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T. Tomilinas: valdantieji erzina žmones
- Jūs mūsų apygardoje pa-

keitėte bendrapartietį Antaną 
Baurą. Galbūt A. Baura ne-
buvo matomas valstybiniu ly-
gmeniu, jam bent jau ankstes-
nėse kadencijose būtų galima 
prikišti perdėtą lankstumą. 
Tačiau konkretaus rinkėjo 
problemas spręsdamas An-
tanas buvo unikalus: puikiai 
pažįstantis rajoną, kone vi-
sus žmones, žinantis, kuo kas 
kvėpuoja. O Jūs svetimas...

- Neįmanoma pakartoti An-
tano žavesio ir tokio gebėjimo 
skirti dėmesį žmogui. Neturiu 
aš tokios Dievo dovanos kaip 
Antanas. Bet aš galiu skirti 
tiek pat dėmesio problemoms 
spręsti, iškeltiems klausimams. 
Aš taip pat galiu mušti galva į 
sieną ir ją pramušti. Galiu tiek 
pat aistringai problemas spręs-
ti. Save taip pat galiu pavadinti 
paprasto žmogaus gynėju. Ne-
įgaliųjų žmonių bėdas matau, 
kaimo žmonių ir t.t. Ir nepa-
mirškime, kad mes su Antanu ir 
dabar esame komanda. Savotiš-

kai išprendžiau A. Bauros pro-
blemą - Anykščiai jo nebeturi 
Seime, bet dabar juk mes abu 
esame anykštėnų atstovai. Jis 
dirba tą patį darbą, kurį ir anks-
čiau, tik statusas pasikeitė. 

- Tęsiant kalbą apie perso-
nalijas - R. Karbauskis kaip 
politikas save sukūrė pats ir 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
partija didele dalimi yra jo 
kūrinys. Jis tą partiją į Sei-
mą ir atvedė. Iki 2016 metų 
„valstiečiai“ ne visada buvo 
parlamentinė partija. Jūs su 
R. Karbauskiu ėjote 2016 me-
tais į rinkimus ir visiems tada 
buvo gerai. Vėliau prasidėjo 
partinės rietenos. Kodėl? 

- 2016-aisiais gavęs realią 
valdžią jis netapo labiau val-
dingas. Jis juk net nėjo į tiesio-
gines pareigas. Nebuvo lūžio. 
Viską, ką jis daro, daro labai 
strategiškai. Turi ratą žmonių, 
kuriais pasitiki, ir bijo prarasti 
įtaką.

Seimo narys Tomas Tomilinas sako, jog bandys išlikti „valstiečiu“.

Deltuvos šiaurinėje apygardoje į Seimą išrinktas Tomas 
Tomilinas po balsavimo už Partnerystės įstatymą, užsitrau-
kė savosios partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 
pirmininko Ramūno Karbauskio nemalonę ir buvo pašalin-
tas iš visų partinių postų. 

„Politikoje nuolat vyksta sostų karai“, - kalbėdamas su 
„Anykštos“ žurnalistu Vidmantu ŠmIGeLSKu ironizavo 
Seimo narys Tomas TOmILInAS.

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Pataikė į europos ir Anykščių žaliąjį kursą

Juostelę komplekso Paulinavos kaime atidarymo proga kerpa UAB „Panevėžio statybos trestas“ 
atstovas Sigitas Brėdelis, buvęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius ir UAB „Vaja farm“ direktorius Dominykas Tutkus.  

Penktadienį, liepos 9-ąją,  
Anykščių seniūnijos Pauli-
navos kaimo laukuose vyko 
naujų pastatų komplekso  
atidarymo iškilmės.  uAB 
„Vaja farm“ savininkas Vy-
gantas Šližys juokavo, kad 
atidarytas „beveik SPA“.

 Tiesa, naujasis „beveik 
SPA“  skirtas karvėms.

UAB „Vaja farm“ 260 moti-
ninių karvių - veislinių aubrakų 
ir mišrūnų - banda nuo šiol ga-
lės nuo sniego ir darganų slėp-
tis naujuose tvartuose, kurių 
bendras plotas per 1500 kv.m. 

Vandalai. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centras įspėja 
atsargiai sportuoti miesto parke 
esančioje rampų aikštelėje. Pra-
nešama, kad vandalams apgadi-
nus centrinę aikštelės rampą, ja 
naudotis draudžiama. Riedlen-
tininkai taip pat kviečiami nuo-
latos atkreipti dėmesį ir vertinti 
šalia esančią rampų būklę.

Atmintis. Vilniuje trečiadienį 
ant Trakų gatvės 10-ojo namo 
atidengta atminimo lenta Ste-
fanijai Ladigienei (1901–1967 
m.) – visuomenės bei politikos 
veikėjai, publicistei, pedagogei, 
žydų gelbėtojai.

Vestuvės. Šį trečiadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje tuokėsi 
Lietuvos lengvosios atletikos 
čempionė, televizijos ir radijo 
laidų vedėja, startuolio #walk 
15 įkūrėja Vlada Musvydaitė. 
V. Musvydaitė žiedus sumainė 
su išrinktuoju NO-CV įkūrėju 
Gediminu Vilčiausku. 
V. Musvydaitė pasirinko 
Musvydaitės - Vilčiauskės pa-
vardę.

Paminklas. Prie kelio Ute-
na - Kupiškis, netoli Svėdasų 
kapinių, planuojama pastatyti 
paminklą partizanams, skelbia 
leidinys „Svėdasų varpas“. Pa-
minklo partizanams maketą su-
kūrė iš Svėdasų krašto kilęs žur-
nalistas Stasys Gavėnavičius. 
Skelbiama, kad paminklas būtų 
„istoriškai reikšmingas“, nes 
jis stovėtų netoliese tos vietos, 
kur palaidoti partizanų tėvai ir 
giminės. Su paminklo projektu 
bus galima susipažinti Svėdasų 
seniūnijoje.

Vakcinacijos 
centre buvo 
„kamštis“

nelegalai, 
kaukėti banditai, 
vaikų falai ant 
trispalvės ir 
kitos „pasaulio 
pabaigos“

Ant Piliakalnio 
tautą vienijantys 
ženklai

Troškūniečiai 
pričiupo 
šiukšlintoją

pastabos paraštėse
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spektras

temidės svarstyklės

Pensijos. Pirmaisiais pensi-
jų anuitetų mokėjimo paslau-
gos veikimo metais išmokėta 
164,4 tūkst. eurų pensijų anui-
tetų išmokų. „Sodra“ skelbia, 
kad pensijų anuitetą per metus 
įsigijo 489 asmenys – tai ge-
rokai pralenkė „Sodros“ pro-
gnozes. Buvo planuota, kad 
per pirmuosius veiklos metus 
įsigis 188 asmenys, bet įsigijo 
gerokai daugiau nei du kartus.  
Pirmieji pensijų anuitetų pa-
slaugos veikimo metai apima 
laikotarpį nuo 2020-ųjų liepos 
pradžios iki šių metų birželio 
pabaigos.

Verslai. Pandemija nesustab-
dė noro susikurti darbo vietą 
sau – norinčiųjų pradėti verslą 
su valstybės subsidija šiemet 
jau yra tiek, kiek per visus me-
tus pernai. Užimtumo tarnyba 
pažymi, kad paraiškų finan-
savimui darbo vietai susikurti 
2019 metais gauta 836, pernai 
– 1032, o šiemet vien per pir-
mąją atranką – 1036. Šiemet 
savarankiškam užimtumui 
remti skirta 11,2 mln. eurų. Pa-
gal turimas lėšas finansavimą 
darbo vietai susikurti dar gali 
gauti apie 800 paraiškų

Skiepai. Kiekvieną ketvirta-
dienį visuose vakcinacijos cen-
truose Lietuvoje gyventojai gali 
pasiskiepyti nuo koronaviruso 
be išankstinės registracijos, 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM).Šis ketvir-
tadienis buvo pirmoji diena, 
nuo kada galioja nauja tvarka. 
Vakcinacijos centre bus galima 
pasirinkti bet kurią jame esan-
čią vakciną. Vykstant skiepytis 
reikia turėti asmens tapatybės 
dokumentą. Dėl aukštos oro 
temperatūros rekomenduojama 
žmonėms turėti vandens atsi-
gerti.

Pasienis. Siekiant suvaldyti 
išaugusius neteisėtų migrantų 
iš Baltarusijos srautus, pasie-
nyje ties Druskininkais vakar 
pradėta statyti vielų užtvara. 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos (VSAT) atstovas spaudai 
Giedrius Mišutis teigė, kad vie-
lų užtvara bus statoma dalyje 
Druskininkų pasienio užkardos 
ruožo, kurio ilgis iš viso yra 30 
kilometrų.

ugnis. Olimpinė ugnis penk-
tadienį atkeliavo į Tokiją, bet 
dėl koronaviruso buvo sutikta 
nedalyvaujant visuomenei. Dėl 
pandemijos metams atidėta To-
kijo olimpiada vyks be žiūrovų 
Japonijos sostinės stadionų tri-
būnose.Tai reiškia, kad ši olim-
piada bus pirmoji, vyksianti 
daugiausia už uždarų durų. 
Dauguma olimpinių rungčių 
numatytos Tokijuje.

-BNS

Troškūniečiai pričiupo šiukšlintoją Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Aplinkosaugininkai nubaudė Troškūnų K. Inčiūros ga-
tvės gyventoją, kuris netinkamu būdu bandė atsikratyti 
buitinėmis atliekomis.

Troškūnų seniūnijos seniūnas 
Rimantas Sereičikas „Anykštai“ 
pasakojo, kad šiukšlintoją nusta-
tyti padėjo pilietiškai nusiteikę 
troškūniečiai.

„Gyventojas savo namuose 
atlikinėjo remontą ir norėjo at-
sikratyti nebereikalingais namų 
apyvokos daiktais. Žmonės 
pastebėjo, kad šiukšles buvo 

norima  palikti šalia Troškūnų 
kapinių esančiame konteineryje, 
tačiau gyventojai ten jų palik-
ti neleido. Tuomet K. Inčiūros 
gatvės gyventojas pasuko keliu 
Troškūnų girininkijos link ir ša-
lia kelio, matomiausioje vietoje, 
šiukšlėmis atsikratė“, - pasakojo 
R. Sereičikas.

Pasak Troškūnų seniūnijos 

seniūno, į pakelėje esančius krū-
mus buvo išversti seni šviestu-
vai, skudurai, batai, net statybi-
nis karutis.

Anot R. Sereičiko, į gyventojų 
skundą dėl šiukšlintojo Aplinkos 
apsaugos departamento Utenos 
valdybos Anykščių aplinkos ap-
saugos inspekcijos specialistai 
reagavo labai operatyviai.

Šiukšlintojui buvo skirta 75 
Eur bauda. Jam, anot R. Sereiči-
ko, taip pat reikėjo susirinkti ne 
vietoje išpiltas šiukšles, pristaty-

ti jas į sąvartyną, o kad tai atliko, 
pagrįsti komunalininkų išduotu 
dokumentu.

Troškūnų seniūnijos semiū-
nas R. Sereičikas džiaugėsi, kad 
troškūniečiai nėra abejingi juos 
supančiai aplinkai ir padėjo iš-
aiškinti šiukšlintoją.

„Viliuosi, kad šis pavyzdys 
užkrės ir kitus nedangstyti pa-
žeidėjų, o pačius gyventojus 
komunalinėmis atliekomis at-
sikratyti teisėtai“, - kalbėjo R. 
Sereičikas.

„Troškimai“: buvo minčių jų atsisakyti
Birželio 30 - liepos 1 – 4 dienomis Troškūnuose vyko tarp-

tautinė jaunimo edukacinė stovykla – festivalis „Troški-
mai“. Šiemet projektas vyko jau 21-ąjį kartą.

Stovykloje dalyvavo 45 jaunuo-
liai iš Troškūnų, Vilniaus, Kau-
no, Šiaulių, Pasvalio, Ignalinos, 
Jurbarko. Surengtos 9 kūrybinės 
dirbtuvės – meno laboratorijos. 
Su jaunimu dirbo 12 Lietuvos 
teatro, muzikos, šokio, dailės pro-
fesionalų, „Auksinių  scenos kry-
žių“ laureatų ir netradicinio meno 
žanro atstovų. 

„Teatro kūrybines dirbtuves, 
kurių turinį sudarė kūrybinės im-
provizacijos, teatriniai žaidimai, 
fantazijos ir kūrybiškumo lavi-
nimo pratimai, sceniniai etiudai, 
vedė aktoriai ir režisieriai Gytis 
Padegimas, Vidmantas Fijalkaus-
kas, Raminta Šniaukštaitė, Violeta 
Mičiulienė, Vytautas Kontrimas, 
Andrius Povilauskas, Gabrielia 
Kuodytė, Tomas Kizelis, teatras 
„Teatriukas“ ir Dalia Mikoliū-
naitė bei Žilvinas Ramanauskas. 
Dailės kūrybinių dirbtuvių metu 
kartu su kūrybos ir socializacijos 
instituto „Vyta“ lektoriais stovy-
klos dalyviai gamino festivalio 
„Troškimai“ dienoraščius, ku-
riuose visas 5 – kias dienas fiksa-

vo savo potyrius ir rašė asmenines 
kūrybines idėjas. Amsterdamo 
ir Paryžiaus scenoje įsitvirtinusi 
šiuolaikinio meno kūrėja, buto 
šokio teatro „Okarukas“ įkūrėja 
Inga Cholmogorova, žinoma kū-
rybiniu slapyvardžiu Sakurako, 
festivalyje pristatė  performansą 
- solinį pasirodymą „Voyager“  
Švč. Trejybės bažnyčios požemių 
menėje. Po pasirodymo meninin-
kė susitiko su stovyklos dalyviais 
ir vedė jiems kūrybines dirbtuves 
bei pristatė savo meninę veiklą ir 
supažindino su buto teatro tradi-
cijomis. Iš Anykščių kilusi aktorė 
Raminta Šniaukštaitė stovyklau-
tojams vedė nakties gongų muzi-
kos terapiją“, - pasakojo festivalio 
idėjos autorė ir režisierė Jolanta 
Pupkienė.

Kiekvieną vakarą žiūrovai ir 
stovyklos dalyviai turėjo galimy-
bę dalyvauti įvairių žanrų muziki-
nėse koncertinėse programose.

Projektą atidarė profesionali 
šokėja ir dainininkė iš Prancū-
zijos Clata Gambia ir muzikan-
tų grupė iš Lietuvos. Koncerte 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Edukacinė stovykla – festi-
valis „Troškimai“ surengta 
jau 21-ąjį kartą.

skambėjo prancūziškos ir kele-
tas lietuviškų dainų.

Didžiulį žiūrovų būrį sutraukė 
tėvo ir sūnaus duetas – aktoriai 
Saulius ir Jokūbas Bareikiai. Bar-
das Domantas Razauskas ir mul-
tiiinstrumentalistas Saulius Petrei-
kis, po dvejų metų pertraukos vėl 
grojantys kartu, stebino žiūrovus 
unikalia programa. 

