senis.  Prisimenu, kad 
mokykloje patys net apie prak-
tikantus galvojom, jog tai jau 
seni žmonės O aš už tuos stu-
dentus praktikantus jau gerokai 
vyresnis. Bet ir pradžioje, kai 
tik pradėjau dirbti mokytoju, 
labai aiškias ribas nubrėždavau. 
Stengiuosi bendrauti pakan-
kamai artimai, draugiškai, bet  
visi mano mokiniai supranta, 
kad nesu aš jų draugelis. Nei-
nam mes kartu rūkyti ar alaus 
gerti.  Man pavyko atstumą iš-
laikyti. 

- Kaip kreipiatės į mokinius 
ir studentus?

- Į mokinius -  „tu“, o studen-
tams yra įprasta sakyti „jūs“. 
Visose aukštosiose taip įprasta. 
Pedagoginiame buvo įprasta 
pabrėžti žodį „kolegos“. Pir-
mame-antrame kursuose tas 
pabrėžtinis „kolegos“ buvo 
juokingas. 

„SPA pas mano bičiules“ - po šia nuotrauka „Facebook“-e pa-
rašė dr.Mindaugas Nefas.

Tik dalis gausaus Nefų būrio...
nuotraukos iš mindaugo nefo „Facebook“-o.
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(Atkelta iš 8 psl.)

GYVIEJI ANYKŠČIAI

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

Joninių laužai degs ir po 20 metų
Birželio 23-iosios vakarą Lietuvoje liepsnos Joninių laužai. 

Anykščių mieste organizuotos Joninių šventės nebus, tačiau 
paparčio žiedo ieškant bus galima prisijungti prie šią šventę 
švenčiančių  miestelių ir kaimų gyventojų. Atrasti magiškąjį 
paparčio žiedą – gan sudėtinga užduotis, tačiau Jonines Svė-
dasuose organizuojanti Ramunė Lapienytė tikina, kad šiame 
miestelyje tai padaryti pavyksta kiekvienais metais.

- Kiek pastebėjau, Joninių 
šventės Anykščių rajone orga-
nizuotai švenčiamos ne visur, 
tačiau Svėdasuose -  visada. 
Kodėl ši šventė yra svarbi svė-
dasiškiams? Ar daug miestely-
je turite Jonų ir Janinų?

- Jonų ir Janinų daug Svėda-
suose neturime. Tačiau, kiek 
jų bebūtų, Joninių šventės 
metu būna pasveikinti visi Jo-
nai ir Janinos. Joninių šventė 
Svėdasuose švenčiama jau la-
bai daug metų. Visada iš bir-
želio 23-iosios į 24-ąją. Kuo ši 
šventė mums svarbi? 

- Ką Joninių šventė reiškia 
Jums pačiai?

- Vasarą! Man Joninių šven-
tė reiškia vasarą. Tai mano 
mėgstamiausia šventė, turinti 
aiškią prasmę. Kiek save pri-
simenu, visada laukdavau ir 
vis dar laukiu Joninių šventės. 
Žydinčios gėlės, šiltas vasaros 
vėjas, vakare Joninių laužas ir 
muzika iki ryto. Ar tai ne tobu-
la? Nors dabar Joninių šventė 
man reiškia netgi daugiau.

- Be ko Joninių šventės neį-
sivaizduojamos Svėdasuose?

- Joninių šventės neįsivaiz-

duojamos Svėdasuose be Jo-
ninių laužo, muzikos, šokių 
ir geros nuotaikos. O kur dar 
paparčio žiedo paieškos! Svė-
dasiškiai paparčio žiedo ieško 
kiekvienų metų Joninių šven-
tės metu. Atskleisiu paslaptį, 
VISADA Svėdasuose jis pra-
žysta ir būna randamas. 

- Kokių senųjų Joninių tra-
dicijų būtinai laikotės?  Ar 
organizuodami šią šventę į jos 
programą įpinate ir kažkokių 
šiuolaikiškų elementų?

- Visada rišame įvairių žoly-
nų kupolę. Iki ryto deginame 
Joninių laužą, ieškome papar-
čio žiedo. Šokame, sveikina-
me Jonus ir Janinas. Kadangi 
šventę organizuojame nebe 
prie ežero, vainikų plukdymo 
teko atsisakyti. Dainos, muzi-
ka -  taip pat neatsiejama Jo-
ninių šventės dalis. Kalbant 
apie šiuolaikiškus elementus, 
nežinau, ar tai galima įvardy-
ti kaip šiuolaikišką elementą, 
tačiau Joninių šventės metu 
vyks mūsų mėgėjų teatro „Mi-
ražas“ spektaklio – komedijos 
premjera.  Praeitais metais 
buvo taip pat. Štai ką turėjau 
mintyse, prieš tai sakydama, 
jog Joninių šventė man reiškia 
daugiau. 

