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Trečius metus iš eilės 
Šventosios upės vagą artė-
jant Miesto šventei šienau-
ja samdyta įmonė iš Kauno 
UAB „Hidro darbai“. 

Kauniečiai laimėjo Anykš-
čių rajono savivaldybės 
administracijos skelbtą vie-
šųjų pirkimų konkursą ir 
upę šienaus iki 2023-ųjų. 
Per trejus metus už upės šie-
navimą Anykščių savivaldy-
bė UAB „Hidro darbai“ su-
mokės 13 tūkst. 350 eurų.

UAB „Hidro darbai“  Šventosios upės vagą šienaus ir kitais, ir dar kitais metais.

Darbuotojų 
kaita 
savivaldybėje: 
prie Tubio bėgo 
nepalyginamai 
daugiau

Pagrindiniai 
lietuvių kalbos 
griovikai –  
didmiesčiai 

Pandemija 
neužkirto kelio 
kūrybai 

Skubėjo greitai imunizuotis
Anykštėnai ir ne anykštėnai pasinaudojo galimybe įgauti imunitetą po vienintelės vakci-

nos dozės. 
Vakar, liepos 16-ąją, nuo 11 iki 16 valandos Anykščių kultūros centre anykštėnai ir ne 

anykštėnai nuo Covid-19 buvo skiepijami  „Johnson & Johnson“ vakcina, kuriai vieninte-
lei nereikia pakartotinio skiepijimosi. 

Prie Anykščių kultūros centro driekėsi ilga norinčių skiepytis nuo Covid-19 eilė.

Visi norintys be išanksti-
nės registracijos galėjo gauti 
vakciną „Johnson & Johnson“ 
(gamintojas „Janssen Pharma-
ceutica NV“). Skiepijantis šia 
vakcina užtenka vienos dozės. 
Iki skiepijimo pradžios likus 15 
minučių eilėje rikiavosi per 50 
žmonių. Prasidėjus skiepijimui 
eilė netgi augo.

pastabos paraštėse

Svečias. Liepos 14-ąją apie 20 
val. 45 min., Anykščių r., kelyje 
Radiškis-Anykščiai neblaivus 
(nustatytas sunkus 2,61 prom. 
girtumas) Baltarusijos piliety-
bę turintis vyras (g. 1976 m.) 
vairavo automobilį VW SHA-
RAN. Vairuotojas sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos aps. VPK 
ilgalaikio sulaikymo patalpas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Paieškos. Šią savaitę Anykš-
čių rajono policijos komisari-
atas paskelbė net dviejų vyrų 
paieškas. Savaitės pradžioje 
dingęs jaunas vyras (g.1993 
m.) greitai buvo surastas, o 
penktadienį paskelbta kito as-
mens paieška - ieškomas 1968 
m. gimimo Aknystos socialinės 
globos namų gyventojas.

Rinkimai. Liepos 15-ąją, ke-
tvirtadienį, su Anykščių kūno 
kultūros ir sporto kolektyvu su-
sitiko buvęs krepšininkas Ro-
bertas Javtokas. Jis yra vienas iš 
pretendentų į Lietuvos krepši-
nio federacijos prezidento pos-
tą. Lietuvos krepšinio federaci-
jos prezidentas bus renkamas 
suvažiavime. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centras yra 
federacijos narys, todėl į suva-
žiavimą deleguos savo atstovą. 
Jau anksčiau Anykščių sporto 
bendruomenei savo programas 
pristatė ir kiti du pretendentai į 
Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidentus - Vydas Gedvilas ir 
Ramūnas Butautas.

Paminklas. Liepos 18 dieną, 
sekmadienį, 11 val. Anykščių 
šv. Mato bažnyčios šventoriu-
je bus atidengtas paminklas 
Anykščių krašto moterims ir 
merginoms, žuvusioms už Lie-
tuvos laisvę.
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spektrasSeimo nario „Knyga ne vaikams“ Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tomo Tomilino knyga išleis-
ta 2000 egzempliorių tiražu.

Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys 
Tomas Tomilinas išleido knygą „Knyga ne vaikams. 9 mitai 
apie gyvenimą tarp karnavalo ir pasninko.“ 

Gausiai grafikais ir nuotrauko-
mis iliustruotoje knygoje politi-
kas analizuoja 9 teorijas: „Lais-
vosios rinkos instituto ekspertai 
žino geriau“; „Draudimais nie-
ko nepasieksime, reikia švieti-
mo“ ; „Mums reikia tvirtos ran-
kos“ ir t.t..

„Anykštai“ T. Tomilinas 
sakė, jog knygoje jis analizuo-
ja konkrečias temas, kurios ir 
jam pačiam kėlė daug proble-
mų. „Bandau analizuoti tai, ko 
visuomenė nežino./.../Knyga 

skirta Ramūnui Karbauskiui, 
Sauliui Skverneliui, Agnei Ši-
rinskienei ir kitiems kolegoms“, 
- regis, ironizavo politikas. 

„Knyga ne vaikams. 9 mitai 
apie gyvenimą tarp karnavalo 
ir pasninko“ išleista solidžiu 
2000 egzempliorių tiražu. Jos 
nėra knygynuose. T. Tomilinas 
aiškinio, kad parduoti savo kū-
rinio neduoda vengdamas gali-
mų problemų dėl Seimo nario 
pašalinių pajamų. Knygas jis 
ketina išdovanoti bičiuliams, o 

kadangi tiražas, kaip minėjome, 
2000 - jų liks ir rinkėjams. 

38-erių T. Tomilinas yra bai-
gęs politikos mokslų studijas 
Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų 
institute bei viešąjį administra-
vimą Mykolo Romerio univer-
sitete. Seime jis dirba jau antrą 
kadenciją. Beje, 2008-2012 
metais T. Tomilinas buvo Sei-
mo nario Antano Bauros pa-
dėjėjas, o dabar politikai yra 
apsikeitę vietomis - A. Baura 
padeda parlamentarui T. Tomi-
linui. Liepos 24 dieną 11 val. 
T. Tomilino knygos pristatymas 
Anykščių bibliotekoje.

Paieškos. Lietuvoje paskel-
bus ekstremaliąją situaciją dėl 
išaugusių neteisėtų migrantų 
srautų, Migracijos departamen-
tas ieško 56 naujų darbuotojų.
Departamentas teigia, kad šis 
darbas ne tik leis prisidėti prie 
situacijos, susijusios su prie-
globsčio prašytojų antplūdžiu, 
suvaldymo, bet taip pat įgyti 
patirties prieglobsčio bei teisės 
srityje. Darbuotojams siūlomas 
per 1,2 tūkst. eurų atlyginimas 
neatskaičius mokesčių ir lanks-
čios darbo sąlygos, galimybė 
dirbti ne tik Vilniuje, bet visoje 
Lietuvoje.

Pilietybė. Prezidentas Gita-
nas Nausėda su pasaulio lie-
tuvių bendruomenių lyderiais 
aptars Lietuvos pilietybės iš-
saugojimą. G. Nausėda yra 
sakęs, kad dvigubą pilietybę 
reikia įteisinti, o referendumą 
dėl dvigubos pilietybės galima 
surengti 2024 metais su prezi-
dento rinkimais. Referendumas 
dėl dvigubos pilietybės išplėti-
mo jau vyko 2019 metų gegužę, 
tačiau tuomet nepavyko priimti 
Konstitucijos pataisos. Iš dalies 
nuotoliniame susitikime iš viso 
dalyvaus 45 pasaulio lietuvių 
bendruomenių lyderiai iš 21 
valstybės.

Mokestis. Aplinkos ministe-
rija siūlo keisti automobilių tar-
šos apmokestinimą – pakeisti ir 
didinti registracijos mokestį bei 
įvesti naują naudojimo mokes-
tį, kuris būtų mokamas kasmet. 
Planuojama apmokestinti tik į 
Lietuvą įvežamus automobilius 
ir pirmą jų registraciją. Nauju 
mokesčiu būtų skatinama per-
sėsti į bent trečdaliu mažiau 
taršius automobilius. Tiek re-
gistracijos, tiek taršos apmokes-
tinimas apskaičiuojamas pagal 
tą pačią formulę – kiek gramų 
anglies dioksido emisijų tenka 
vienam kilometrui ir oro taršos 
koeficientą.