Didysis festivalio koncertas, 
vykęs Troškūnų Bernardinų vie-
nuolyno kieme, kuriame dalyvavo 
charizmatiškieji atlikėjai, elektro-
ninio roko grupė „Royce“ iš Klai-
pėdos ir solistas Ilja Gun bei Man-
tas Jankavičius su grupe, pribloškė 
profesionalumu, mokėjimu ben-
drauti ir „pakelti“ publikos dvasią 
bei suteikti geros nuotaikos.

Festivalio uždarymo dieną 
režisierius Saulius Varnas baž-
nyčios požemių menėje prista-
tė spektaklį „Dabar many visai 
kita ugnis“, kuriame vaidino 
Sakalas Uždavinys. 

Stovyklos dalyviai ir vadovai 
kasmet tradiciškai atsisveikino 
vienuolyno kieme - kiekvienas 
dalyvis pasakė po vieną sakinį, su-
dėdamas į jį ryškiausius stovyklos 
visų dienų potyrius ir pojūčius.

Beje, edukacinės stovyklos - 

festivalio sumanytoja J.Pupkienė 
„Anykštai“ sakė, kad buvo minčių 
edukacinės stovyklos - festivalio 
„Troškimai“ nebeorganizuoti, 
tačiau vėliau dėl to persigalvojo.
„Sulig 20-uoju renginiu galvo-
jome daugiau nieko nebedaryti, 
kadangi labai daug darbo, penkias 
dienas trukančią stovyklą suorga-
nizuoti nėra taip paprasta. Bet nu-
tarėm toliau viską tęsti ir viską vėl 
pradėti tarsi iš naujo“, - sakė ji.

Edukacinę stovyklą - festivalį 
parėmė Lietuvos kultūros taryba, 
Anykščių rajono savivaldybė, pa-
vieniai rėmėjai.

Vakcinacijos centre buvo „kamštis“
Į „Anykštos“ redakciją ketvirtadienį, liepos 8-ąją, kreipė-

si kaunietis Valentinas Gylys, kurį nustebino Anykščių vak-
cinacijos centro veikla. Anykščiuose atostogaujantis vyras 
nusprendė pasiskiepyti mūsų mieste, iš anksto registravosi, 
tačiau eilėje sakė laukęs bent 40 minučių. „Sako, atostogų 
metas, todėl dirba tik viena seselė“,- kalbėjo V. Gylys.

 Vakcinacijos centre ketvir-
tadienį, 11 valandą, prie skiepų 
kabineto laukė keliolika žmonių. 
Pasak vakcinacijos centro dar-

buotojų, „kamštis“ susidarė, nes 
dalis žmonių atėjo ne laiku, o 
kiti apskritai nesiregistravę, nes 
buvo skelbta, kad ketvirtadienį 

visuose Lietuvos vakcinacijos 
centruose žmonės buvo priima-
mi be išankstinės registracijos.

„Dabar dirba jau dvi seselės. 
Iš ryto dirbo viena. Aš privalau 
darbuotojus išleisti atostogų, 
mūsų žmonės pervargę. Šiandien 
vakcinacija vyksta ir miestelių 
ambulatorijose, ten taip pat dirba 
mūsų žmonės“, –  ketvirtadienį 
„Anykštai“ sakė Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 

direktorė Sonata Steniulienė.
Kaunietis V. Gylys tikino, kad 

laikinojoje sostinėje vakcinaci-
jos centro veikla yra sustrate-
guota iki smulkmenų, niekuo-
met ten nebūna eilių. 

Pastarosiomis savaitėmis 
Anykščių vakcinacijos centre 
besiskiepijančių srautas taip 
pat buvo atslūgęs. Ketvirtadienį 
Anykščiuose žmonės buvo sie-
pijami dviem, penktadienį net 
keturiomis vakcinomis. 

-ANYKŠTA

Konfliktas. Liepos 8 dieną 
apie 16.25 val., Anykščiuose, 
Šaltupio g., vyras (g. 1979 m.) 
sukėlė fizinį skausmą neblaiviai 
(nustatytas 2,26 prom. girtumas) 
moteriai (g. 1975 m.).Vyras su-
laikytas ir uždarytas į sulaikymo 
patalpą. 

Vairuotoja. Liepos 5 dieną 
apie 14.28 val. Kurklių seniū-
nijoje neblaivi (nustatytas 2,44 

prom. girtumas) moteris (g. 1983 
m.) vairavo automobilį „Volkswa-
gen Golf“. 

Gaisras. Liepos 6 dieną, Šei-
myniškėlių kaime, Elmos g., gais-
ras kilo garaže, kuris įrengtas po 
gyvenamuoju namu. Gaisro metu 
sudegė spintelė, apsilydė laidai, 
aprūko ir apdegė garažo vartai ir 
vidus. Aprūko pirmojo aukšto bal-
kono plastikiniai langai. 

Smurtas. Liepos 3 dieną apie 

23.00 val. Anykščiuose, Draugys-
tės g., neblaivus (nustatytas 2,39 
prom. girtumas) vyras (g. 1983 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 1983 
m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
sulaikymo patalpą. 

nesantaika. Liepos 3 dieną apie 
20.15 val., Anykščiuose vyras (g. 
1991 m.) smurtavo prieš neblaivų 
(nustatytas 2,49 prom. girtumas) 
vyrą (g. 1980 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Keliautojas. Liepos 3 dieną apie 
21.33 val. Kavarske neturintis teisės 
vairuoti, neblaivus (nustatytas 2,47 
prom. girtumas) vyras (g. 1988 m.) 
vairavo motorolerį „Zy Motor“. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Mirtis. Liepos 4 dieną  apie 
09.50 val. Troškūnų sen., Juos-
tininkų kaime rastas moters (g. 
1938 m.) kūnas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti. 



2021 m. liepos 10 d.iš arti

???

(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 
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Perduokit mamos patarimą 
Seimui

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas ir ūkininkas, apie in-
vesticijas į uAB „Vaja farm“ 
pastatus ir įrangą: 

„Vadovaujuosi mamos patari-
mu – „daryk kaip sau“. Dariau 
kaip sau...“

Jūs nenorite statuso?

Tomas TOmILInAS, Sei-
mo narys, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos atstovas, 
apie tai, kodėl nepritarė, kad 
Vytautui Landsbergiui būtų 
suteiktas valstybės vadovo 
statusas: 

„Todėl, kad tai taip pat sim-
bolių karas, kuris yra ir  šiek 
tiek žeminantis. Man truputį 
gėda.“

O jau ūkininkų su gėjais 
sutapatinti tai tikrai 
nereikia...

Tomas TOmILInAS apie 
sutapatinimus:

 „Visus ūkininkus sutapatinti 
su R. Karbauskio interesais yra 
lygiai tas pats, kas T. V. Raske-
vičių sutapatinti su visais gė-
jais.“

Arba apskritai 
neatsikratyti....

Rimantas SeReIČIKAS, 
Troškūnų seniūnas, apie pri-
čiuptą šiukšlintoją: 

„Viliuosi, kad šis pavyzdys 
užkrės ir kitus nedangstyti pa-
žeidėjų, o pačius gyventojus 
komunalinėmis atliekomis atsi-
kratyti teisėtai.“

Liepos 16 d. kviečiame skiepytis 
„gyvos eilės“ principu

Visi norintys be išankstinės registracijos galės gauti vakciną „Johnson & 
Johnson“  (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“) nuo COVID-19. Skie-
pijantis šia vakcina užtenka vienos dozės.

Centro darbuotojai drauge su Anykščių rajono savivaldybės administracija 
kviečia visus būti atsakingus už savo ir aplinkinių sveikatą.

Ateikite, atsiveskite šeimos narius ir pažįstamus, pasidalinkite šia naujiena.

Būtina turėti asmens dokumentą.

Liepos 16 d. nacionalinis kraujo centras lankysis Anykš-
čiuose. Gyva eile nuo 11 iki 16 valandos prie Anykščių 
kultūros centro bus skiepijami visi, dar nepasiskiepiję 
nuo COVID-19.

Informacija pageidaujantiems prekiauti 

Anykščių miesto šventėje
 „Vasaros atogrąžos Anykščiuose“

Anykščių miesto šventė „Vasaros atogrąžos Anykščiuose” šiais 
metais vyks liepos 22–25 dienomis.  Šventės metu mugė vyks 2021 
m. liepos 24 d. (šeštadienį) nuo 9.00 val. iki 22.00 val., bus organi-
zuojama atskirose zonose: 

• m. Valančiaus ir Parko gatvėse bus prekiaujama tautodailės dirbi-
niais, žemės ūkio ir maisto produktais bei kulinarinio paveldo gaminiais.

• miesto parke su organizatoriais suderintose zonose bus teikiamos pra-
mogų ir kitos paslaugos bei teikiamos laikino maitinimo paslaugos.

• Šventosios upės kairiojo kranto erdvėje (Gaisrininkų saloje) su or-
ganizatoriais suderintose zonose bus teikiamos pramogų ir kitos paslaugos.

Registracija vykdoma iki liepos 16 d. 16 val.

Registracija gali būti atšaukta arba keistis aplinkybės, vadovaujantis 
LR Vyriausybės nutarimais ir LR sveikatos apsaugos ministro valsty-
bės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais 
sprendimais bei Anykščių rajono savivaldybės sprendimais.

Reikalavimus ir paraiškų šablonus prekybai galima rasti internetiniame 
puslapyje www.anyksciai.lt 

Telefonas pasiteirauti 8 614 47 676

Šventės organizatorius Anykščių rajono savivaldybė

Generalinis šventės rėmėjas european energy

informacinis šventės rėmėjas laikraštis „Anykšta”

naujienų portalas www.anyksta.lt 

PReKYBInInKŲ DĖmeSIuI

Ką manote apie 
statinį, vietinių 
dar vadinamą 
„inkilu“, 
Anykščiuose, 
A. Baranausko 
aikštėje?

Tomas IVAnAuSKAS:

- Labai fainas pastatas, tik 
reikėtų perdažyti ir gražiai 
apšviesti - tiek kolonas, tiek 
pagrindinį fasadą. Ant baltų 
kolonų labai tiktų projekcijos 
su Anykščių vaizdais. Laiptų 
pakopas, vedančias jo link taip 
pat būtų galima gražiai apšvies-
ti. Bet svarbus ir turinys, ne tik 
forma. Ar jame vis dar infor-
macijos centras? Bet yra vienas 
ir labai svarbus dalykas, kurio 
tikrai trūksta Anykščiuose, tai 
žydų istorijos muziejus. Tai 
turėtų būti kiekvieno Lietuvos 
miesto garbės reikalas turėti 
tokį muziejų išnaikintų miesto 
gyventojų atminimui. Supran-
tu, kad būtų nelengva su ekspo-
natais, bet kiekvienas trūkumas 
skatina kūrybiškumą. Nesakau, 
kad šioje vietoje. Gal buvusioje 
sinagogoje būtų tinkamiausia 
vieta. Bet reikia... būtinai.

Romaldas GIŽInSKAS:

- Šis statinys - tai ganėtinai 
sena istorija. Jį prof. architektai 
vadina „šašu“. Statinys ryškiai 
disonuoja A. Baranausko aikš-
tėje. Architektas žinomas, gy-
vena Anykščiuose. Galėtų visą 
istoriją „Anykštos“ puslapiuose 
papasakoti...

Romualdas InČIRAuSKAS:

- Statinys normalus ir savo 
vietoje. Bet žmonės yra skirtin-
gi, vieniems patinka, kai stato, 
kitiems - kai griauna.
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Po to, kai dėl į lietuvą 
iš Baltarusijos plūstančių 
pabėgėlių lietuvoje buvo pa-
skelbta ekstremalioji situacija 
valstybės mastu, o Vidaus 
reikalų ministerija kreipėsi į 
visas šalies savivaldybes dėl 
galimybės juos priimti, viena 
pirmųjų į šį kvietimą atsiliepė 
Anykščių rajono savivaldy-
bė. Anykščių rajono meras 
sigutis Obelevičius „Anykš-
tai“ sakė: „suprantame, kad 
užgriuvusią šalį bėdą reika 
spręsti visiems.“ Portale 
anyksta.lt netrukus pasirodė 
pranešimas „savivaldybė 
svarsto galimybę priimti 
pabėgėlius į Anykščių rajo-
ną“, sukėlęs tikrą komentarų 
audrą.

Anykščiams pabėgėlių tema 
jau daugelį metų buvo aktuali 

ir taip. iš rajono į užsienį ieš-
koti skanesnio duonos kąsnio 
pabėgo tūkstančiai Anykščių 
rajono gyventojų, o, rodos, 
ne centus Anykščių rajono 
savivaldybėje uždirbantys 
specialistai taip pat iš jos 
bėga. Turim dar pabėgėlių 
dėl geresnio posto valdžioje 
iš vienos partijos į kitą... 
Tiesa, šį kartą viskas kiek 
kitaip - Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai kalbėjosi, 
kaip spręsti lietuvą ištikusią 
krizę ir kokį tuziną pabėgėlių  
iš trečiųjų šalių apgyvendinti 
Anykščiuose, kurkliuose, 
Debeikiuose ar kažkur kitur 
jūsų kaimynystėje.

Tiesa, meras s. Obelevičius 
šiuo klausimu buvo atsargus 
ir sakė: „Tačiau, kad priimtu-
me vienokį ar kitokį sprendi-
mą, reikia išsiaiškinti begalę 
dalykų. Pavyzdžiui, kas už-
tikrintų pabėgėlių saugumą, 
kas vertėjautų, kuriam laikui 
juos reiktų įkurdinti, kas ir 
kaip finansuotų jų išlaikymą 
ir t.t. Kai išsiaiškinsime, tada 
ir atsakysime ministrei.“

nors ta pabėgėlių tema 
Anykščiams, kaip jau minė-
jau, ir labai artima, ir iš kitos 
pusės labai svetima, jiems 
apgyvendinti iš bėdos, jeigu 
jau labai reikėtų, savival-

dybės vadovai surado vietą. 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė 
ligita kuliešaitė kalbėjo, kad 
pabėgėlius galima įkurdin-
ti pačiuose kurortiniuose 
Anykščiuose, skiriant jiems 
technologijos mokyklos ben-
drabutį. Tiesa, taip kalbėda-
ma ji ir abejojo savo žodžiais, 
dėstė, kad Anykščiuose pa-
bėgėlius priimti ji nematanti 
galimybės, nes minėtame ben-
drabutyje „bendros sanitari-
nės erdvės, jeigu izoliavimui 
- jos nebus tinkamos“.

kad jūs matytumėt, koks po 
rajono mero s. Obelevičiaus 
ir savivaldybės administra-
cijos direktorės l. kuliešai-
tės pasvarstymų pabėgėlių 
tema portale anyksta.lt kilo 
šaršalas. 

komentatoriai vieną po kito 
vardijo pastatus, kur pabė-
gėlius Anykščių rajone būtų 
galima įkurdinti.