- Kaip pavyksta į Joninių 
šventimą įtraukti skirtingų 
kartų svėdasiškius? Kas juos 
tose šventėse, sprendžiant iš 
atsiliepimų, labiausiai žavi?

- Tiek jaunimas, tiek senjorai 
ateina ir spektaklio pažiūrėti, 
ir dainų pasiklausyti. Dauge-
lis svėdasiškių lankosi šioje 

Akimirkos iš Joninių spektaklio  Svėdasuose.

Su studentais, kurie pas mane 
rašo kursinius, bakalaurinius 
darbus, su kuriais artimiau ben-
drauju, kalbėdamasis kartais 
pereinu ir prie „tu“.   

-  Ar mokinių „tujinimas“ 
nesumažina atstumo tarp 
mokytojo ir mokinio?

-  Mano studijų laikais peda-
goginiame didžiausias studentų 
draugas buvo profesorius Juo-
zas Skirius. Bet jis visuomet su 
studentais ypač pagarbiai elgė-
si. Su juo kalbėdavomės ne tik 
apie akademinius dalykus. Prieš 
porą metų dirbau privačioje 
mokyklėlėje, kur buvo įprasta 
kreiptis vardais. Vaikams kar-
tais automatiškai išsprūsdavo 
ir „tu“. Niekada nedarydavau 
problemos.  Priklauso nuo to, 
kokiu tonu ir kaip sakai, o ne 

nuo paties kreipinio. „Mindau-
gai, gal tu galėtum man padėti“, 
- nemanau, kad toks kreipinys 
mane žemina kaip mokytoją ar 
panaikina ribas.     

- Mokykloje raidės „dr.“ 
prie pavardės kažką reiškia?

- Mokiniams kažką reiškia. 
Kažką mokytojas turi... Knygą 
esate parašęs, mokytojau? Au-
toriteto šiek tiek prideda. Yra 
dalykai, kuriuos ne tik perskai-
tęs atkartoji, bet ir pats kažką 
patyrinėji. Kita vertus, yra įsi-
tikinimas -  jeigu tu esi mokslų 
daktaras, tai turi atsakyti į visus 
klausimus. Taip manantiems  
atsakau, jog disertacija nereiš-
kia, kad  ją parašęs žmogus yra 
protingas visose srityse. Dakta-
ro disertacija reiškia, kad jis yra 
įsigilinęs, išmano sritį, iš kurios 
parašė daktaro disertaciją. 

- Dažnai sakote „nežinau“?
- Kuo daugiau tyrinėji - tuo 

dažniau sakai „nežinau“. Kuo 
mažiau mokaisi, tuo dažniau 
turi atsakymus. Ir dabartinėje 
situacijoje - didelė dalis anti-
vakserių galininko taip ir neiš-
moko rašyti su nosine, bet yra 
skiepų ekspertai. Jie nesako 
„nežinau“, o profesoriai tai daž-
nai sako. Čia ir yra išsilavinusio 
ir neišsilavinusio žmogaus skir-
tumas. Ir apie valdžią dažnai sa-
koma: „jie durniai, nesupranta, 
ką daryti“. Mokiniams dažnai 
aiškinu, jog reikia vertinti savo 
asmeninių gebėjimų lygmeniu 
– „ar aš galėčiau padaryti ge-
riau“. Jeigu - ne, tada  nekriti-
kuok aštriai, „nevaryk“.  

- Spėčiau, kad tik laiko 
klausimas, kada atsidursite 
politikoje...

- Niekada nesakau „niekada“. 

Visko gyvenime gali nutikti. 
Politika - mane dominanti sri-
tis, esu susidūręs  su ja, konsul-
tuodamas žmones. Dalyvavau 
ir jaunimo organizacijų politi-
nėje veikloje. Bet man  daugelis 
dalykų nepatiko. Pavyzdžiui, 
kompromiso ieškojimas pami-
nant vertybes. Suprantu, kad po-
litika -  konsensuso menas. Tai 
yra ir „faina“, bet , kita vertus, 
na ... nežinau. Nieko nėra bloga 
eiti į politiką, bet artimiausius 
keletą metu neketinu to daryti. 
Kita vertus - vienas lauke ne 
karys, ypač politikoje..

- „Sokratus“ licėjus, kurio 
vadovu tapote,  yra 12-metė 
mokykla?  

- Priauganti mokykla.  Dabar 
mokiniai joje mokosi iki 8 kla-
sės. Mūsų tikslas, kad licėjuje 
mokiniai gautų vidurinį išsila-
vinimą. Didžioji dalis  klasių 

turi po vieną klasių komplek-
tą. Tikslas -  turėti po du kom-
plektus. Mes nesiekiame tapti 
didele mokykla, norime  kurti 
gerą mokyklą mokytojams, 
mokiniams, tėveliams. Vaikai 
priimami be atrankos, siekia-
me kiekvieno mokinio asmeni-
nės pažangos. Kiekvieną dieną  
mokinys iš mokyklos turėtų iš-
eiti šiek tiek geresnis.