Lobis. Nacionaliniame mu-
ziejuje eksponuojamas šiemet 
Vilniaus rajone rastas Lietuvos 
kunigaikščio ir Lenkijos kara-
liaus Jogailos laikų lobis. Ras-
tam lobiui priskirti 62 daiktai, 
pagrindinė jo dalis – 58 mone-
tos ir du sidabro lydiniai. Pagal 
rastas monetas lobio paslėpimo 
laiką būtų galima sieti su 1390 
metų vasarą vykusiu Vilniaus 
puolimu. Lobio vertė tuo metu 
galėjo siekti apie 120–130 gra-
šių. „Tuo laiku ši suma buvo 
didelė. Vien už du rastus pusru-
blius galima buvo įsigyti kuklų 
žirgą arba tris jaučius, už vie-
ną denarą – vištą, 60 kiaušinių 
kainavo apie du grašius, avies 
kailiniai – 12–15 grašių, 1000 
plytų – 25 grašius“, – praneši-
me teigė muziejininkai.

-BNS

Nežymiai sumažėjo deklaruojamų pasėlių plotas
Liepos 2-ąją Lietuvoje baigėsi pasėlių ir žemės ūkio nau-

dmenų deklaravimas, šiemet prasidėjęs balandžio 12 dieną. 
Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedė-

jas Virmantas Velikonis „Anykštą“ informavo, kad šiemet 
Anykščių rajone deklaruoti 82 tūkst. 274 ha, paraiškas tei-
kė 2 tūkst. 878 asmenys.

„Palyginimui, pernai paraiškas 
teikė 3 tūkst.7 asmenys. Po tru-
putį deklaruojančiųjų pasėlius ir 
žemės ūkio naudmenas skaičius 
mažėja. Ūkiai stambėja, be to, 
manau, žmonės ir iš pasaulio pa-
sitraukia. Nežymiai sumažėjo ir 
deklaruojamas plotas - apie 400 
ha, ko niekada nebuvo. Manau, 
kad tai gali būti dėl draudimo 
smulkinti nupjautą pievų žolę. 
Galimai kažkas nusprendė ne-
bepjauti pievų, techniškai nebu-
vo pasiruošę, paskaičiavo, kam 
deklaruoti pievas, jei įdėtas dar-
bas daugiau kainuoja nei gauna-
mos išmokos“, - komentavo V. 
Velikonis.

Pavėlavusiųjų teikti paraiš-
kas šiemet praktiškai nebuvo, 
nes, pasak Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo, paraiškų teikimas buvo 
pratęstas iki liepos 2 dienos.

„Buvo pratęstas paraiškų tei-
kimo laikas ir nebuvo taikomos 
nuobaudos, tad pavėlavimų mes 

netraktuojame“, - sakė jis.
Šiemet, kaip ir pernai, išliko 

panašus skaičius asmenų, kurie 
pasėlius ir žemės ūkio naudme-
nas deklaravo savarankiškai.

„Laikosi panašūs skaičiai. 
Seniūnijose pareiškėjai vis tiek 
gauna didelę metodinę ir da-
lykinę pagalbą, yra galimybė 
klaidas ištaisyti“, - sakė V. Ve-
likonis.

Sklandžiam deklaravimui, anot 
Žemės ūkio skyriaus vedėjo, ne-
trukdė ir koronaviruso pande-
mija. „Antri metai jau, mes prie 
to prisitaikėme. Buvo sudaryti 
išankstiniai grafikai telefonu ir 
pareiškėjai gana tvarkingai į se-
niūnijas ėjo. Matyt, pandemijos 
tvarką taikysime ir jai pasibai-
gus“, - tęsė V. Velikonis.

Pagal deklaracijų skaičių, 
pasak Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjo, pirmauja Anykščių rajono 
„aruodai“ - Anykščių seniūni-
joje pateikta per 400, Kavarsko 

seniūnijoje per 300 paraiškų. 
Pagal plotus pirmauja Anykš-
čių ir Troškūnų seniūnijos, 
kur deklaruota maždaug po 12 
tūkst. ha.