„skiemonyse - tuščia 
mokykla, kurklių seniūnijos 
pastatas, Debeikių seniūnijos 
ir kultūrnamio pastatai tušti, 
o Troškūnų ligoninė kaip? O 
kiek tuščių sodybų kaimuose? 
O pustuštė Anykščių ligo-
ninė... Va koks tūkstantėlis 
arabų, sirų, persų su juoda-
odžiais libiais ir sutilptų...“ 

- siūlė vienas iš daugelio 
komentatorių, pridurdamas, 
kad Anykščiuose, priėmus 
pabėgėlius, rajonas dar ir 
išloštų - dabar tragiškai su-
menkęs gimstamumas išaugtų 
jau po metų! O kur dar senoji 
ligoninė, kuri drąsiai galėtų 
sutalpinti kokį pusšimtį pabė-
gėlių, jei tik vietos benamiai 
pasielgtų garbingai ir jiems 
bent kurį laiką užleistų savo 
vietą.

Rajono valdantiesiems 
iškilo klausimų, kaip, priėmus 
į rajoną pabėgėlius, reikėtų 
užtikrinti jų saugumą. Pasiro-
do, kaip pastebėjo komenta-
roriai, tam visai tiktų vienos 
Anykščių miesto mokyklos 
stadionas: „Vieta paruošta, 
Baranausko mokyklos stadi-
onas aptvertas aklinai tvora, 
vietiniai gyventojai, vaikai 
kaip pro rakto skylutę atos-
togų metu žiūri į stadioną, 
gal tam ir įsisavinti pinigai - 
pabėgėliams apgyvendinti.“

Taigi, pabėgėlius Anykščių 
rajone apgyvendinti lyg ir yra 
kur, iš bėdos juos pasaugotų 
ir tvirtieji „Šerifų“ apsau-
giniai su buvusiu policijos 
komisariato viršininku Rai-
mondu Razmislavičiumi prie-
šakyje (ką, jau pamiršot, kaip 
akylai ekipažai budėdavo 

šalia „Puntuko“ viešbučio, 
kad per karantiną saviizolia-
cijoje esantys asmenys rečiau 
pro viešbučio langus šokinėtų 
ir bandytų pabėgti?).

Vienintelis ir svarbiausias 
dalykas - pinigai. juk pabė-
gėliams reikėtų duoti valgyti. 
Tik pamanykite, kaip atsigau-
tų Anykščių miesto kebabi-
nės! O kebabams ir kitoms 
pabėgėlių išlaikymo reikmėms 
pinigų Anykščiams skirtų Vy-
riausybė. juk šiuo metu šalies 
valdžioje konservatoriai, tad 
merui s. Obelevičiui dėl to 
tikrai nekiltų problemų...

Visgi, manau, kad pabėgė-
lių niekas į Anykščius neveš. 
neapsimokės. Anykščiai, kaip 
mėgsta sakyti savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė, „dramblio žingsniais 
artėja prie kurorto statuso“. 
O kurortuose viskas brangu 
ir dar labiau brangs. O kai 
labai brangu, tada gyventojai 
ieško, kur galima uždirbti 
daugiau, kraunasi lagaminus 
ir dumia iš Anykščių toliau... 
Po to artėja dar vieni rin-
kimai ir koks nors liberalas 
tampa konservatoriumi... Ta 
pabėgėlių tema Anykščiuose 
iki šiol neišspręsta, tad kam 
jie dar mums iš svetur?

Pataikė į europos ir Anykščių žaliąjį kursą

Dviejų naujai pastatytų pas-
tatų, skirtų auginti mėsiniams 
galvijams, komplekso atidary-
mo iškilmės surengtos specia-
liai šiai progai šalia pastatytoje 
palapinėje, kurioje vyko ir pa-
tiekalų iš čia užaugintų galvijų 
mėsos degustacija. 

Renginyje dalyvavo ir Seimo 
Kaimo reikalų komiteto pir-
mininkas Viktoras Pranckietis, 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ir jo pavaduotojas 
Dainius Žiogelis, Žemės ūkio 
ministerijos, valstybinių ir vi-
suomeninių organizacijų atsto-
vai, ūkininkai.

Buvęs Seimo pirmininkas V. 
Pranckietis, pakviestas perkirp-
ti simbolinę pastatų komplekso 
juostelę, džiaugėsi, kad Lietu-
voje pradeda atsigauti galviji-
ninkystė, kuri ypač svarbi, kad 
nebūtų nualinta žemė. Tačiau 
dabar Lietuvoje, pasak agrono-
mo, profesoriaus V. Pranckie-
čio, ,,karvių yra likę panašiai 
tiek, kaip tuo metu, kai buvo 
panaikinta baudžiava“. 

Naujais pastatais, kurie iškilo 
anksčiau apleistuose ir krūmais 
apaugusiuose buvusio Paulina-
vos dvaro laukuose, džiaugėsi 
ir Anykščių rajono mero pava-
duotojas D. Žiogelis, pastebė-
jęs, kad tai pirmieji modernūs 

pastatai gyvuliams, rajone pa-
statyti po 31 metų pertraukos. 

Sudegusio Paulinavos dvaro 
laukus – 170 hektarų žemės iš 
jo palikuonių verslininkas V. 
Šližys nupirko po ypač trumpų 
derybų. Kaip jis sakė – į užsie-
nį pasitraukusiems buvusiems 
dvaro savininkams yra visiškai 
suprantama, kad žemė negali 
būti apleista – jeigu jos nedirba 
patys, vadinasi, reikia perleisti 
tiems, kas dirbs.

Į verslininko ir rajono Tary-
bos nario įžvalgumą atkreipė 
dėmesį ir Anykščių rajono savi-
valdybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
savo sveikinimo kalboje ,,Vaja 
farm“ savininką pavadinęs ,,vi-
zionieriumi“, kuris 2013 metais 
pradėdamas auginti mėsinius 
galvijus įžvelgė šios žemės 
ūkio šakos perspektyvas ir pa-
taikė į Europos žaliąjį kursą.

Iškilmėse dalyvavęs V. Šli-
žiui ypač brangus svečias jo 
vyresnysis brolis, taip pat 
verslininkas Eugenijus Šližys, 
juokavo, kad Vygantas polinkį 
į inovacijas žemės ūkyje bus 
paveldėjęs iš šiose apylinkėse 
ūkininkavusio savo senelio, ku-
ris į Kurklių pieninę pristatyda-
vęs pieno tiek pat, kiek vietos 
dvarininkai, nors valdė tik 20 
hektarų žemės.

 Aubrakai yra prisitaikę gy-
venti lauke, tačiau V. Šližys 

kalbėjo, jog investicija į tvartus 
yra ūkio kokybės pagerinimas. 
„Buvome iki kelių mėšle, dabar 
būsime tik iki kulniukų. O tiks-
las - visiškai švariems išlikti“, 
- juokėsi V. Šližys. „Jeigu ūki-
ninkai nenori investuoti, gerinti 
savo ūkio kokybės, tokių ūkių 
ateitis yra miglota. Paprastai 
niekas nesiveržia perimti tokius 
ūkius į savo rankas“,  - kalbėjo 
ūkininkas ir verslininkas.

Jis aiškino, kad karvės iš 
tvartų, kada tik „turės reikalų“, 
galės keliauti į laukus. Tačiau, 
pasak verslininko, užsienio ūki-
ninkų patirtis rodo, jog ir gyvu-
liai greitai pajunta, kur jiems 
komfortiškiau, ir per šalčius ar 
darganas iš tvartų neina.

Tvartai pritaikyti 360 motini-
nių karvių bandai. Vienai karvei 
numatytas 8 kv.m. plotas, tai 
atitinka ekologinius reikalavi-
mus. „Statėme galvodami apie 
perspektyvas“, - apie rezervinį 
tvartų plotą kalbėjo V. Šližys. 
Tiesa, be motininių karvių 
„Vaja farm“ laukuose ganosi ir 
prieauglis. „Jaunimo“ skaičius 
nuolat kinta, šiuo metu jo yra 
netgi daugiau nei karvių. Dalis 
paaugusių veršių iš „Vaja farm“ 
keliauja į kooperatyvo „Dievo 
karvutė“ tvartus Šiaudiniuose 
(Utenos raj.), kur jie priaugina-
mi iki kondicinio svorio, dalis 
paliekama Anykščių seniūnijos 
laukuose ir tampa motininės 

bandos papildymu. 
Komplekso statybos bei 

įrangos pirkimas kainavo 700 
tūkst. eurų. Pastatus projektavo 
anykštėnas Vytenis Daunoras, 
pasak V. Šližio, remdamasis 
geriausių Vokietijos ūkių pa-
vyzdžiais. Tvartus pastatė UAB 
„Panevėžio statybos trestas“.

 Pusę projekto vertės padengė 
Europos Sąjungos fondai, pusė 
- pačios bendrovės bei skolin-
tos lėšos. 

Įrangai išleista apie 100 tūkst. 
eurų. „Vadovaujuosi mamos 

patarimu – „daryk kaip sau“. 
Dariau, kaip sau...“ - apie įran-
gos kokybę kalbėjo UAB „Vaja 
farm“ savininkas. UAB ,,Vaja 
farm“ vadovauja direktorius 
Dominykas Tutkus.

UAB „Vaja farm‘ deklaruoja 
560 ha žemės. Apie 250 ha yra 
bendrovės žemė, apie 140 ha - 
valstybinė žemė, kurią bendro-
vė išsinuomojo 25-eriems me-
tams. Likusius hektarus UAB 
„Vaja farm“ nuomojasi iš fizi-
nių ir juridinių asmenų.

- ANYKŠTA

Pastatų kompleksą mėsiniams galvijams aprodė UAB „Vaja 
farm“ savininkas Vygantas Šližys (pirmas iš kairės), šalia Seimo 
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, 
Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis ir verslininkas Eugenijus Šližys.
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Krizinis nėštumas: kaip atrasti savyje stiprybės?
Sužinojus apie užsimezgusią gyvybę daugelį užplūsta ne-

apsakomas džiaugsmas. Tačiau tais atvejais, kuomet mote-
ris ar pora vaikų susilaukti negali ar įvyksta persileidimas 
ir visas pasaulis staiga sugriūna, svarbiausia prisiminti, 
kad niekada nesate vieni.

Apie krizinio nėštumo priežastis, galimas pasekmes ir 
prieinamą pagalbą pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos 
klinikos Krikščioniškųjų gimdymo namų vadovas, gyd. 
akušeris-ginekologas Virgilijus Rudzinskas.

Tai daugiau nei 
neplanuotas nėštumas
Krizinis nėštumas apibūdina-

mas kaip toks, kurio moteris neno-
rėjo, neplanavo ir kuris jai sukelia 
asmeninę ar santykių krizę.

„Toli gražu ne visos moterys, 
kurios teigia, kad jų nėštumas yra 
nenorimas ar neplanuotas, patiria 
jo krizę. Kita vertus, net ir planuo-
tas nėštumas gali tapti kriziniu, 
pasikeitus aplinkybėms, kai, pa-
vyzdžiui, įtariamos vaisiaus ligos, 
įvyksta persileidimas ar pasikeičia 
šeimos situacija“, – pažymi gyd. 
V. Rudzinskas. 

Minėtos krizės priežastys gali būti 
įvairios: moters amžius, savarankiš-
kumo stoka, pablogėję santykiai su 
artimaisiais ir pradėto kūdikio tėvu, 
nėštumo planavimo ypatumai ar ma-
terialinės aplinkybės.

„Prilygsta įsibėgėjusio
traukinio sustabdymui“
Anot gyd. akušerio-ginekolo-

go, atrodytų, kad nėštumo nu-
traukimo klausimą dažniau turėtų 
kelti netekėjusios, nepatyrusios 
jaunos merginos, nesulaukian-
čios paramos iš vaiko tėvo ar ar-
timųjų. Tačiau iš lietuvių, kurios 
kreipiasi dėl aborto, yra ir nema-
ža dalis tų, kurios jau turi vaikų, 
bet nenori, kad į šeimą ateitų dar 

vienas mažylis. 
Be to, įsigalėję mitai apie nėš-

tumą ir dar negimusią gyvybę, 
tokie kaip: „Vaisius – tai dar ne 
žmogus“, „Nėštumas privalo būti 
planuotas“ ar „Saugus abortas“ – 
labai klaidina visuomenę. Geneti-
ka patvirtina, kad visi mes esame 
žmonės bet kurioje iš vystymosi 
ar gyvenimo stadijų, o procesą va-
dinti „saugiu“, kuomet vaisiui tai 
baigiasi mirtimi, o moters fizinei 
ir psichologinei sveikatai negali 
būti suteikiamos jokios garantijos, 
– visiškai neteisinga.  

„Vertėtų pasvarstyti, kiek mūsų 
atėjome į šeimas ne pagal mūsų 
tėvų planą, bet buvome priimti 
ir mylimi. O nutrūkusį nėštumą 
galima prilyginti įsibėgėjusio 
traukinio sustabdymui. Supraski-
me, kad pastojusios moters kūnas 
persitvarko – pakinta hormoninė 
pusiausvyra, lyties organai, krū-
tys rengiasi motinystei, pakinta 
emocijos, ir staiga – stop. Todėl 
nieko keista, kad po aborto ar 
net po savaiminio persileidimo 
lieka pasekmės – ne tik fizinės, 
bet ir emocinės. Kūnui ir minčių 
pasauliui reikia laiko, kad viskas 
grįžtų į senas vėžes, o tam nere-
tai reikalinga išorinė artimųjų ar 
profesionalų pagalba“, – aiškina 
gydytojas. 

Gyd. akušeris-ginekologas Virgilijus Rudzinskas sako, jog mo-
teris turi būti informuota, kad gebėtų priimti laisvą ir atsakingą 
sprendimą dėl savo krizinio nėštumo baigties. 

Artimųjų palaikymas –
svarbiausias
Krizės ištiktas asmuo būna 

nepajėgus adekvačiai įvertinti 
esamą situaciją, jaučia didžiulę 
įtampą, bejėgiškumą, baimę ir 
kaltę, patiria nuovargio, pykčio, 
nevilties ar dezorganizacijos 
antplūdžius. 

Vyro (partnerio ar vaiko tėvo) 
palaikymas ir glaudūs santykiai 
su artimaisiais yra pagrindi-
nis veiksnys, lemiantis moters 
apsisprendimą gimdyti. 

Tais atvejais, kuomet artimie-
ji netinkamai reaguoja į krizinį 
nėštumą – nesikalba, demons-
truoja vaiko nereikalingumą, 
skatina ar draudžia abortą ar 
kuomet vyras ir būsimas vaiko 
tėvas yra priešiškas dar negimu-
siam vaikui, jaučia neapykantą, 
šantažuoja ar net smurtauja, mo-
teris patiria dar daugiau neigia-
mų emocijų ir nenutuokia, kaip 
visa tai išspręsti. 

Kur ieškoti pagalbos?
Krizinio nėštumo metu moteriai 

reikalinga kompleksinė pagalba: 
vyro, šeimos, artimųjų palaikymas, 
medicininė priežiūra, psichologinė, 
socialinė, teisinė parama bei objek-
tyvus, nepriklausomas konsultavi-
mas šiais klausimais. Svarbiausia, 
kad moteris būtų informuota ir pri-
imtų laisvą ir atsakingą sprendimą 
dėl savo krizinio nėštumo baigties. 