- Jau vien dėl atlyginimų 
privačios mokyklos yra pa-
trauklesnės darbuotojams?..

- Mokytojams mokėti nor-
malias algas galimybes turi ir 
valstybinės mokyklos, tik daž-
nai administracija neturi noro 
tai daryti... Aš valstybinėje mo-
kykloje uždirbau labai gerus 
pinigus.  Privačių mokyklų biu-
džetai yra mažesni nei valstybi-
nių, bet jos savo lėšas naudoja 
efektyviau. 

Kuo daugiau mokaisi, tuo dažniau sakai „nežinau“...

Svėdasiškė Ramunė Lapienytė tikina, kad Svėdasuose vykstan-
čiose Joninėse vyrauja žmonių bendrystė.

šventėje jau daugelį metų. Ma-
nau, žiūrovus žavi pati šventės 
esmė, šiluma, bendrystė. 

- Joninių šventės Svėdasuo-
se, kaip matau, sulaukia ir rė-
mėjų. 

- Joninių šventei prireikia 
daugiau fizinės pagalbos. Pa-
vyzdžiui, sukrauti Joninių lau-
žą, kuriam medžiagas dovano-
ja taip pat rėmėjai. Paruošti, 
papuošti Svėdasų skyriaus 
kiemelį taip pat reikia žmonių 
pagalbos. Labai džiaugiamės 
turėdami Svėdasų skyriuje, 
meno mėgėjų kolektyvuose, 
dalyvaujančių žmonių, kurie 
padeda visų renginių metu. 
Tiek finansiškai, tiek fiziškai. 
Paramą gauname iš kolektyvų 
narių, pavienių asmenų, ūki-
ninkų, vietinių organizacijų.

- Kaip manote, ar Joninės  
laikui bėgant neišnyks iš šven-

čių kalendoriaus? Nes vaini-
kėlių plukdymą per Jonines 
keičia „Superfiestos“ ir kiti 
panašūs šou.

- Manau, greit neišnyks. 
Galbūt po 20 metų ši šventė 
šiek tiek keisis, bet Joninių 
laužas degs. Manau, turėtume 
nepamiršti tradicijų, bet drau-
ge ir atnešti kažką sava, kažką 
nauja. Kas sukūrė tradicijas? 
Žmonės! O mes kas? Žmonės! 
Kiekviena karta turėtų palikti 
kažką sava. „Superfiesta“ yra 
koncertas. Neturintis nei pras-
mės, nei esmės, tik organizuo-
jamas Joninių šventės metu. 
Teko dalyvauti „Superfiesto-
je“, deja, nemačiau joje tikrų-
jų Joninių šventės tradicijų. 
Nemanau, kad „Superfiesta“ 
yra blogai, tai gana linksmas 
įvykis, tik galbūt reikėtų ją or-
ganizuoti kitu laiku. 



2021 m. birželio 26 d.

pirmadienis 2021 06 28

sekmadienis 2021 06 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 daikta.
16:45 Kalnų daktaras  N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Vakaras su Edita.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Naujasis popiežius  N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas draugėms 
. N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka N-7 
(kart.).
00:20 Išpažinima (kart.).

06:30 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 (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano likimas  
N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 

20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 EURO 2020 futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalio rungtynės. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:30 Kaip atsikratyti boso? N14. 
02:30 Meksikietis (k) N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Maisto kelias  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
14:30 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai..
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ta nejauki akimirka N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Ta nejauki akimirka N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Havajai 5.0  N-7.
01:50 Pasitikėjimas  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. MajamisN-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 EURO 2020 futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalio rungtynės. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Tarp žvaigždžių   N-7. 
00:50 Legendų biuras  (k) N14. 

06:05 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 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 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Šešėliai iš praeities  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:50 Prancūziška žmogžudystė  
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ akimirkos.
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).

11:40 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 Kelias į namus (kart.).
14:30 XIX respublikinis vaikų ir 
jaunimo muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).
15:20 Ką veikti?! 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai.
16:15 Artūras ir minimukai
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Ten, kur namai N-7. 
19:00 Išpažinimai  (kart.).
19:30 Nuostabusis ponas Murray.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Juozas Paukštelis. 
Kaimynai. .
23:45 Mano tėviškė. Vincas 
Mykolaitis-Putinas ir Justinas 
Vienožinskis.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7..
08:10 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.
13:50 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 Universalus karys. 
Regeneracija N-14.
23:05 Mirusiųjų diena. Kruvina 
kilmė  S.
00:50 Įrodytas nekaltumas  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.
07.30 Mūsų gyvūnai.  
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 Kaimo akademija.  
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 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.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis:Euro2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. Kurpiene.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
21:30 Kasdienybės herojai. 
22:15 Mano pramogos veidai.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona su 
D. Dargiu.
00:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.