Vidutinis deklaruotų pasėlių 
ir žemės ūkio naudmenų plotas 
Anykščių rajone siekia 28,5 ha. 
Lietuvoje šis vidurkis nesiekia 
ir 20 ha. Didžioji dalis dekla-
ruotų kultūrų rajone - žieminiai 
javai (beveik 22 tūkst. ha), va-

sariniai javai (6 tūkst. ha), pie-
vos ir ganyklos (22 tūkst. ha).
Pasak V. Velikonio, Anykščių 
rajonas yra išskirtinis tuo, kad 
čia yra daug sodų (beveik 500 
ha). Taip pat deklaruota 6 tūkst. 
ha rapsų, 3 tūkst. 600 ha ankšti-
nių kultūrų ir kt.

Už deklaruotus pasėlius ir 
žemės ūkio naudmenas anykš-
tėnus turėtų pasiekti apie 16-17 
mln. Eur dydžio išmokų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Atogrąžas kviečia pamatyti Anykščiuose
Anykščių rajono savivaldybė liepos 23-25 dienomis kvie-

čia apsilankyti tarptautiniame floristinių kilimų konkurse 
„Vasaros atogrąžos Anykščiuose“, kuris miesto gyventojus 
džiugins jau 13-tą kartą.

Tarptautinį floristinių kili-
mų konkursą organizuojanti 
Anykščių rajono savivaldybė 
šiemet šventę kuruoti paskyrė 
Naujųjų Elmininkų bendruo-
menei. Susisiekusi su Naujųjų 
Elmininkų kaimo bendruome-
nės pirmininke Diana Šermukš-
niene, „Anykšta“ pasiteiravo, 
kaip sekasi ruoštis šiam rengi-
niui. Bendruomenės pirminin-
kė D. Šermukšnienė apgailes-Kasmet kilimų pynėjai stebi-

na savo išradingumu.

ieva kARPAViČiūTĖ 

tavo, jog organizuoti floristinių 
kilimų pynimą trukdo ne tik 
virusas, bet ir Lietuvą užklupę 
karščiai: „Daug gėlių žiedų ap-
džiūvo, taip pat medžiai.“ 

Registracija į floristinių kili-
mų konkursą vyksta iki liepos 
19 dienos, 10 valandos ryto, 
tačiau kasmet vykstantis kon-
kursas šį kartą nesulaukė daug 
dalyvių paraiškų. 

Naujųjų Elmininkų bendruo-
menės pirmininkė tikslaus da-
lyvių skaičiaus pasakyti negalė-
jo, kadangi registracija baigiasi 
tik pirmadienį. Tačiau, Dianos 
Šermukšnienės teigimu, šiemet 

nebus gausu kilimų pynėjų: 
„Raštu  dalyvavimą patvirtino 
nedaug dalyvių, kitiems per-
skambinėju. Šiandien visą die-
ną su visais telefonu kalbu“, - 
pasakojo pirmininkė. 

Šventės organizavimui bei 
prizų fondui šiemet Anykščių 
rajono savivaldybė skyrė 7 
tūkst. 700 Eur. 

Ši suma bus skirta ne tik ap-
dovanoti geriausiai pasirodžiu-
sius menininkus, bet taip pat 
visiems dalyviams padengti 
dalyvavimo išlaidas (kelionei, 
augalų, kitų priemonių kilimų 
pynimui įsigyti).
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Lietuvą pasiekė vadinamųjų „kultūrinių karų“ banga: 
šeimos politika priešinama su žmogaus teisėmis, pavargu-
si nuo ribojimų visuomenė karštai ginčijasi dėl simbolių 
ir vertybių. Antrasis Demokratijos forumas Anykščiuose 
sieks atsakyti į klausimą, kokia politika gali suvienyti su-
siskaldžiusią šalį. 