Norint gauti profesionalų pagal-
bą, galima kreiptis į „Krizinio nėš-
tumo centrą“ tel.+370 603 57 912, 
el. paštu pagalba@neplanuotasne-
stumas.lt, kurio savanoriai paskli-
dę po visą Lietuvą. Kaune galima 
kreiptis į Arkivyskupijos šeimos 
centrą, tel. +370 372 07 598, el. 
paštu laukimas@lcn.lt.

Taip pat pagalba visuomet su-
teikiama gimdymo namuose ar 
kitose sveikatos priežiūros įstai-
gose, kuriose specialistai pakon-
sultuoja ir nurodo, kur vertėtų 
kreiptis toliau. 

Dėl galimybės gauti medicinos 
psichologo paslaugas,  gyventojai 
gali kreiptis ir  į psichikos sveika-
tos centrą, prie kurio yra prisire-
gistravę arba priregistruoti šeimos 
gydytojo paslaugas teikiančios 
asmens sveikatos priežiūros įstai-
gos. Šiuose centruose paslaugas 
teikia specialistų komanda, ku-
rią sudaro gydytojas psichiatras, 
vaikų ir paauglių psichiatras, psi-
chikos sveikatos slaugytojas, so-
cialinis darbuotojas ir medicinos 
psichologas. Kreipiantis į Psichi-
kos sveikatos centrą medicinos 
psichologo paslaugoms gauti, 
šeimos gydytojo siuntimas nerei-
kalingas. 

„Mes, kaip medikai, dirban-
tiems kitose organizacijose mie-
lai talkiname medicininiais klau-
simais – kartais tenka patvirtinti 
nėštumą, numatyti jo stebėjimo 
planą ar suteikti skubią pagal-
bą. Visuomet ieškome bendrų 
sprendimų tam, kad užsimezgusi 
žmogaus gyvybė būtų išsaugota. 
O tuomet, kai vaikas galiausiai 
gimsta, – visos buvusios dve-
jonės išnyksta ir atsiranda viltis 
įveikti sunkumus“, – teigia gydy-
tojas, pridurdamas, jog sužinojus 
apie greta esančią dvejojančią 
nėščią moterį, patyrusią persilei-
dimą ar kovojančią su panašiais 
sunkumais, kiekvienas turėtume 
jai rodyti empatiją, o nežinant, 
kaip tiksliai pagelbėti, – visuo-
met galime pasikonsultuoti su 
specialistais. 

(nuotr. VšĮ lsMU kauno ligoninės)
Užsak. nr.674

pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

nė dienos be kažkokios 
„pasaulio pabaigos“. Pa-
prastai liaudyje yra labai 
madinga ypatingus krimina-
linius įvykius pavadinti „pa-
saulio pabaigomisu“. Tačiau 
mūsų pasaulis niekaip nesi-
baigia. Tik šiame pasaulyje 
ir toliau vyksta labai įdomūs 
du procesai: evoliuciniai ir 
antievoliuciniai. Evoliucinio 
proceso metu žmogus dar 

nelegalai, kaukėti banditai, vaikų falai ant 
trispalvės ir kitos „pasaulio pabaigos“

užjaučia

nuoširdžiai užjaučiame 
Albertą AnDRIJAuSKĄ ir 
artimuosius, mirus seseriai 
Birutei.

e. ir A. Jankauskai, 
P. Kezulas, I. ir J. mikėnai

vystosi, tobulėja jo intelekto, 
dvasios ir visos asmenybės 
realybė. Tada galima žavė-
tis, gėrėtis ir stebėtis, koks 
nuostabus tas žmogus ir jo 
pasaulis. Antievoliucinio 
proceso metu individas, kurį 
dar vadina „homo sapiens“, 
grįžta į „homo erectus“ 
būseną. Tada prasideda rau-
meningų debilų siautėjimai 
po Marijos žemę, kurioje 
fizinė jėga daugiau panau-
dojama testosterono pliūps-
nio nebegalinčių suvaldyti 
patinų kriminaliniams 
išsikrovimams negu tarnybai 
Tėvynei ir jos gynybai ar 
kitiems geriems darbams. 
Tada ateina viena iš „pasau-
lio pabaigų“. juodo gymio 
žmonių ir kaip jie gyvena bei 
kaip elgiasi, iki soties pri-
sižiūrėjau italijoje. Dabar 
man Lietuva pradeda pana-

šėti į didelį itališką miestą, 
kuriame labai greitai sąly-
gas vietiniams gyventojams 
kels ne vien vietinė valdžia, 
bet ir patys „pabėgėliai“. 
Tik niekas nežino, kas nuo 
ko bėga. niekas nežino, ir 
kas visus tuos žmones vejasi. 
nes, jei bėgi, tai kažkas turi 
tave vytis. Tik ne A. Luka-
šenka. Bet ir tai jau yra dar 
viena „pasaulio pabaiga“? 
kažin... Vaikai, mėtantys 
išmatas į kristaus veidą. Čia 
nieko baisaus, nes tai „tik“ 
italų kilmės režisieriaus 
Romeo Castelluci spektaklis 
„Apie Dievo sūnaus veido 
koncepciją“, parodytas ir 
mūsų sostinėje 2012 metais. 
Žinoma, prieš spektaklio 
rodymą protestavo kuklios 
pajėgos. Bet spektaklis vis 
tiek buvo rodomas, nes nie-
kinti kristaus veido atvaizdą 

nebuvo joks nusikaltimas. 
Ačiū Dievui, va čia nebuvo 
jokios pasaulio pabaigos. O 
galėjo būti... Visai neseniai, 
liepos 6 dieną, keli  lietuvos 
vaikai irgi „vaidino“ savo 
spektaklį. Gana „patrioti-
nį“, nes naudojo lietuvos 
valstybinę vėliavą ir prezi-
dento pavardę su tam tikrais 
tai pavardei pritaikytais 
epitetais. kriminalas? na, 
žinoma! juk trispalvė buvo 
papildyta dar vienu neleisti-
nu, bet labai populiariu tau-
tos simboliu - vyriško falo 
atvaizdu. Galiu garantuoti, 
kad patriotų lūpos ištarė: 
„Pasaulio pabaiga!“ ne, 
mielieji, tai dar ne pabaiga. 
Tai tik pradžia. kito pasau-
lio pradžia. Tokio pasaulio, 
kurio nesinorėtų sulaukti. 
Bet dar teks... Tad ruošiuosi 
išgyventi...
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T. Tomilinas: jie erzina žmones

 Bijo prarasti pozicijas ir tos 
baimės jį veikia. Bando tris ar 
dešimt kartų apsidrausti. Bet jis 
visuomet toks buvo. Kitą nuo-
monę jis pripažįsta, bet tik tada, 
kai ta nuomonė turi svorį. Po-
litikoje jis elgiasi taip pat kaip 
versle. Jeigu prieš jį yra stipri 
jėga - jis prisitaiko, bet jeigu 
mato, kad kitą nuomonę arba 
priešpriešą galima nustumti, 
tai jis taip ir elgsis. Nematau R. 
Karbauskio elgesyje ypatingos 
patalogijos. Didžioji problema 
yra kitų negebėjimas atsispir-
ti jo manipuliacijai. Todėl A. 
Baura ir buvo jo didžioji rakštis 
partijoje. Patikėkit, anykštė-
nams turbūt tai atrodo neįtikė-
tinai. Bet R. Karbauskis nieko 
Antanui negalėjo padaryti - jis 
sako, aš nemanau, kad su Vik-
toru Pranckiečiu elgiamasi tei-
singai, ir taškas. R. Karbauskis 
gali įtikinti visus partiečius, kad 
V. Pranckietis yra išdavikas, o 
A. Bauros neįtikino. Problema, 
kai kiti įtiki vadovo suformuotu 
naratyvu. Ir viskas. Tu esi ga-
lingas. Jeigu prieš tave silpnas 
oponentas, tu su juo papras-
čiausiai nesiskaitai. Bet ar tai 
diktatūra, o gal mentalitetas? 

Beje, aš nesu labai didelis V. 
Pranckiečio gynėjas, manau, 
kad jis posto laikėsi be reikalo. 

Dažnai girdžiu iš opozicijos 
- o ką mes galime? Nieko ne-
galime... Kaip nieko negalite? 
Galite nepritarti. Galite likti 
mažumoje. Šiandien mažuma, 
rytoj dauguma. Bet mentalite-
tas, kad vadovas žino, vadovas 
- teisus, net jeigu vadovas netei-
sus, net jei aš „biški“ ir neprita-
riu. Čia ir yra ideali terpė vie-
navaldžiui. Taigi R. Karbauskis 
netapo diktatoriumi, mes jį pa-
tys tokį padarėme. Savo nutylė-
jimu, savo patingėjimu. 

- Kalambūras, jog T. Tomi-
linas gerai vertinamas par-
tijoje, nes jį galima leisti į 
televiziją. Regis, su jūsų par-
tija 2016 metais į Seimą atė-
jo daug „kosmonautų“. Gal 
todėl reikėjo tvirtos R. Kar-
bauskio rankos? 

- Bet, mano galva, susiforma-
vo komanda, R. Karbauskio ini-
ciatyvas ribojanti, ir jis pradėjo 
su ta komanda kariauti. Būna, 
jog nuo septynių žmonių partija 
prasideda. Natūralus procesas 
ir nėra jis gėdingas. Gali būti 
lokalios politikos žvaigždė, bet 
patekęs į Seimą jausiesi nepa-
togiai, esu ne vieną tokį matęs. 
Bet, žiūrėk, grįžo žmogus į savo 
rajoną ir vėl yra žvaigždė. 

- Plačiai skambėjo R. Kar-
bauskio nepasitenkinimas 
Jūsų balsavimu dėl Partne-
rystės įteisinimo. Jūs paša-
lintas iš partinių postų. Bet 

„valstiečiai“ tokiu būdu iden-
tifikavosi kaip antigėjiška 
politinė jėga, o gėjų juk yra 
mažiau nei ne gėjų... 

- Aš balsavau pagal savo 
nuostatas. Mano nuostatos la-
bai tvirtos ir nuoseklios. Mūsų 
valstybė skiriasi nuo Rytų kai-
mynų. Mes priėmėme visas 
žmogaus teisių gynimo dekla-
racijas, atigręžėme į Vakarus. 
Mes pasakėme, kad žmogus 
yra vertybė. Ir tai galioja visose 
sferose. Ir kalėjime, ir politiko-
je, ir civilinėje teisėje žmogus 
yra vertybė. Mačiau, kaip auga 
radikalumas, pajutau, kad gin-
čai turi vykti parlamente, o ne 
gatvėje. Mano galva, partnerys-
tės instituto įteisinimas sustab-
dytų visuomenės radikalizaciją. 
Aišku, tai, kas dabar vyksta, 
opozicijai žiauriai naudinga. 
Kuo toliau tas klausimas gulės 
„parkų diskusijose“, tuo dau-
giau bus burbulo pūtimo, o ne 
dalykiško darbo Seime. Kodėl 
Vakarų valstybės tokios neradi-
kalios? Todėl, kad kai pradedi 
diskutuoti parlamente apie kon-
krečias nuostatas, apie konkre-
čias formuluotes, konkrečius 
įstatymus - nebelieka erdvės 
radikalumui, juk yra daugiau  
spalvų, ne tik juoda ir balta. 
Galų gale turime demokratinę 
patirtį, nebegalime atsistoti ir 
pasakyti - šitie yra iškrypėliai 
ir mes prieš juos kariausime. 
Taip, kaip negali nepriimti ne-
įgalaus žmogaus į bendruome-
nę, kaip negali imigranto nelai-
kyti žmogumi. Mes jau esame 
brandesni.  

- Konservatoriai nebuvo 
vieningi balsuodami dėl Par-
tnerystės įstatymo, tačiau jų 
nuomonių išsiskyrimas nebu-
vo ištransliuotas. O Jūsų ka-
ras buvo demonstracinis.

- Bet čia juk R. Karbauskio 
pasirinkimas.

- Jis tik pasinaudojo situa-
cija, bet pirmasis padirbėjote 
Jūs....

 - Nesutinku su tuo... Pirmiau-
sia pamačiau, kiek žmonių pra-
dėjo abejoti šita radikalizacija, 
kiek žmonių ir mūsų frakcijoje 
pradėjo girdėti mano argumen-
tus. Mane tai tikrai džiugina. 
Aš neturiu daugumos, bet ma-
tau, kiek žmonių galvoja, kad 
nereikia pūsti to burbulo, nes 
turėsime labai daug neigiamų 
pasekmių. Kuo daugiau mes 
šnekėsime apie tariamą pavo-
jų šeimai, tuo mažiau turėsime 
tikros šeimos politikos, tuo 
mažiau turėsime tinkamų soci-
alinių sprendimų, tuo mažiau 
pinigų biudžete tėvams, tuo 
mažiau socialinių būstų ir t.t., 
2016 - 2020 mūsų darbas Sei-
me  parodė, kad be radikalizaci-
jos mes galime vykdyti šeimos 
politiką. 12-oje vietoje pagal 

komfortą  šeimoms mes esame 
visoje Europos Taryboje. Net 
mūsų emigantai per Covidą 
susimąstė, ar nereikėtų grįžti į 
Lietuvą. Partnerystės įstatymas 
yra grynai simbolių karas. Prak-
tinė jo reikšmė nėra didelė. Bet 
jeigu tu labai daug dėmesio su-
teiki simbolių karams, realiam 
darbui lieka mažai laiko. 

 - Kaip balsavote dėl valsty-
bės vadovo stutuso suteikimo 
Vytautui Landsbergiui?

- Susilaikiau kaip ir visa opo-
zicija.

- Kodėl?
- Todėl, kad tai taip pat sim-

bolių karas, kuris yra ir šiek 
tiek žeminantis. Man truputį 
gėda. Asmens sureikšminimas 
man iš esmės yra problema. 
Aš noriu sureikšminti pilietį. 
Stovėsiu iki galo dėl kažkokios 
mažumos teisės būti išgirstai. 
Čia matau prasmę. Bet nestovė-
siu už karalių, už pirmininką.

- Yra posakis: „Kas jaunys-
tėje nebuvo socialdemokratu, 
tas neturėjo širdies, bet kas 
senatvėje juo liko - neturi 
proto.“ „Valstiečiai“- kairio-
ji jėga, Jūs vis dar jaučiatės 
jaunas?

- Čia Vakarų visuomenės 
posakis, Lietuvoje yra visiškai 
priešingas. Lietuvoje jaunimas 
yra liberalus ir konservatyvus. 
Kuo žmogus brandesnis - tuo 
jis arčiau socialdemokratijos. 
Lietuvos realija - jeigu tu matai 
problemas, tu pradedi balsuoti 
už išmintingą kairiąją jėgą... Ti-
kiuosi, kad ta išmintinga kairio-
ji jėga 2016-2020 metais buvo 
„valstiečiai“. Mes matėme pro-
blemas ir jas sprendėme. Spren-
dėme be radikalumo. Nebuvo 
jokių grupių demonizavimo. 
Mūsų atėjimas į valdžią buvo 
organiškas, mes nuosekliai au-
ginome reitingus. Kalbant apie 
ekonominę politiką aš tikrai iš-
liksiu kairėje. 