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.Undinėlė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:55 Pasaulio dokumentika. 
Prie Gangos su Sue Perkins.
12:50 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
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. 
21:50 Noting Hilas N-14.
23:50 Šakalo diena N-7. (kart.).
02:10 Prie Gangos su Sue 
Perkins 1 d. (kart.).

06:40 Vasaros stovyklos sala.
07:10 Bunikula.
07:35 Monstrai prieš ateivius.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.

09:15 Didžioji skruzdėlyčių 
karalystė 2..
11:05 Gerokai keistas filmas.
12:10 Maksas 2.  
13:55 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Ponas ir ponia gangste-
riai   N-7.  
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 UEFA EURO 2020.. 
Aštuntfinalio rungtynės.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:30 Meksikietis   N-7.

06:35 Kung fu panda  (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga  
N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda  (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:30 Troliai  N-7.
11:15 Laukinė Meksika. 
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Meksika.
12:25 Napoleonas.
14:05 Netikra vienuolė  N-7.
16:10 Kobra 11  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Laiko vingis N-7.
21:50 Karas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Karas  N-14.
23:55 10,5 balo  N-7.
01:35 Holograma karaliui  N-14 
(kart.).

06:00 Varom!

07:30 Pasaulio taurė 2020. 
Kaunas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija. 
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 virtu-
vės košmarai. 
16:55 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
18:00 Laisvas smūgis. 
18:40 UEFA EURO 2020. 
Aštuntfinalio rungtynės. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII  N14. 
00:40 Mano tobulas gangste-
ris (k)   N14.  

06:20 Laisvės karžygiai. 
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 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 žmogžudys-
tė N14. 
22:55 Nebaigti reikaliukai   N14. 
00:45 Svetima šalis (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 Kryžių Švč. 
Mergelės Marijos Rožinio 
Karalienės koplyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:25 Bamsis ir Raganos dukra 
(kart.).
15:30 Susipažink su mano pasau-
liu (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 G. Verdi operų preliudai ir 
arijos. 
22:00 Ludwig van Beethoven. 
Simfonija Nr. 5.
22:40 Piršlybos. TV spektaklis 
(kart.).
23:55 Žemės ar moteries (kart.).
00:45 Noting Hilas 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 Vienam gale kablys.
10:00 Žūklė laukinėje gamtoje  
N-7.
10:30 Delfinai iš arti. (kart.).
11:40 Vandenynai be vandens .
12:50 Medūza žudikė  N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios. Sportas.Orai. 
22:00 Ledas  N-14.
23:55 Tai reiškia karą  N-14.

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Senjorų avilys. 
09.30 Grįžtantys. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Vyrų šešėlyje. 
IZABELĖ LIUDVIKA BORCH 
PLIATERIENĖ. 
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 Lauros Remeikienės kon-
certas.

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!   
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 veidai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
00:00 nežVAIRUOK.
00:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kuliai ir Plateliai.
01.00 Ugnikalnių takais.
01:30 Ugnikalnių takais.
02:00 Ugnikalnių takais.
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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.
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 Euromaxx  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 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 (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano likimas  
N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 

20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30   Gravitacija   N-7.  
00:15 Strėlė  N-7.  
01:15 Šnipas per klaidą (k)   S.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių ūkis  (kart.).
08:05 Sveiki atvykę  (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 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Angola – 
Slovėnija.
17:20 Kenoloto.
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Angola – 
Slovėnija.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Venesuela – 
Pietų Korėja.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai. 
22:30 8 jūrų laivyno būrys  
N-14.
22:40 Vikinglotto.
22:45 8 jūrų laivyno būrys  
N-14.
23:20 Jėga ir Kenoloto.
23:23 8 jūrų laivyno būrys  
N-14.
00:35 Naktinė pamaina  N-14.
01:35 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.  
11:30 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 Nėra kur bėgti  N14.  
22:55 Viską prisiminti (k)   N14.  
01:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7.
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (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 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Pašėlusi meilė N-7. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:50 Policijos telefonas 110. 
Sikorskos byla (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Bardų festivalis „Akacijų alėja 
2017“(kart.).
07:10 Artūras ir minimukai (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai (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 Kokosa.
16:00 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai..
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 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Devintasis dešimtmetis. 
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Ingmaro Bergmano beieš-
kant.
23:10 Marina Abramovic. 
00:55 DW naujienos rusų kalba.

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.
13:50 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 Prezidento patikėtinis . N-14.
23:00 Grotos gyvenimui  N-14.
01:55 Įrodytas nekaltumas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2021.
12.30 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.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. Kurpiene.
07:00 Alfas live.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Sveikatos receptas. Vedėjas 
Kristina Ciparytė.
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Kriminalinė Lietuvos zona su 
D. Dargiu.
14:30 Retro automobilių dirbtuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Login 2021.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
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: Kartena.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos (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 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.

06:30 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 (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano likimas 
N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 EURO 2020 futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalio rungtynės. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:30 Šnipas per klaidą  S. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Lenkija – Angola.
17:20 Kenoloto.
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Lenkija – Angola.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Lietuva – 
Venesuela.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pavojingasis N-14.
22:40 Jėga ir Kenoloto.
22:43 Pavojingasis  N-14.
00:30 Naktinė pamaina  N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.
02:20 Pasitikėjimas N-14.

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

09:40 Pėdsakas  (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7.  
11:30 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.
18:00 Laisvas smūgis. 
18:40 EURO 2020 futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalio rungtynės. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Viską prisiminti N14. 
23:50 Tarp žvaigždžių (k) N-7. 

06:05 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 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Policijos telefonas 110. 
Sikorskos byla N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:50 Šešėliai iš praeities (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“ (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai (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.).
13:45 Mano tėviškė. 
14:00 7 Kauno dienos. (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Nuostabusis ponas Murray 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (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.  
00:45 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 

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.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.

13:45 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 Taksi 3 N-14.
22:55 Grotos gyvenimui  N-14.
01:45 Įrodytas nekaltumas  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 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 Kasdienybės herojai.  
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos inter-
viu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.

antradienis 2021 06 29

trečiadienis 2021 06 30

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 07 01

penktadienis 2021 07 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. birželio 26 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daikta.
16:45 Kalnų daktaras N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Vakaras su Edita.  
19:30 Gimę tą pačią dieną.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Naujasis popiežius N-14.  
23:05 Skyrybų vadovas draugėms  
N-14.  
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7.   
(kart.).
00:35 Veranda  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 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 (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano likimas  
N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mažulė Džeksi   N14. 
00:15 Strėlė  N-7. 
01:15 Gravitacija (k) N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Slovėnija – 
Lenkija.
17:20 Kenoloto.
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Slovėnija – 
Lenkija.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pietų Korėja – 
Lietuva.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Tryliktas rajonas  N-14.
22:40 Jėga ir Kenoloto.
22:43 Tryliktas rajonas  N-14.
00:50 Naktinė pamaina  N-14.
.

06:20 CSI. Majamis  (k)  
N-7.  

07:20 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Šuo  (k)  N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)  N-7.  
10:35 Iškvietimas  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 FTB  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Juodasis erelis   N14.  
22:55 Nėra kur bėgti (k) N14.  
00:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7.  

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) 
N-7. 
13:30 Stebuklas  (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar  (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 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Aleksas Hugo. Juodoji 
saulė N14. 
23:05 Svajoklė.
00:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“ (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Gamina vaikai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Trembita. (kart.).
12:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. Kriūkai 
(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 Veranda (kart.).
19:30 Žemė žvelgiant iš kos-
moso.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tu išnyksti  N-14. 
23:25 Sinonimai  S.

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 Atominė blondinė  N-14.
23:25 Grotos gyvenimui  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 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.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kartena.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu pa-
saulyje automobiliu per Balkanus.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena.Verslo požiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema
18:00 Delfi diena. Žinios
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020
19:00 Delfi diena. Žinios
19:15 Delfi diena. 
20:00 Šiandien kimba.
21:00 Yugo broliai:
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 daikta.
16:45 Kalnų daktaras N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Vakaras su Edita.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:25 Migloje  N-14.
23:55 Šlovė Cezariui! N-14.                
01:40 Klausimėlis. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:20 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 EURO 2020 futbolo 

čempionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės.  
00:00 Laisvas smūgis. 
00:30 Aviatorius  N14..

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Skaniai ir paprastai  (kart.).
08:05 Penkių žvaigždučių būstas  
(kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus -7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
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 Princesė ir varlius  N-7.
21:25 Lojalioji  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Lojalioji  N-14.
23:50 Miegalius  N-14.
01:40 Tryliktas rajonas  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 (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 EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Ketvirtfinalio rung-
tynės . 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
23:30 Kurskas   N14. 
01:50 Juodasis erelis (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 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo N14. 
23:05 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą  N14. 
01:05 Aleksas Hugo. Juodoji 
saulė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro simfoninio orkestro 
koncertų ciklas. (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai (kart.).
07:50 Knygų savaitė (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).

11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Rusų gatvė (kart.).
12:30 Stop juosta (kart.).
13:00 Stambiu planu (kart.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Žemė žvelgiant iš kosmoso 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
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. Klaipėda  (kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Eurovizija“. „Ugnies sakmės“ 
istorija. 
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. 
01:00 Vilnius Jazz Young Power 
2019.

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“ - Vilniaus „Žalgiris“.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.