- Pritarimo Partnerystės 
įstatymui negalima sieti su 
Jūsų migravimu pas libera-
lus?

- Negalima to sieti. Žmogaus 
teisės jungia visus, įskaitant 
„valstiečius“. Žmogaus teisės 
yra pagrindas, kuris mus skiria 
nuo Rytų. Amerikoje pritarimas 
partnerystei, kuri ten įteisinta, 
taip yra išaugęs, kad nebėra 
politinės diskusijos. Nėra apie 
ką kalbėti. Apskritai, JAV, jeigu 
kažkokiai socialinei grupei rei-
kia papildomų teisių, tai nesu-
kelia papildomo ažiotažo. Apie 
tai diskutuojama parlamente 
darbo tvarka. Mes pasimauna-
me ant naratyvo „supuvę Va-
karai“, „kažkas kėsinasi į mūsų 
šeimas“ ir panašiai. Visai ne-
norėjau veltis į gėjų klausimą, 
bet keturis mėnesius pagrindinė 
Seimo tema buvo Tomas Vy-

tautas Raskevičius. 
- Bet tai ne pats T. V. Raske-

vičius dėl to ir kaltas?
- Žinoma. Akivaizdu. Val-

dantieji erzina žmones. Valdžia 
neišmintingai elgiasi. Visur pa-
brėžiu, kad didžiausia atsako-
mybė yra valdančiųjų. Jų nege-
bėjimas kalbėtis su visuomene. 
Stigmatizavimas, kitos nuomo-
nės atmetimas, kuris galiausiai 
matome kuo virto... Gėdinga, 
kai kažkoks renginys gali ne-
gauti leidimo. Kurioje mes čia 
šalyje gyvename? Absoliuti tra-
gedija. Visi renginiai demokra-
tinėje šalyje, laikantis karantino 
sąlygų, turi būti leidžiami. Ne-
gali būti erdvės merų interpre-
tacijai. Vilniaus meras Remigi-
jus Šimašius interpretuoja, kad 
Šeimų maršas nebe protestas, o 
fetivalis. Kas tu toks, kad aiš-
kintum žmonėms kaip protes-
tuoti? Grįžtant prie afišavimosi 
- aš suprantu, jog labai svarbus 
lietuvių charakterio bruožas 
yra kuklumas. Jis padiktuotas 
trauminių patyrimų - ir trem-
tys, ir holokaustas, ir šiaip so-
vietmetis. Norime kuklumo 
politikoje, norime, kad žmonės 
nesiafišuotų. Bet kai ūkininkai 
išpila pieną viduryje Briuselio, 
tai irgi yra afišavimasis. Bet aš 
stoviu tų žmonių pusėje. Politi-
koje yra spektaklio bruožų ir jų 
bus. Mes negalime priekaištauti 
kažkokiai grupei žmonių, kurie 
išsako savo problemas. Negali 
priekaištauti seksualinėms ma-
žumos, kad jos nori kažkokių 
teisių. Kaip negali priešarauti 
ir neįgalių žmonių integravi-
mui į mokyklas. Nes jeigu tu 
slėpsi vienus žmones, tai slėpsi 
ir kitus. Neįgaliųjų nėra mūsų 
gatvėse. Kodėl? Todėl, kad jie 
sukišti į pensionatus. Afišavi-
masis politikoje yra reikalingas. 
Nėra pasaulinio gėjų ir žydų są-
mokslo. Gėjai su žydais dar ne 
taip seniai buvo nuodijami dujų 
kamerose. Todėl kalbėti, kad 
žmonės per daug afišuojasi, yra 
manipuliacija.

- Bet Justas Džiugelis iš in-
valido vežimėlio tyčia nevirs-
ta tam, kad atkreiptų dėmesį į 
neįgaliųjų problemas...

- Sukate T. V. Raskeviciaus 
link... Negali tapatinti vieno 
žmogaus raiškos su visa grupe. 
Ypač politiko. Politikoje turi 
teisę prieš jį kariauti, bet, kai 
susieji jį su visa visuomenės 
grupe, jau yra problema. Vi-
sus ūkininkus sutapatinti su R. 
Karbauskio interesais yra lygiai 
tas pats, kas T. V. Raskevičių 
sutapatinti su visais gėjais. Ne-
sąmonė absoliuti. Gali nemėgti 
R. Karbauskio, gali nepriimti 
įstatymo, kuris jam palankus, 
bet turi galvoti, kaip išgyvens 
kiti ūkininkai.

- Sprendžiant iš Jūsų dės-

tomų minčių Jums bus sunku 
rasti naują politinę jėgą, prie 
kurios jungsitės...

- Aš esu „žaliasis valstietis“. 
Ir man yra komfortiška savo 
partijoje.

- Baikit. nekomfortiška 
Jums toje savo partijoje...

- Pirmiausia turiu savo par-
tijos žmonių mentalitetą keisti. 
Noriu, kad vadizmo, asmens 
kulto būtų  kuo mažiau. Man 
norisi, kad žmonės garbintų 
Prezidentą Kazį Grinių, kuris 
buvo demokratas. Geriau gar-
binti istorines asmenybes negu 
dabartinius vadukus, kuriuos 
samdome kaip vadybininkus. 

- Jau užteko laiko pamatyti 
Anykščių vaizdą, politinę ir 
ekonominę rajono situaciją. 
Kokie esminiai akcentai, ku-
riuos Jūs pamatėte?

- Netgi savo šitoje situacijo-
je jaučiu, kad Anykščių rajone 
yra labai daug išminties. Kitoks 
jausmas nei kituose rajonuose. 
Dėkoju likimui, kad čia esu. 
Net dabar, kai esu paskelbtas iš-
daviku amoraliai susidorojant, 
matau, kaip žmonės atskiria 
pelus nuo grūdų, mato manipu-
liacijas. Matau labai daug kūry-
bingų žmonių, norinčių veikti. 
Matau konkurenciją politikoje. 
Nėra čia viskas užsistovėję, kai 
žinai, kaip bus ir po kitų savi-
valdos rinkimų. Anykščiuose 
nežinai, kaip bus. Galbūt žmo-
nės to nevertina, bet iš tiesų tai 
yra didžiulė vertybė. Ir žinias-
klaidos laisvė čia jaučiasi.

Norisi ryškesnės lyderystės 
dėl rajono strateginių vizijų, 
tikslo suradimo. Reikia galvoti 
šiek tiek plačiau nei kurortas, 
bet konkrečiau negu apie vis-
ką. Ryškėja bruožai, koks tas 
regionas, bet reikia platesnių 
grupių įtraukimo... Matau, kad 
vilniečiui turistui čia yra rojus, 
bet reikia, kad rojus būtų ir gy-
ventojams. Aš bandau apginti 
regiono viešojo sektoriaus tei-
ses ir statusą. Jeigu išimtum iš 
regionų viešąjį sektorių - būtų 
labai nesaldu. Viešojo sekto-
riaus nereikia laikyti išlaikyti-
niais, jis duos ilgalaikę grąžą. 
Reika sugalvoti siaurukui ateitį 
ir viziją, dėl mokyklų reikia pa-
kovoti. 

Dabar praradau tris mėnesius 
dėl kažkokios R. Karbauskio 
nesąmonės, kai galėjau savo 
laiką skirti, kad švietimo refor-
ma būtų kitokia... Dabar kyla 
abejonės ne tik dėl kaimo mo-
kyklų, bet ir dėl visų mokyklų 
išlikimo. Laiku neišsaugoję 
viešojo sektoriaus, galime pra-
rasti regionus.

Kviečiu visus anykštėnus, ku-
rie bando kurti iniciatyvas, kad 
ir profsąjungas, visuomenines 
organizacijas, kreiptis. Tikrai 
padėsiu.
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„Groward Group“ ukmergės elevatorius laukia 
Lietuvos ūkininkų grūdų 

Sėkmingą grūdų ir paukštininkystės verslą Lietuvo-
je vystanti žemės ūkio įmonių grupė „Groward Group“ 
kviečia smulkiuosius ūkininkus priduoti grūdus Vievio 
ir ukmergės elevatoriuose. Siekdama užtikrinti spartes-
nį grūdų supirkimo procesą, įmonė šiais metais daug dė-
mesio skiria grūdus priduodančių ūkininkų ir žemės ūkio 
bendrovių patogumui – atnaujinta techninė elevatorių 
įranga, grūdų supirkimas bus vykdomas dviem eilėmis, 
sezono metu padidintas darbuotojų skaičius.

„Groward Group“ elevatoriai 
superka visų klasių kviečius, 
kvietrugius, žirnius, pupas, avižas 
ir miežius. Didžiąją dalį Lietuvos 
ūkininkų priduotų grūdų įmonė 
naudoja paukščių pašarams. Ben-
drovė taip pat superka ir ekologiš-
kus grūdus, kurių dalį eksportuos 
į užsienį. 

Grūdus iš ūkininko priims 
per 30 min.
Kaip teigia „Groward Group“ 

Grūdų verslo vadovė Eglė Liu-
kumaitė, šiais metais planuojama 
supirkti 45 tūkst. tonų grūdų, t. 
y. dešimtadaliu daugiau lyginant 
su praeitais metais. Visus grūdus 
įmonė pirks tik iš Lietuvos ūki-
ninkų ir žemės ūkio bendrovių. 

„Mums svarbus kiekvienas 
ūkininkas – ar jis atveža 5 ar 
100 tonų: mes rūpinamės, kad ši 
partnerystė būtų naudinga. Ana-
lizuojame savo darbą, atsižvel-
giame į ūkininkų pastebėjimus 
ir visada ieškome būdų, kaip dar 
labiau pagerinti darbų organiza-

vimą bei ūkininkus aptarnauti 
jiems patogiausiu būdu“, - sako 
E. Liukumaitė. 

Pasak jos, imamasi visų prie-
monių, kurios gali pagreitinti grū-
dų pridavimo procesą – grūdų ele-
vatoriai vasarą dirba pilnu tempu: 
ūkininkų patogumui javapjūtės 
metu ilginamos darbo valandos, 
didinamas darbuotojų skaičius.  

Vienas svarbiausių šių metų po-
kyčių, kuriuos įdiegęs Ukmergės 
elevatorius pasitinka vietos ūki-
ninkus, – dviejų eilių sistema. Iki 
šiol grūdus priduoti atvykę ūkinin-
kai rikiuodavosi į vieną eilę ir tai 
ilgindavo laukimą. „Suprantame, 
jog sezono metu ūkininkai yra itin 
užsiėmę žmonės. Taupydami jų 
laiką sukūrėme dviejų eilių siste-
mą, kurios tikslas  – neužlaikyti 
kliento elevatoriuje ilgiau nei 30 
min.“, - sako E. Liukumaitė. 

Atsinaujinusi darbuotojų 
komanda ir moderni įranga
Šių metų rugiapjūtės sezoną 

„Groward Group“ pasitinka susti-

prėjusia ir atsinaujinusia darbuoto-
jų komanda. Neskaitant papildomų 
sezoninių darbuotojų, grūdų supir-
kimo punkte pradėjo darbuotis jau-
ni ir veržlūs specialistai. 

Ukmergės elevatoriui pradėjo 
vadovauti Monika Rimeikaitė. Ji 
savo karjerą „Groward Group“ 
pradėjo nuo laborantės, vėliau 
buvo laboratorijos vedėja ir ko-
kybės vadovė, o šiemet tapo ele-
vatoriaus vadove.

„Kolegė rimtai nusiteikusi ir jau 
visiškai pasiruošusi artėjančiam 

darbymečiui. Mums svarbu pa-
tenkinti klientų lūkesčius, tad itin 
vertiname gerus ir sklandų darbo 
procesą galinčius užtikrinti specia-
listus“, - sako E. Liukumaitė. 

Didelį dėmesį „Groward Group“ 
įmonė skiria ir techninei elevato-
rių įrangai. Praeitais metais buvo 
atnaujinta laboratorijų įranga, tad 
grūdų kokybė punktuose nustato-
ma itin tiksliai, produkcijos džiovi-
nimas, valymas bei sandėliavimas 
vyksta pagal aukščiausius standar-
tus.  Grūdus Ukmergės elevatorius 

superka patrauklia žemdirbiams 
kaina. Savo produkciją „Groward 
Group“ atvežę klientai, esant po-
reikiui, gali gauti mokėjimą už 
grūdus ir per itin trumpą laiką - 5 
d. d., nuolatiniai klientai žino šią 
paslaugą ir dažnai ja naudojasi. 

Grūdus gali paimti tiesiai 
iš ūkio 
„Groward Group“ Grūdų vers-

lo vadovė E. Liukumaitė prime-
na, jog įmonė superka ir ekolo-
giškus grūdus, kuriuos smulkieji 
ūkininkai gali patys pristatyti į 
Ukmergės elevatorių arba išsi-
kviesti įmonės grūdovežį. 

„Jei ūkininkai turi sąlygas pa-
ruošti grūdus iki bazinių kondici-
jų, t. y. juos išvalyti, išdžiovinti ir 
sandėliuoti savo patalpose ilgesnį 
laiką, mūsų transportas gali at-
važiuoti tiesiai į kiemą ir paimti 
visą derlių. Atvykęs vadybinin-
kas užpildo dokumentus, palaidi 
grūdai sukraunami į sunkvežimį 
ir išvyksta tiesiai į užsienį“, - pa-
sakoja Grūdų verslo vadovė ir pa-
brėžia, jog tokių grūdų supirkimo 
kaina yra didesnė, tad ir naudos 
ūkininkai gauna daugiau. 

Kaip ir kasmet, šį sezoną ūki-
ninkai taip pat galės pasinaudoti 
ir įmonės siūloma grūdų paėmi-
mo iš sutartos vietos bet kurioje 
Lietuvos dalyje paslauga. Tiesa, 
ši paslauga naudingesnė stambes-
niems ūkininkams, kurie nori pri-
duoti daugiau nei 24 tonas grūdų.  

Užsak. nr 672.

Eglė Liukumaitė, „Groward Group“ Grūdų verslo vadovė

GRūDAI PRIImAmI 
uAB „Zujų paukštynas“, 

Jonuškų g. 14, Leonpolio km, 
ukmergės raj., tel. 869432276.

Vilija Blinkevičiūtė: „nė vienas žmogus
neturi likti nuošalyje“
Pandemija, karantinas 

dar labiau padidino skur-
dą, atskirtį, pajamų nely-
gybę. Kokias priemones 
situacijai keisti siūlo euro-
pos Sąjunga? Pokalbis apie 
tai su europos Parlamento 
nare, Lietuvos socialdemo-
kratų partijos pirmininke 
Vilija BLInKeVIČIūTe.

Gerbiama Vilija, kaip di-
dėjančias socialines proble-
mas siūlo spręsti europos 
Sąjunga? Kaip jas spręsti 
Lietuvoje?

Pavasario pabaigoje Porto 
mieste vykusiame ES vado-
vų, Europos institucijų ir vi-
suomenės atstovų susitikime 
buvo aiškiai patvirtinta: turi-
me siekti socialinės Europos, 
būtina užtikrinti lygias gali-
mybes visiems, kad nė vienas 
nebūtų paliktas nuošalyje. 
Taip pat – žymiai didesnės 
ES ir valstybių lėšos turi būti 
skiriamos darbo vietoms, pro-
fesiniams įgūdžiams ir inova-
cijoms, gerovės valstybei ir 
socialinei apsaugai.  

Tokia politika turi būti ir Lie-

Vilija Blinkevičiūtė: „Lie-
tuva yra viena iš mažiausiai 
skiriančių lėšų pensijoms 
palyginti su bendruoju vi-
daus produktu. Apie du kar-
tus mažiau nei vidutiniškai 
skiria ES valstybės“. 

tuvoje. Juolab kad ir iki pandemi-
jos Lietuvoje skurdo lygis, atskir-
tis, pajamų nelygybė buvo vieni 
didžiausių Europos Sąjungoje.

Augant infliacijai ir kylant 
kainoms valstybė turėtų labiau 
indeksuoti ir didinti senatvės 
pensijas, vaiko pinigus, univer-
salią išmoką gimus vaikui (ji jau 
daugelį metų nesikeičia). Lietu-
voje būtina įgyvendinti europinę 
Vaikų garantijos iniciatyvą, kuri 
užtikrintų vaikams stogą virš 
galvos, maistą, galimybę ko-
kybiškai mokytis, lavintis. Kai 
kam sunku patikėti, bet Lietuvo-

je (kaip ir visoje ES) yra skurs-
tančių vaikų, beveik kas ketvir-
tam gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis. 

Taip pat tai būtų ir šeimos sti-
prinimo politika.

Pagrindinis dalykas, kurį ap-
tarėme ir susitikime su Prezi-
dentu – mūsų piliečių gyvenimo 
kokybė ir socialinės apsaugos 
politika. Ar ji pasiekia kiekvieną 
žmogų ir ką dar turime padary-
ti, kad dabar, kylant kainoms, jų 
gyvenimo kokybė nenukentėtų?

Kaip vertinate tai, kad nuo 
liepos pirmosios Lietuvoje įves-
tos vienišų žmonių pensijos?

Teigiamai. Žmonės sako: į ki-
šenę - tai ne iš kišenės. Bet ar 
daug Lietuvoje manančių, kad 
28 eurai iš esmės pakeis vieni-
šo žmogaus gyvenimą, išgelbės 
nuo skurdo? 

Kalbu apie esminius spren-
dimus. Lietuva yra viena iš 
mažiausiai skiriančių lėšų pen-
sijoms palyginti su bendruoju 
vidaus produktu. Apie du kartus 
mažiau nei vidutiniškai skiria 
ES valstybės.

Dar blogesnė pensininkų pa-
dėtis, jei vertinsime santykinio 
skurdo ir socialinės atskirties 

požiūriu. Pensinio amžiaus 
žmonių, kurie patiria skurdo ir 
socialinės atskirties riziką ly-
gis Lietuvoje (37,4 proc.) yra 
1,4 karto didesnis už bendrą 
lygį. Tuo tarpu ES vidutinis 
skirtumas tik 1,1 karto, o net 
15 ES valstybių vyresnio am-
žiaus žmonių skurdo rizikos 
lygis žemesnis už vidutinį. 
Yra į ką lygiuotis.  

Stipriai atsiliekame ir pagal 
pensijų pakeitimo normą, kuri 
rodo pensijos santykį su buvu-
siu atlyginimu. Kartu su Latvi-
ja ir Kroatija esame ES dugne. 
Taigi gyventojų ar visų pensi-
ninkų skurdo lygiui sumažinti 
reikia gerokai didesnių pinigų.

Koks, Jūsų manymu, šioje 
situacijoje būtų minimalus 
mėnesio atlyginimo (mmA) 
vaidmuo?

Europos Parlamente ne kar-
tą pažymėta, kad minimalios 
pajamos ar atlyginimas turi 
užtikrinti orų gyvenimą, t.y. 
žmogus negali skursti, gali pa-
tenkinti būtiniausius poreikius, 
gydytis, mokytis, nors ir mini-
maliai patenkinti kitus porei-
kius, pavyzdžiui, kultūrinius.

Praėjusį lapkritį Europos Ko-
misija (EK) pateikė direktyvos 
projektą, numatantį bendras 
taisykles ir principus dėl mi-
nimalaus mėnesio atlyginimo www.blinkeviciute.eu

(MMA) nustatymo ES valsty-
bėse. Užtikrinti teisę į deramą 
MMA reikalavo Europos Par-
lamentas. 

Net 10 procentų ES dirban-
čiųjų patiria skurdą. Ir tokių 
žmonių nuolat daugėja. 

Ekonomikos nuosmukio 
laikotarpiais MMA reikšmė 
tampa dar svarbesnė. COVID-
19 sukelta krizė ypač paveikė 
sektorius, kuriuose dirba dau-
giau mažą darbo užmokestį 
gaunančių darbuotojų, pavyz-
džiui, mažmeninės prekybos, 
paslaugų srityse. Belieka pri-
minti, kad dauguma (beveik 
60 proc. visoje ES) minimalų 
darbo užmokestį gaunančių 
asmenų yra moterys. 

Lietuvoje jau šiandien MMA 
turi būti ne mažesnis nei 750 
eurų. Ir tai, jei kalbame apie 
minimalius žmogaus porei-
kius. Ir derybose su darbdavių 
atstovais dėl MMA Vyriausybė 
turėtų stoti profsąjungų pusėje. 
Juolab kad nieko nė nebandė 
daryti, kai Lietuvoje drastiškai 
brango elektra ir dujos. Juk tai 
dar vienas smūgis mažas paja-
mas turintiems žmonėms.

Užsak. nr. 678 
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Diena mindaugo karalystėje Raimondas GUOBis

Lietuviško Šv. Jokūbo kelio
atkarpa

Latavos pakrančių paminklai 
- 2003 – 2019 metais sukurtų 
ąžuolinių stogastulpių, kryžių, 
skulptūrų kelias, kuris įrengtas 
iš Pienagalio kaimo kilusio ir 
daug metų Kijeve Ukrainoje 
dirbančio verslininko Virgi-
nijaus Strolios rūpesčiu ir lė-
šomis. Daugybę metų istorinį 
kelią nueidavo tik pavieniai ke-
liautojai, tai buvo VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
kelionių dviračiais maršruto 
dalis, tačiau nuolat svajota 
rengti tradicinį piligriminį žygį 
maldininkams, krašto istorija 
besidomintiems bei smagiai pa-
sivaikščioti mėgstantiems.

Dvi dešimtys piligrimystei 
pasišventusių Anykščiuose 
pasveikino ir smagios kelio-
nės palinkėjo Šv. Jokūbo kelio 
Lietuvoje asociacijos atstovas 
Aidonas Užubalis. Kol nuke-
liavome į žygio atspirties tašką, 
autobuse pasikalbėjome apie 
krašto istorines, sakralines įdo-
mybes, piligrimines tradicijas 
– kaip praėjusių amžių piligri-
mystę į Porciunkulės atlaidus 
Troškūnuose. 

Pažymėta, kad kelionė yra 
kaip gyvenimas, žmogus visuo-
met kelyje. Šis kelias puiki vie-

ta apmąstyti gyvenimo prasmę, 
pažinti krašto dvasią, prisiliesti 
prie kraštovaizdyje įkompo-
nuotų paminklų, įamžinančių 
istorinę atmintį ir dvasines pa-
jautas. 

Keliavedys

Buvau to kelio keliavedys, 
istorine lazdyno lazda pasispir-
damas spėriai žengiau, melstis 
kviečiau, istorijas pasakojau. 
Didi palaima prisiminti kie-
kvieną čia įprasmintą šventąjį, 
kiekvieną simbolį ir paaiškinti 
jo ryšį su šios žemės dvasia. 
Vyskupas Paulius A. Baltakis 
– Latavėnų ūkininko sūnus, 
augęs vienuolikos vaikų būry-
je, mokslų siekęs, karo audrose 
pasitraukęs į Vakarus, baigęs 
dvasinę seminariją, tarnavęs 
pranciškonų brolijoje, paskirtas 
Pasaulio lietuvių katalikų išei-
vijoje vyskupu.

Liūdinti motina Pienagalio 
kapinaičių kalne. Kaip sugrįžti, 
kaip nueiti į kapines apverk-
ti mirusius, nors galvoti apie 
mirusius anų laikų motinoms 
nebūdavo kada, mat į pasaulį 
belsdavosi vis nauja ir nauja 
gyvybė – daug mirdavo, bet dar 
daugiau gimdavo. Šeimos buvo 
gausios.

Atminties vartai Kiaušagalio 

Liepos 3 – ioji šiemet paženklinta daugiasluoksne istorine, dvasine, kultūrine švente val-
dovą mindaugą menančioje Latavos pakrančių žemėje bei Andrioniškio miestelyje. Šią 
dieną vyko piligriminis žygis lankant Latavos upelio pakrančių paminklus „nuo vyskupo 
iki karaliaus“ , o pavakaryje – nuotaikinga šventė „Andrioniškis medkirčių bei partizanų 
sostinė“.

kapinėse tarsi į amžinybę ar jau 
į trokštamą rojų. Kur, matyt, 
pasitiks Šv. Petras ir nežinia ar 
įleis?... Švč. Dievo Motina So-
pulingoji – kaimo pakraštyje po 
liepomis žymi čia gimusius tris 
šaulius - Petrą Žarskų, Joną Bu-
drevičių ir Antaną Meškeliūną, 
žuvusius kautynėse su lenkais 
1920 m. rudenį Troškūnuose. 
Nazarietis žymi Karčių kapinių 
kalnelį, Šv. Jonas Nepomukas 
aukšta kolona žymi Bareišių 
kapinaičių šilelį. Tristiebis pa-
minklas valdovui Mindaugui 
smėliakelių kryžkelėje Lata-
vos upelio krante. Legendinis 
Palatavio piliakalnis dėl savo 
išskirtinumo mūsų pagarbes-
niu Mindaugo Karūnos vardu 
vadinamas. Istorinio pažinimo, 
romantinių įžvalgų ir atokvėpio 
valandėlė jo papėdėje, kur daug 
įdomybių apie Mindaugo kara-
lystę papasakojo kartu keliavęs 
istorikas, dr. Tomas Baranaus-
kas. Svaiginančio grynumo ore 
pailsėję, iš V. Strolios rankų 
Šv. Jokūbo kelio piligrimo pa-
sus gavę, sultimis bei vandeniu 
atsigaivinę, pavalgę vėl į žygį 
kilome.

 Šilo keliutėmis pro Burtinin-
ko kapą, Mukos pušį, Žydpie-
vę, Svilelių lauko pakraštį pili-
grimai nepasuko, mat V. Strolia 
sumanė kitu keliu patraukti. 
Per Daugulų pakriaušes, kal-
vomis iki Butkiškio – buvusios 
Aukštaitijos partizanų vadavie-
tės. Čia jau Gintaras Vaičiūnas 
prabilo tikriausia lavina įdo-
miausių istorinių žinių. Kraš-
to sostakaimį Andrioniškį bei 
Anykščius piligrimai pasiekė 

prieš aštuntą ir jau ne savomis 
kojomis. Dvi dešimtys laimin-
gųjų ir Anykščių, Panevėžio, 
Vilniaus, dvi dešimtis kilome-
trų nuėję, dvasią atgaivinę.

medkirčių valanda

Andrioniškio miestelio šven-
tė šiemet mišką ir miško žmo-
nes pašlovino. Nuskambėjo 
žodžiai apie apylinkės šilus, 
miškus, kurių mediena tiko 
burlaivių stiebams ir sijoms. 
Gal net Kolumbo laivyno bur-
laiviams buvo naudota lietu-
viška mediena? Skaityti Anta-
no Paškevičiaus atsiminimai, 
rojaus mišką primenančio šilo 
prie Šventosios aprašymas. Ko 
tik ten nebuvo, ne tik milžiniš-
kos pušys, bet ir šimtamečiai 
ąžuolai, liepos, tik vienintelis 
„Kuko medis“, iš kurio daro 
rožančius neaugo. Rinktiniai 
miško sergėtojai saugojo ne tik 
šilų, bet ir sodybose augančius 
medžius. Be jokio reikalo iškir-
tęs sulaukdavo baudos. Senolis 
rašė ir apie žmonių verksmą, 
išgyvenimus, kuomet tą šventą 
mišką iškirto...

Nuskambėjo pamokanti pa-
saka apie teisingą medkirtį 
bei turtingą ir gobšų jo brolį 
ir auksinį kirvį. Apie senųjų  
medkirčių paslaptis, pjūklo, 
kirvio parengimą, apie kirtimo 
subtilybes, apie sielių plukdy-
mą kalbėjo Arvydas Masys, 
buvo demonstruojamos tako 
išvedimo, įrankių aštrinimo 
paslaptys, pasakota ir apie 
kirvius bei loviams ir luotams 

skobti naudojamas riesto me-
talo „vedegas“. Smagūs vyru-
kai rungėsi įkastą kuolą kuo 
greičiau į tris dalis sudalinti 
pjaunant, rąstą kuo greičiau 
perpjauti bandė, kuo plones-
nę ripką atpjauti, kuo greičiau 
rąstelį perpjauti bandė.

Partizanų sostinė ir lopšys

Nuo seno Andrioniškis poka-
rio partizanų sostine vadintas. 
O partizaninio judėjimo lopšiu 
dar tarpukariu tapo kultūrinė 
karinė organizacija Lietuvos 
šaulių sąjunga. Ta proga pakal-
bėta apie Andrioniškio krašto 
ir viso Anykščių rajono šau-
lius, jų veiklą tarpukariu, narių 
likimus sovietams okupavus 
Lietuvą, siaučiant Antrojo pa-
saulinio karo audrai, pokariu. 
Ta proga aptarta Raimondo 
Guobio knyga „Anykščių kraš-
to šauliai“.

Nuotaikingai griežė kaimo 
kapela, buvo smagių pasakoji-
mų, nuoširdžių ir netikėtų su-
sitikimų, mes vėl prisilietėme 
prie to, kas brangu, kas mus 
stiprina ir viltį teikia. Atsirem-
ti į praeitį, suvokti dabartį, nu-
matyti ateitį.

Šventės metu nuotaikingas 
melodijas griežė ir skambias 
dainas dainavo net dvi garsios 
apylinkių kapelos – andrioniš-
kėnų „Pelyša“ ir viešintiškių 
„Vingerinė“. Toks mini festiva-
lis - puiki proga ne tik pasiklau-
syti, bet ir pasišokti. Toks šiltas, 
šimtamečių liepų žiedų aroma-
tu persmelktas vakaras. 

Smagiai nusiteikę piligrimai šviesiu vieškeliu žengia Karčių link. 
Autoriaus nuotr.

Prie Amžinybės vartų Karčių kaimo kalne. 

Medžiapjovių varžytuvės Andrioniškyje. 

Dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už profesionalu-
mą, nuoširdų atsidavimą darbui. Nuoširdžiai ačiū.

Aurelija JUCEVIČIŪTĖ
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Ant Piliakalnio tautą vienijantys ženklai jonas jUneViČiUs

Liepos 6 – ąją, pusę devynių vakaro, ant Vorutos piliakalnio gausiai susirinkę anykštėnai 
šventė Lietuvos valstybės,  mindaugo karūnavimo, dieną. Ant piliakalnio sumontuotoje sce-
noje koncertavo Anykščių kultūros centro šokių kolektyvai, lietuvių liaudies dainas atliko 
vakaro svečiai. 