22:00 Šaltas kraujas  N-14.
00:25 Atominė blondinė  N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Greitis.  
07.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 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 šešėlyje. 
IZABELĖ LIUDVIKA BORCH 
PLIATERIENĖ.  
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.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Jos vardas MAMA.
07:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 Spausk gazą.
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kuliai ir Plateliai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos inter-
viu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
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.
21:30 Jūs rimtai? 
22:00 Orijaus kelionės.  
22:30 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Automobilis už 0 Eur.
00:30 Delfi diena.
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šeštadienis 2021 07 03

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 liepos 31 d.)

Kryžiažodis „Rasa“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 

įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, 
arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai 
išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Da-
riaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Gegužės 29-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Uodas“ teisingas atsakymas - BA-
RAKUDA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 53 skaitytojai. Tai anykštėnai J.Mieželienė, 
B.Augulienė, R.Šulnienė, A.Lunevičius, D.Varnienė, V.Dikčiuvienė, D.Patumsienė, 
A.Patumsis, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, V.Stasiūnienė, A.Kavolienė, E.Tamulėnienė, 
A.Vilimas, R.Kavoliūnienė, A.Skaržauskienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, Z.Vanagienė ir 
O.Arienė; B.Gudonienė, S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš 
Viešintų; V.Strazdienė, E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, 
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; L.Dobrodiejienė iš Utenos; T.Patumsienė iš Vi-
konių; I.Guobienė iš Svėdasų; G.Gudelis ir S.Juodelienė iš Naujųjų Elmininkų;  A.Rušaitė 
ir L.Ruša iš Vilniaus; K.Rimkuvienė iš Antupių; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; O.Petronienė 
iš Smėlynės; R.O.Deveikienė iš Mažionių; B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių; R.Vaiginytė iš 
Aknystų; M.Risakovienė iš Debeikių; V.Urbutienė iš Naujikų; A.Ramanauskienė iš Dau-
ginčių; A.Lisauskienė iš Mickūnų; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; A.Juknonienė iš Rubikių; 
A.Kuolienė iš Kunigiškių ir B.Raščiuvienė iš Surdegio.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Uodas“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks S. JUODELIENEI iš Naujųjų Elminin-
kų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Snieguotos lenktynės.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė  (kart.).
11:55 Mongolija. 
12:45 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 Tobuli melagiai   N-14.
00:05 Migloje N-14. (kart.).

06:35 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai.
07:05 Bunikula.
07:30 Padūkėlių lenktynės.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Normas, lokys iš Šiaurės..
11:15 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai  N-7. 
13:25 Šokis hip-hopo ritmu 3  
N-7. 
15:35 Robotas ir Frenkas   N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Smokingas   N-7. 
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40  EURO 2020 futbolo 

čempionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:30 Bernvakaris Australijoje 
2   N14.  

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių būstas.
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Laukinė Meksika.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Meksika..
12:30 Daktaras Dolitlis 4  N-7.
14:15 Užkerėtoji . N-7.
16:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pusfinalio 
rungtynės.
17:20 Kenoloto.
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pusfinalio 
rungtynės.
18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pusfinalio 
rungtynės.
21:30 Katvės karalienė  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Katvės karalienė  N-7.
00:15 Šventoji žemė  N-14.
02:25 Lojalioji N-14 (kart).

06:00 Varom! 
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 Kova už būvį.
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
13:30 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 EURO 2020 futbolo čempi-
onatas. Ketvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Laisvas smūgis. 
21:30 Didvyrių būrys  N14. 
23:35 Visa griaunantis   N14.  
01:50 Kurskas (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 dangaus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:05 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k).
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Uosto gatvė N14. 
22:55 Paprasti įtariamieji N14. 
01:05 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
08:00 Sukurta Kiote.

08:30 Lietuvos mokslininkai. 
Chemikas prof. Vytautas 
Getautas. 
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 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“. 
16:20 Muzikinis intarpas.
16:30 Erdvės menas..
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:15 Kelionių atvirukai.
18:30 Indivizijos. 
19:00 Vizionieriai. 
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Nakties paukščiai N-14. 
22:40 LRT Opus ore. Grupė 
„ba.“ 
23:45 Kelias į namus. 
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Šlovė Cezariui! N-14. 
(kart.).

06:00 Nukalta ugnyje  (kart.) 
N-7.
06:55 Atšiaurioji Aliaska.
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.
11:35 Įelektrintas ledas  N-7.
12:40 Laukinia Havajai  G.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Pasaulio vaikinų (U-19) 
krepšinio čempionatas. Kanada 
– Lietuva.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
Kaukės.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Henrio nusikaltimas  N-7.
00:05 Šaltas kraujas N-14 (kart.).
02:25 Taksi 3  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.Orai. 
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Greitis. 
19.00 „Jonis” koncertas.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Maža išpažintis. Meninis 
filmas..
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

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 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
17:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
17:30 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
18:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
18:30 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Jūs rimtai? 
20:30 Orijaus kelionės.  
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės.  
00:00 Yugo broliai: bogiausiu 
pasaulyje automobiliu per 
Balkanus.
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įvairūs

dovanoja

siūlo darbą

AukštA kOkybė ir 
žemA kAinA - 

paminklai, kapavietės ir 
kiti akmens gaminiai.