Lygiai devintą valandą su viso Pasaulio lietuviais anykštėnai giedojo Lietuvos valstybės 
himną. Koncertas baigėsi po saulėlydžio.

„Faina“ jūsų tiek daug čia 
matyti“, - sveikindamas susi-
rinkusius su Valstybės diena 
vakarą pradėjo Anykščių kul-
tūros centro režisierius Julius 
Jakubėnas, beje, priminęs, kad 
anykštėnai pasikartotų „Tautiš-
kos giesmės“ žodžius...

Vakaro koncertą pradėjo šo-
kių kolektyvai „Vijurkas“ ir 
„Vija“, kuriems vadovauja Jū-
ratė Šimkienė. Šokėjus scenoje 
pakeitė svečiai: garsi folkloro, 
džiazo ir kitų stilių dainininkė, 
unikalaus balso savininkė, kon-
certavusi daugelyje užsienio ša-

lių, klaipėdietė  Rasa Serra ir ne 
mažiau šalyje žinomi muzikan-
tai trombonininkas, grojantis ir 
kitais instrumentais, Vytautas 
Pilibavičius ir perkusininkas 
Artūras Maniušis. Skambėjo 
įvairių Lietuvos regionų liau-
dies dainos, daugiausia aran-
žuotos V. Pilibavičiaus. 

Lygiai devintą valandą anykš-
tėnai kartu su vakaro svečiais 
giedojo Lietuvos himną šitaip 
įsiliedami į jau tradicinį ritualą 
„Tautiška giesmė aplink pasaulį“, 
po kurio koncertas tęsėsi toliau.

Keliems anykštėnams ne 
itin patiko tai, kad nebuvo nu-
grėbta jau sudžiūvusi žolė nuo 
nušienauto, beje, netrumpom 
ražienom, piliakalnio. Kiti gi, 
ypač vaikai, šienu džiaugėsi. 
Jiems tai buvo atradimas ne tik 
šieno gniūžtėm pasimėtyti, bet 
ir tėveliams prinešti, kad sėdėt 
minkščiau būtų. Nuo vaikų ne-
atsiliko ir suaugę – anykštėnė 
Neringa su viešniomis iš Vil-

Anykštėnai Lietuvos himną giedojo su jiems gerą koncertą dovanojusiais svečiais. Ant Šeimyniškėlių piliakalnio Dainuoja Rasa Serra.

Ant piliakalnio nupjautame šiene šėliojo vaikai.

Anykštėnė Neringa (dešinėje) su viešniomis iš Vilniaus Laima ir Vita-
lija džiaugėsi Valstybės dienos  švente ir pasipuošė šieno vainikais. 

„Saulašarės“ šokiai saulėlydžio gaisuose ant Šeimyniškėlių pi-
liakalnio. 

niaus džiaugėsi geru oru, gražia 
švente ir pasipuošė iš šieno nu-
sipintais vainikais. 

Po vakaro svečių pasirodymo 
koncertą tęsė Anykščių kultūros 
centro šokių kolektyvai „Gojus“ 
(vad. Jūratė Uselienė) ir „Saula-
šarė“ (vad. Irma Baukytė). Šią 
programos dalį J. Jakubėnas 
pristatė kaip šokių pynę. Išties 
scenoje šokėjai keitė vieni kitus. 

Abu kolektyvai gerai pažįstami 
anykštėnams, abu turi kuo di-
džiuotis - „Gojus“ ką tik sugrįžo 
iš festivalio Albanijoje, kur lai-
mėjo pirmą vietą, o „Saulašarė“ 
džiaugiasi žinia, kad dalyvaus 
Respublikinėje dainų šventėje. 
Gaila, kad jų nuostabių šokių 
dalis susirinkusiųjų nesulaukė, 
nuo kalno išėjo pagiedoję Lietu-
vos himną. 

„Gojaus“ šokėjai fotografavosi su Lietuvos trispalve.          Autoriaus nuotr..
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Aš tikrai myliu Lietuvą 
(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. 
Kiauliaganys.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:55 Prie Gangos su Sue 
Perkins.
12:50 Salų gamtos slėpiniai.
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 Otilijos fon Faber-Kastel 
istorija  N-14. 
23:25 Raitelis iš Aukštųjų lygumų  
N-14. (kart.).
01:10 Tesėsiu, kol norėsiu N-14. 
(kart.).

06:35 Broliai meškinai. 
07:05 Bunikula.
07:30 Sniego karalienė 3.

09:15 Troškimų akmuo.
11:05 Ko nori mergina   N-7.  
13:15 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas  N-7.  
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nekenčiu žvaigždės.  
20:30 Laisvas smūgis.  
21:40 EURO 2020 futbolo čem-
pionatas. Finalas.  
00:00 Laisvas smūgis.  
00:30 Traukinių žymėjimas 2  S.  

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Kung fu panda. (kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.  
09:30 Ratai 2 
11:30 Laukinė Arabija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Arabija 
12:30 Sugalvok norą  N-7.
14:15 Džiunglių karalius  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 Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai: žaibo vagis N-7.
22:00 Narkotikų karas N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Narkotikų karas N-14..
00:35 Fanatikė  N-14.

06:00 Varom! 
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Baltijos komandinis galiū-
nų čempionatas. Radviliškis (k). 

08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I etapas. 
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
13:35 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. 
17:00 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai  N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7..
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:45 Karo vilkai  N14. 
00:50 Įkalintas (k)   N14. 

06:20 Praeities kartų liudytojai. 
06:50 Vilniaus Gaonas. 
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. Juodosios Uolos N14. 
23:00 Nes ji yra moteris N14. 
01:00 Išmokyk mane mylėti (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo!  (kart.).

07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio žodis.  
08:00 Kelias.  
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedros bazilikos.  
13:40 Šventadienio mintys.  
14:05 Klausimėlis.  
14:25 Kapitonas Šarkis (kart.).
15:40 Ištvermiečiai. 
16:00 Atviras Lietuvos konkūrų 
čempionatas. 
18:00 Sporto galia.
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Knygų savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Koncertas vienam.  
22:00 Fortepijono maratonas 
Beethovenui.  
22:30 Žemaitė. Petras Kurmelis  
(kart.).
00:35 Vilniaus šiuolaikinės mu-
zikos ansamblis „Synaesthesis“ 
(kart.).
01:15 Otilijos fon Faber-Kastel 
istorija 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 Vienam gale kablys.
10:00 Sandėlių karai  N-7.
10:30 Indijos leopardo kalvos.

11:40 Įelektrintas ledas  N-7.
12:45 Laukinė Kosta Rika  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  N-7.
15:55 Numatomos Lietuvos 
vaikinų (U-19) krepšinio rinktinės 
rungtynės pasaulio čempionate.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
18:55 Numatomos Lietuvos 
vaikinų (U-19) krepšinio rinktinės 
rungtynės pasaulio čempionate.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Bermudų trikampis  N-14.
23:50 Sveiki atvykę į džiungles  
N-14 (kart.).

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. HALINA 
KAIRIŪKŠTYTĖ - JACINIENĖ. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas   N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Laisvės TV valanda. 
20.00 Žinios.

20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Pėdsakas N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Geltonas karutis.
13.30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
13:00 Išlikę.
13:30 Iliustruotos Vilniaus isto-
rijos.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Šv. Mišių transliacija. šv. 
Benedikto iškilmės iš seserų 
Benediktinių bažnyčios Kaune.
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.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 (Ne)emigrantai.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Babilonas Berlynas  N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka  (kart.).
00:20 Kelionių atvirukai.
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė 
dokumentika (subtitruota, kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 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. N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius. 
15:30 Mano namai - mano liki-
mas. N-7.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Ties riba į rytojų. N-14. 
00:45 Strėlė. N-7. 
01:45 Traukinių žymėjimas 2 
(kart.) S. 
03:45 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. 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.
15:00 Simpsonai.  N-7.
16:00 TV3 žinios.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 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Juodoji aušra. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Juodoji aušra. N-14.
00:05 Naktinė pamaina. N-14.
01:05 Havajai 5.0. N-7.

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

08:35 Šuo (kart.) N-7. 
09:40 Pėdsakas (kart.) N-7. 
10:35 Iškvietimas (kart.) N-7. 
11:35 Mentalistas (kart.) 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 Žvaigždžių kelias  N-7. 
23:25 Mirtinas ginklas (kart.) N-7.  
00:25 Legendų biuras (kart.) 
N-14. 

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus (kart.) 
N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.) N-7. 
13:30 Stebuklas (kart.) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (kart.) 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 Korumpuoti   N-14.  
22:50 Svajoklė.
23:50 Našlaitės  N-7. 
01:50 Prancūziška žmogžudystė  
(kart.) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 

(kart.).
07:35 44 katės.
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.).
13:55 Radviliada (kart.).
15:20 Ką veikti?! 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
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 Samas Spiegelis. 
Holivudo užkariautojas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žarckai. TV spektaklis.  
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
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.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Naujakuriai  N-7.
12:20 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 Šokis hip-hopo ritmu  N-7.
23:15 Velnio ranka. S.
00:55 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.
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 Skonio reikalas.  
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.
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.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai.
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. 
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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 (Ne)emigrantai.  
19:30 1000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Babilonas Berlynas  N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas draugėms  
N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:20 Kelionių atvirukai.
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. 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 Būk kietas. N-14.
00:35 Strėlė. N-7.
01:35 Šilumos smūgis (kart.). 
N-14.
03:20 Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
04:50 Kalnietis. N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai. 
N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Jeloustounas  (kart.). 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje. N-7.
09:40 Vilties spindulys. N-7.
11:50 Rojus. N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus. N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė. 
N-7.
15:00 Simpsonai. N-7.
16:00 TV3 žinios.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 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Įsibrovimas. N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Įsibrovimas. N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Įsibrovimas. N-14.
23:55 Naktinė pamaina. N-14.
00:55 Havajai 5.0. N-7.

01:55 Rouzvudas. N-7.

06:20 CSI. Majamis (kart.) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(kart.).
08:35 Šuo (kart.) N-7. 
09:40 Pėdsakas (kart.) N-7. 
10:35 Iškvietimas (kart.) N-7. 
11:35 Mentalistas (kart.) 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 Čempionas 3  N-14. 
23:05 Laiko įkaitai (kart.) N-7. 
01:20 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(kart.). 
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.) N-7.  
13:30 Stebuklas (kart.) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (kart.) 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 Nusikaltimo vieta – Berlynas  
N-7.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Nusikaltimo vieta - Berlynas 
(kart.) N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja 2018 (kart.).
07:20 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
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 Kelias į namus (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
15:00 Dešimtasis dešimtmetis 
(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 Atspindžiai (kart.).
19:30 Dešimtasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tūkstantmetis kombu sulti-
nys: taip japonai kuria bendrystę.
22:45 Klausimėlis (kart.).
23:00 Veranda (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.

08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:20 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 Rembo  N-14.
23:05 Skubi pagalba  N-14.
00:55 Majų baikerių klubas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 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 Skonio reikalas.  
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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 Sveika lėkštė su V. Kurpiene
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Spausk gazą
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
10:30 Sveikatos receptas.  
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
14:30 Retro automobilių dirbtuvės
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:30 Delfi diena. Keturios sienos.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.

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 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 (Ne)emigrantai.  
19:30 Nacionalinė ekspedicija.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Babilonas Berlynas  N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:20 Kelionių atvirukai.
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).

06:30 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. N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas. N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Šilumos smūgis. N-14. 
00:25 Strėlė. N-7.

06:15 Galingieji reindžeriai. N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Jeloustounas (kart.). N-7.
08:35 Meilės sūkuryje. N-7.
09:40 Vilties spindulys. N-7.
11:50 Rojus. N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus. N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė. N-7.
15:00 Simpsonai. N-7.
16:00 TV3 žinios.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 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Nakties klajūnai 2. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nakties klajūnai 2. N-14.
23:50 Naktinė pamaina. N-14.
00:50 Havajai 5.0. N-7.

06:20 CSI. Majamis (kart.) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(kart.).
08:35 Šuo (kart.) N-7. 
09:40 Pėdsakas (kart.) N-7. 
10:35 Iškvietimas (kart.) N-7. 

11:35 Mentalistas (kart.) 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 Laiko įkaitai N-7. 
23:15 Žvaigždžių kelias (kart.) 
N-7.  
01:35 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai  N-7. 

06:05 Daktaras Ozas  N-7.  
07:05 Žingsnis iki dangaus 
(kart.) N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.) N-7.  
13:30 Stebuklas  (kart.) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar  (kart.) 
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 Nusikaltimo vieta – 
Berlynas  N-7.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
08:40 Lietuvos mokslininkai 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:30 Kelias (kart.).
13:00 Legendos (kart.).
13:55 7 Kauno dienos (kart.).
14:25 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Samas Spiegelis (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
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 šva-
riau (kart.).
19:30 Dešimtasis 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.

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.
12:20 Britanijos talentai.
12:50 Nuogi ir įbauginti  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.

14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI kriminalistai  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Karaliaus vardu 3  N-14.
22:50 Skubi pagalba  N-14.
00:35 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 perskambin-
siu N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas. Orai.

23.00 Brangioji, aš perskambin-
siu  N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose. 
08:00 Yugo broliai.
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.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Yugo broliai.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.

antradienis 2021 07 13

trečiadienis 2021 07 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. liepos 10 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 daiktai.
16:45 Kalnų daktaras  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 (Ne)emigrantai.  
19:30 Gimę tą pačią dieną.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Babilonas Berlynas  N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:20 Kelionių atvirukai. 
00:30 Veranda (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:40 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. N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas. N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7.
20:30 Turtuolė varguolė. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Domino. N-14.
00:20 Strėlė. N-7.
01:20 Būk kietas (kart.). N-14. 

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. 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 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14.
23:50 Naktinė pamaina. N-14.
00:50 Havajai 5.0.N-7.
01:50 Rouzvudas. N-7.

06:20 CSI. Majamis (kart.) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(kart.).

08:35 Šuo (kart.) N-7. 
09:40 Pėdsakas (kart.) N-7. 
10:35 Iškvietimas (kart.) N-7. 
11:35 Mentalistas (kart.) 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 Neramumai Bronkse  
N-14. 
22:50 Čempionas 3 (kart.) N-14.  
00:50 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(kart.).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (kart.) 
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 Aleksas Hugo. Levanto 
meilužiai  N-14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas (kart.) N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Akacijų alėja 2018 (kart.).
07:20 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
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. Šaukėnai 
(kart.).
15:00 Dešimtasis dešimtmetis 
(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 Veranda (kart.).
19:30 Žemė žvelgiant iš kos-
moso.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gyveno kartą Uvė  N-14.
23:25 Tonis Erdmanas  S.
02:00 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 Aš – ralistas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:20 Britanijos talentai.
12:50 Nuogi ir įbauginti  N-7.
13:50 Sandėlių karai  N-7.
14:50 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 Brolis  N-14.
23:10 Skubi pagalba  N-14.
01:00 Majų baikerių klubas 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 Skonio reikalas. 
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 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su 
D. Žeimyte-Biliene.
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 bai-
dare su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 (Ne)emigrantai.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:20 „Ilsėkis ramybėje“ departa-
mentas  N-14.
23:55 Tai tik pasaulio pabaiga 
N-14.  