Tel. (8-698) 87560.

SkeLbimAS APie numAtOmĄ žemėS SkLyPO RibŲ ženkLinimĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0001:0758) esančio Anykščių r. 

sav., Svėdasų sen., Miliūniškio k., savininkus L. D., A. D., Ž. D., kad MB „VS geo-
gis“ matininkas V. Slapšys, (kval. paž. Nr. 2M-M-1806)  vykdys 2021 m. liepos 07 
d. 11 val. 10 min. žemės sklypo (kad. Nr. 3470/0001:0952) esančio Anykščių r. sav. 
Svėdasų sen., Miliūniškio k. ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti žemės skly-
po ribų ženklinime.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į MB „VS geogis“ K. Donelaičio 
10-301 Utena, el. paštu: vs.geogis@gmail.com arba telefonu 8-652-25952. 

iškALAme RAideS.
LiejAme PAmAtuS. 

GAminAme PAminkLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

SUSITVARKyKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMyBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

Lietaus nuvedimo sistemos. 
Atvežimo paslauga. 

UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 
PANEVĖŽYS. 

Tel. (8-687) 97797.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

Nusišienauti 2 ha pievų 
Užulieknio km.

Tel. (8-671) 66634.

Įvairūs remonto darbai, namų 
dažymas, stogų dengimas, 
prilydoma danga, skardinimo 
darbai. Darbus atlieka greita 
visame rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Šlifuoja senas ir nauajs grin-
dis. Deda laminatą, medines 
grindis. Įstato langus, duris. 
Klijuoja plyteles. Daro terasas, 
tvoras.

Tel. (8-676) 69399.

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

Tel. (8-687) 73069.

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

Tel. (8-663) 78732. 

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.

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

Tel. (8-659) 75977.

Keleivių vežimo paslau-
gos Anykščių mieste bei ra-
jone. Senjorams taikomos 
nuola idos.Pi rmadien ia is-
sekmadieniais 7-22 val.

Tel (8-679) 02099.

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

Tel. (8-630) 01033.

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

Tel. (8-617) 00616.

Vairavimo mokyklai 
Anykščiuose reikalingas vai-
ravimo instruktorius. Gali būti 
papildomas darbas (t. y. an-
traeilėse pareigose).  Darbo 
užmokestis nuo 800 iki 1000 
Eur.

 Tel. (8-698) 70127. 

ŽŪB „AUGA Nausodė“ ieško 
darbuotojų mechanizatoriaus 
pareigoms.

 Tel. (8-614) 40279.

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

Dujų balionų pristatymas į na-
mus Anykščių rajone. Pastatų, 
butų šildymo įrengimas dujų 
balionais.

Tel.: (8-458) 7-10-40, (8-652) 84592, 
nemokama linija (8-800) 08804.

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

Gyventojai kviečiami 
atsiimti kalio jodido tabletes

Primename, Anykščių rajone gyventojams dalijamos 
kalio jodo tabletės, skirtos apsaugoti gyventojus nuo ra-
dioaktyviojo jodo žalingo poveikio skydliaukei branduo-
linės ar radiologinės avarijos atveju. Anykščių rajono 
teritorija patenka į nustatytą išplėstinio planavimo atstu-
mą 100 km nuo Astravo atominės elektrinės.

Kviečiame Anykščių miesto gyventojus kreiptis į Savival-
dybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrika-
cijos skyrių, o rajono gyventojus kreiptis į seniūnijas pagal 
deklaruotą gyvenamąją vietą ir atsiimti kalio jodido tabletes. 
Preparatas išduodamas visai šeimai, deklaruojančiai gyvena-
mąją vietą vienu adresu, todėl jį gali atsiimti vienas šeimos 
narys. Kalio jodidas bus išduodamas iki rugpjūčio 5 d. 
(imtinai).

Anykščių miesto gyventojams kalio jodidas išduodamas 
Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje (Koplyčioje, adresu Vilniaus g. 36, 
Anykščiai) darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 
nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val.; penktadieniais 
nuo 8 val. iki 12.45 val.

Seniūnijų gyventojams kalio jodidas išduodamas Savi-
valdybės administracijos seniūnijų patalpose darbo dieno-
mis: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.; 
penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka 
nuo 12 val. iki 12.45 val.).

Kalio jodidas išduodamas gyventojui pateikus asmens doku-
mentą. Apie gyventojo atsiimtą kalio jodidą jį išdavęs asmuo 
pažymi gyventojų sąraše. Kartu su kalio jodidu gyventojui 
išduodamas informacinis lapelis apie kalio jodido vartojimą 
įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai.

Užsak. nr. 620

2021 m. birželio 30 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 28-asis posėdis.

TARyBOS POSĖDIS VyKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIų RyŠIų PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. birželio 28 d. (pirmadienį) nuotoliniu būdu 
realiuoju 

laiku elektroninių ryšių priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savival-
dybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.



  
SKELBIMAI 2021 m. birželio 26 d.

perka

parduoda

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 27 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.

nekilnojamsis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai visoje Lietuvoje  miš-
kus su žeme arba išsikirtimui. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

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. 

nekilnojamsis turtas

Namą.
Tel. (8-614) 08477.

Gedimino g. Anykščiuose - 
suremontuotą namą. 

Tel. (8-678) 75239.

Anykščių mieste, Pakrantės 
g., namą 

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.

Suremontuotą 2 kambarių 
butą Kupiškyje atnaujintame 
name, IV aukštas iš V. 

Tel. (8-615) 51933.

kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-600) 22488.

Elnio, briedžio ragus, mone-
tas, sendaikčius, gintarą, gin-
taro karolius. 

Tel. (8-623) 95335.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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.

Kita

Namelį - vagonėlį ant ratų.
Tel. (8-687) 48458. 

Braškių uogas pačiam pasi-
skinti po 1,50 Eur/kg. 
D. Lingienės ūkis Anykščių r.

Tel. (8-687) 45219.

Benzininę žoliapjovę, elek-
trinę žoliapjovę, šaldytuvą 
„Snaigė", skalbyklę.

Tel. (8-676) 69399.

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

progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4007
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Vyr. redaktorė

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

Geros kokybės kviečius, 1 t 
kaina 120 Eur. Ukmergės r., 
Žemaitkiemis.

Tel. (8-677) 64003.

Naudotus metalinius suren-
kamus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 
3,5x6, 4x6, 6x6 m, yra ir tin-
kančių traktoriams (nuo 350 
Eur).

Tel. (8-687) 73343.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 1 d. (ketvirtadienį) prekiau-

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

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

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABIJuTAS, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
birželio 26 - 28 d.d. - pilnatis

Ema, Kirilas, Vladislovas, 
Gediminas, Norgailė, Vladas.

Paulius, Jaunutis, Virgilijus, 
Povilas, Jaunius, Viltautė.

šiandien

birželio 27 d.

vardadieniai

oras

+18

+25

birželio 28 d.
Irenėjus ,Tulgedas, Gaudrė.

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

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

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!

Būkite su „Anykšta“ ir 
antrąjį 2021 - ųjų metų 

pusmetį!

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

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

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

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00

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

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00

Inspektorius lanko kalėjimą. 
Visi kaliniai atsistoja, tiktai 
vienas sau ramiai sėdi. Inspek-
torius:

- Kodėl tu neatsistoji?
- Mane nuteisė penkerius me-

tus sėdėti, - atsako kalinys.

***
- Kodėl tu nevedei tos mergi-

nos?
- Ji pasakė, kad aš esu tikras 

skurdžius.
- Bet juk tu turi turtingą dėdę. 

Kodėl jai to nepasakei?
- Pasakiau.
- Ir ką?
- Darbar ji - mano teta.

***
Sėdi čiukčis su žmona ir 

skundžiasi:
- Kodėl visi mano, kad mes 

„tuk tuk”?
Žmona atsisuka:
- Einu, atidarysiu duris, kaž-

kas beldžiasi.
Čiukčis:
- Palauk, aš einu, čia pas 

mane.

***
Vyras atsiplėšia nuo kompiu-

terio ir eina į virtuvę. Ten žmo-
nos raštelis:

„Brangusis, 5 val. paimk iš 
darželio sūnų.

P.S. Darželis – kitoje gatvės 
pusėje.

P.P.S. Jis pats tave pažins!”

***
Ką galvoja žmona po 20 san-

tuokos metų, kai rytą žvelgia į 
veidrodį? - „Taip! Aš jam nepa-
vydžiu!”

***
Aš užaugęs norėjau būti žmo-

gumi voru, bet 4-oje klasėje 
man įkando santechnikas.

Amiliutė pasiilgo tikrų švenčių 
Karantinai iškankino -
lašinių tik prigamino.
Bet -  nei balių, nei veselių,
Trūksta netgi festivalių.

lyg gyventum ant kapų...
Viešpatie, bet tai baisu! 
joninės kitur praėjo,
Žmonės šventė, kaip norėjo.

Degė laužus ant kalnų,
Pynė vainikus žolių, 
Šnekučiavosi ir šoko
Taip, kaip tik senoliai moka.

O Anykščiuos - it šventoriuj -
nei kalbėt, nei melstis uoliai... 
Arba smarkiai sakralu,
Arba kvepia metalu.

Bėga dienos kaip pasiutę,
Plukdo laiką miesto upė.
Greitai būsiu jau sena ... -
mąsto Amilia viena.