06:15 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. 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 „Volfas Engelman neal-
koholinis“ Tarptautinė aludarių 
šventė. 

21:30 Ištroškę greičio. N-14.
00:05 Ačiū už Jūsų tarnybą. 
N-14.
02:15 Domino (kart.). N-14.

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. 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 Nerealieji 2. N-7.
21:55 Fantastiškas ketvertas. 
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Fantastiškas ketvertas. 
N-7.
23:45 Draugiškas seksas. N-14.
02:00 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14 (kart.).

06:20 CSI. Majamis (kart.) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(kart.).
08:35 Šuo (kart.) N-7. 
09:40 Pėdsakas (kart.) N-7. 
10:35 Iškvietimas (kart.) N-7. 
11:35 Mentalistas (kart.) 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.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Mirtinas ginklas 4  N-14. 
00:00 Neramumai Bronkse 
(kart.) N-14.  
01:50 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(kart.).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.) N-7.  
13:30 Stebuklas (kart.) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (kart.) 
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 Žmogžudystės Marnove   
N-14.  
22:55 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą  N-14.  
01:00 Aleksas Hugo. Levanto 
meilužiai (kart.) N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Koncertas vienam (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Knygų savaitė (kart.).

08:40 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Rusų gatvė (kart.).
12:30 Stop juosta (kart.).
13:00 Stambiu planu (kart.).
13:55 Indivizijos (kart.).
14:25 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Žemė žvelgiant iš kosmo-
so (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  (kart.).
19:35 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kelias   N-7.
22:45 Muzikos festivalis „Nida 
2019“.  
00:15 DW naujienos rusų kalba.
00:30 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:20 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 Optibet A lygos rungtynės 
Telšių „Džiugas“ – Gargždų 
„Banga“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Domino  N-14.
23:55 Brolis  N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  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.
16.28 Orai.
16.30 Vyrų šešėlyje. HALINA 
KAIRIŪKŠTYTĖ - JACINIENĖ.  
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 baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai.
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 Lietuviškos atostogos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
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 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:30 Delfi diena.

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų 
skaičių. 

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

gaminame su „Anykšta“

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos 
(kart.).
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Dainuok.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
11:55 Stichinio gaisro ana-
lizė.
12:45 Vidurinių Rytų gamta.
13:40 Komisaras 
Montalbanas  N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas.  
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 Atostogos N-14.  
00:40 „Ilsėkis ramybėje“ 
departamentas N-14. 
(kart.).

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
07:00 Bunikula.
07:30 Padūkėlių lenktynės.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodi-
jos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
10:00 Avelės ir vilkai 2.
11:35 Laukinių žmonių me-
džioklė. N-7.
13:40 Paskutinės atostogos. 
N-7.

15:55 Naujokė. N-7. 
17:55 Žalia šviesa. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Medžioklės sezonas 
atidarytas.
21:15 Tėtukas namie. N-14.
23:10 Gidas vienišiams. S.
01:20 Diktorius. N-14.
03:10 Ištroškę greičio 
(kart.). N14.

06:35 Kung fu panda. 
(kart.).
07:00 Bakuganas. N-7.
07:30 Galingasis 6. N-7.
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 Arabija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Arabija.
12:35 Netikras princas.
14:25 Stebuklingas sezo-
nas. N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Planas tėčiui. N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Planas tėčiui. N-7.
22:00 Svarbiausios valan-
dos. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Svarbiausios valan-
dos. N-14.

00:15 Tūnąs tamsoje. S.

07:00 Pričiupom! (kart.).
07:30 Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu (kart.) 
N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu  N-7.  
12:25 Padėtis nevaldoma.  
13:35 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
15:50 Gordono Ramzio vir-
tuvės košmarai.
17:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7.  
18:10 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
19:30 Kaukės.  
22:00 Susikaupk  N-14.  
00:10 Invazija   N-14. 

06:00 Praeities kartų liudy-
tojai. 
06:30 Vilniaus Gaonas. 
07:00 Akloji (kart.).
08:30 Daktaras Ozas  N-7.  
09:30 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
11:00 Gordono Ramzio vir-
tuvės pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji (kart.).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (kart.).
18:45 Akloji (kart.).
20:25 Būrėja (kart.).

21:00 Vera N-14. 
22:55 Aušros pažadas  
N-14.  
01:35 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (kart.) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Kelias į namus. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Lietuvos mokslininkai.  
09:00 Kūrybingumo moky-
kla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimy-
ne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Kelionių atvirukai.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx.  
14:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“.  
16:30 Erdvės menas.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Išsaugota istorija.  
19:00 Anykščių krašto pilia-
kalniai ir pilys. 
19:30 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Hindenburgas  N-14.  
23:05 LRT OPUS ore.  
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Tai tik pasaulio pabai-

ga   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 Aurum 1006 km lenk-
tynės.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Pabėgimas į 
Galvestoną N-14.
23:55 Domino  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 dienoraš-
tis. 
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 Laisvės TV valanda. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Skrydis per Atlantą.
22.30 Žinios.Orai. 

23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas  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 Lietuviškos atosto-
gos.
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.
17:00 Yugo broliai.
17:30 Yugo broliai.
18:00 Yugo broliai.
18:30 Yugo broliai.
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 Lietuviškos atosto-
gos.
00:00 Yugo broliai.
00:30 Yugo broliai.
01:00 Yugo broliai.
01:30 Yugo broliai.
02:00 Yugo broliai.
02:30 Mano pramogos 
veidai.

Kefyro ir sūrio piršteliai keptuvėje 
Šie skanutėliai ir minkšti piršteliai puikiai tinka ir kaip 

pagrindinis patiekalas su spirgučių padažu, ir kaip garny-
ras prie mėsos patiekalų. 

InGReDIenTAI:

280 gramų miltų;
230 gramų sūrio (smulkiai 

tarkuoto);
225 mililitrai kefyro;
0,5 šaukštelio sodos;
1 žiupsnelis cukraus;
1 žiupsnelis druskos;
šiek tiek aliejaus.

PARuOŠImO BūDAS:

1. Kefyrą išmaišykite su soda, 
berkite cukrų ir druską. Suber-
kite miltus, sūrį ir minkykite iki 

vientisos tešlos. Jei tešla labai 
lipni, berkite dar truputį miltų.

2. Nuo tešlos atgnybkite po 
gabalėlį ir kočiokite volelį - 
pirštelį.

3. Keptuvėje įkaitinkite aliejų 
ir pirštelius gražiai apkepinkite 
iš abiejų pusių. Skanaus!

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 
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įvairūs

siūlo darbą

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradie-
nio „Anykštoje“ kainuos tik 5 

eurus, šeštadienio 
– 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

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

Tel. (8-381) 5-94-58.
El. p.: reklama@anyksta.lt

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais tik 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 

Reikalingas
 traktorininkas.

Darbas ratiniu traktoriumi.  
Tel.: (8-698) 46745, 
        (8-686) 23411.

Reikalingi darbuotojai 
buldozerininkas, 

ekskavatorininkas. 
Tel.: (8-698) 46745, 
        (8-686) 23411.

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia apie butų pirkimą

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

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

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

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (skelbta 2021-07-01).
 Užsak. nr 675.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-676) 69399.

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

AuKštA KOKyBė ir 
žemA KAinA - 

paminklai, kapavietės ir 
kiti akmens gaminiai.

Tel. (8-698) 87560.

uAB ,,Rokiškio pieno gamyba“ 
darbui utenoje priims automatikos šaltkalvį.

Darbo pobūdis: automatikos prietaisų montavimas, remontas, priežiūra.
 Atlyginimas 1300-1500 Eur neatskaičius mokesčių. 

Teirautis tel. (8-686) 29475, 
gyvenimo aprašymus siusti el.p. vigandas.jauniskis@rokiskio.com

Reikalinga virėja su patirtimi 
Skiemonių mstl. Anykščių raj.

Tel. (8-614) 56848.

 UAB „Miško draugas“ siūlo 
darbą medkirtės (harvester) 
operatoriams. Skambinti dar-
bo metu. 

Tel. (8-613) 16671.  

Smulkina (mulčiuoja) pievas. 
Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-659) 75977.

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.

Kasa, valo šulinius. 
Tel. (8-652) 77065.

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

Tel. (8-630) 01033.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolaidos.
(Pirmadieniais-sekmadieniais 
7-22 val.)

Tel (8-679) 02099.

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

Tel. (8-699) 65148.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

AnYKŠČIŲ RAJOnO SAVIVALDYBĖS 
ADmInISTRACIJOS SKeLBImAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu Anykš-
čių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio šiuo metu Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo turto par-
davimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 3 aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukci-
ono pradžia – 2021 m. liepos 30 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2021 m. rugpjūčio 5 d. 10 val. 
Parduodamo turto apžiūra – 2021 m. liepos 27, 28 ir 29 d., darbo valandomis, susitarus dėl tin-

kamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos banko pa-

vedimu į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas 
pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) 
valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab. 

Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, el. p. audrone.savickiene@anyksciai.lt. 

Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.

Eil. nr. Pavadinimas Pagaminimo metai Pradinė pardavimo kaina, 
Eur

Apžiūros vieta

1. Metaliniai stelažai, 12 vnt. 
(2000x650x1800) kiekvienas 
su 5 lentynomis

2016 625,00 Anykščių m.
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Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.
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Vyr. redaktorė

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

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 15 d. (ketvirtadienį) pre-

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

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

Brangiai superkame vertingus 
antikvarinius daiktus bei 

priimame parduoti į aukcioną. 
Kreiptis tel. (8-687) 95969.

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, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, so-
dybas.

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą Anykščių rajone. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-607) 49133. 

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

Tel. (8-600) 28523.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Veršingą telyčią arba melžia-
mą karvę.

Tel. (8-620) 80915.

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

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

PeRKAme
mIŠKuS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AuKŠČIAuSIA KAInA, 

GReITAS ATSISKAITYmAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KARVeS, 
BuLiuS iR teLyčiAS 

„KReKenAVOS 
AGROFiRmOS“ 

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

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

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. 

Medžio apdirbimo įmonė 
tieSiOGiAi PeRKA 

mišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Perkame sodybą.
tel. (8-684) 44444.

nekilnojamasis turtas

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.

Gedimino g. Anykščiuose su-
remontuotą namą. 

Tel. (8-678) 75239.

Pakrantės g. Anykščių mies-
te namą.

Tel. (8-646) 36702.

Skubiai 3-jų kambarių butą, 
(86 kv. m) II aukštas, Kupiškyje 
(2 km iki marių), 16500 Eur. 

Tel. (8-605) 16060. 

Bendrabučio tipo butą su pa-
togumais. Reikalingas remon-
tas. Kaina 9000 Eur. Domina 
keitimas.

 Tel. (8-638) 87800.

Kuras

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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.

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

Tel. (8-683) 08828.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, ga-
balinės kuro durpės ir durpių 
granulės. Didelė kaitra, prista-
tymas.

Tel.: (8-615) 79101, (8-612) 93386.

Automobiliai

2004 m. MERCEDES BENZ 
A-200. Mechaninė pavarų 
dėžė, tvarkingas. Kaina 1160 
Eur.

Tel. (8-619) 87093.

2002 m TOYOTA COROLLA. 
Dyzelis, geros būklės.

Tel. (8-687) 39709.

Kita

Braškių uogas pačiam pa-
siskinti D. Lingienės ūkyje 
Anykščių r.

 Tel. (8-687) 45219.

Šienainį rulonais.
Tel. (8-610) 68372.

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

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

Tel. (8-676) 69399.

Kita

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

Tel. (8-623) 95335.



2021 m. liepos 10 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FELjETONAS 

mėnulis
liepos 10-12 d.d. - jaunatis.

Benediktas, Vilmantas, Pijus, 
Šarūnė, Kipras.

Amalija, Prudencija, Rufina, 
Gilvainas, eirimė.

šiandien

liepos 11 d.

vardadieniai

oras

+22

+30

liepos 12 d.
Bonifacas, Brunonas, Sigitas, 
Sigisbertas, margiris, Izabelė, 
Vyliaudė, 

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti  www.anyksta.lt, bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. mobilujį laiškanešį gali išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

 - ŽINOK DAUGIAU 
NEI KAIMYNAS!

Anno

Domini 

mmXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Amiliutė Anykščiuose pasigenda nudistų pliažo

Ateina Petriukas į mokyklą. 
Mokytoja jo klausia, koks skai-
čius eina po 8.

- Devyni.
- Šaunuolis. Kas tave išmokė 

pažinti skaičius? - vėl klausia 
mokytoja.

- Tėtis.
- Puiku. Na, o koks skaičius 

eina po 10?
- Valetas, - atsako Petriukas.

***
Kalbasi du pensininkai. Vie-

nas sako:
- Skurdžiai šiais laikais gyve-

na jaunimas...
Kitas:
- Skurdžiai, bet užtat links-

mai... Vat vakar mačiau - trise 
vieną cigaretę rūko ir taip žven-
gia, taip žvengia!

***
Tikybos pamoka. Mokytoja 

vaikų klausia:
- Kas nori keliauti į rojų?
Visi pakelia rankas, o Petriu-

kas atsistoja ir sako:
- Man mama liepė grįžt namo 

po pamokų.

***
Išeina iš klubo trys girti vy-

rukai. Eina apsikabinę, šūkauja. 
Prieina prie taksisto ir sako:

- Keturis paveši?
Taksistas atsako:
- Kaip keturis? Jūs gi trise!
Vyrukai:
- O tu ką, su mumis neva-

žiuosi?

***
Dvi pankės kalbasi:
- Žiūrėk, prasidūriau antrą 

skylę nosyje!
- Ir kaip, dabar geriau užuodi?

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 60

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse ar „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 46

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

koks kurortas be nudistų,
kaip vištidė būt be vištų. 
Pasivaikščiojus taku
kaip įdegti be dryžių?

Palanga štai pliažą turi,
Nuogos moterys ten guli,
Šurmuliuoja, erzeliuoja,
Vyrus sau terorizuoja.

O Anykščiuose senovė.
Gulim kelnes apsimovę.
Tarsi būtum vienuolyne-
nė vienos plikos šikinės. 

Baranauskas pamatytų -
Ot išgirtų, aprašytų. 
Turim šitiek restoranų,
Tačiau pliažas - varge mano!

Mere, kreipias Amiliutė,
Reik erotikos truputį.
Ši idėja nebrangi -
Nusirengi ir drimbi.

Iki rugsėjo 1-osios laikraštį 
,,Anykšta“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite 
kaip už 11 mėnesių prenume-
ratą, o mūsų leidinius gausite 
visus metus. 

užsisakę „Anykštą“ visiems 
metams žurnalą „Aukštaitiškas 
formatas“ gausite nemokamai.

 Per vienerius metus išleidžiame 
100 ,,Anykštos“ numerių. Tiek 
tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 