Forumo metu išsakomos idėjos, pasiūlymai taps Europos ateities 
konferencijos dalimi ir bus pateikti sprendimų priėmėjams. Europos 
Sąjungoje vyksta intensyvūs debatai dėl ateities, partijos ir organizaci-
jos kviečiamos diskutuoti su visuomene, kokios Europos norime, kur 
link judėsime artimiausius dešimtmečius. Lietuvos piliečiai negali likti 
šių diskusijų nuošalyje. 

FORUMO PRADŽIA liepos 24 dieną, 13 val. Anykščių miesto 
menų inkubatoriuje.
Kontaktai kilus klausimams: +37068627469, tomas.tomilinas@lrs.lt, 
+3706081395 jonas.mockunas@gmail.com 

Užsak. nr.

Samdyta įmonė žolę ir 
išsigrėbs

Kauniečiai pagal sutartį patys 
privalo ir išgrėbti nupjautą žolę 
bei ją išvežti į kompostavimo 
aikštelę. 

Pasak Anykščių rajono vice-
mero Dainiaus Žiogelio, šie-
naujamas tradicinis Šventosios 
ruožas - nuo užtvankos iki baž-
nyčios. „Ten jau matosi natūrali 
žolės linija. Kur šienaujama, 
ten žolės mažesnės“, - kalbėjo 
D. Žiogelis. 

Kauniečiai upės šienavimo 
darbus ketino pradėti liepos 
pradžioje, tačiau vandens lygis 
buvo aukštas, laukta, kol van-
duo bent šiek tiek atslūgs.  

Pjovė dalgiais

Daugelį metų Šventosios upės 
vaga buvo šienaujama dalgiais. 
Reguliuojant užtvankos šliuzus, 
kuriam laikui būdavo sumaži-

Vėl dirba samdyti šienpjoviai

Samdyta įmonė išgrėbia ir žoles iš upės.

namas vandens lygis žemiau 
užtvankos ir samdytos įmonės 
darbuotojai brisdavo į upę. Pa-
prastai upės šienavimo procese 
noriai dalyvaudavo ir Anykščių 
politikai, gaudami nemokamą 
galimybę pasireklamuoti.

Primename, jog Anykščių 
rajono savivaldybė dar mero 
Kęstučio Tubio valdymo laiko-
tarpiu už 75 tūkst. eurų įsigijo 
amfibiją, kuria ketinta šienauti 

Šventosios upės vagą. Tačiau 
jau po pirmųjų bandymų pa-
aiškėjo, kad įsigyta technika 
nėra pajėgi šienauti upę. Vėliau 
amfibija bandyta šienauti bent 
miesto parko tvenkinį, deja, ir 
stovinčiame vandenyje ji nepa-
jėgė dirbti. 

O D. Žiogelis sakė, kad už 
75 tūkst. eurų įsigyta technika 
primena žaislą: „Mano akimis, 
ji visiškai niekam tinkamas 
daiktas. Pirminis variantas am-
fibija apskritai buvo imitacija, 
nes ji net negalėjo pjauti žolės, 
agregatas buvo tarsi vaikiš-
kas žaisliukas.“ („Su amfibija 
bus bandoma šienauti miesto 
parko tvenkinius“; Robertas 
ALEKSIEJŪNAS; Anykšta, 
2020 07 11).

Yra teorinių vilčių amfibiją 
priversti dirbti

Amfibijos murkdymas van-
denyje porą metų buvo atrakci-
ja visiems anykštėnams. Dabar 
ši stebuklinga technika išvežta 
jos pardavėjams. D. Žiogelis 
aiškino, kad po teisinių ginčų 
buvo konstatuota, kad gaminys 
neatlieka savo paskirties, ir par-
davėjai buvo įpareigoti pakeisti 
jo konstrukciją.

„Nedaug turiu vilčių. Po tei-
sinių ginčų jie pažadėjo, kad 
investuos keliolika tūkstan-
čių eurų ir padarys taip, kad ji 
veiktų. Bet amfibiją išsivežė 
gal gegužės mėnesį ir vis dar 
tylu. Jokių žinių“,  - kalbėjo D. 
Žiogelis.

Už vieną Šventosios atkarpos nušienavimą savivaldybė mokės 
per 4 tūkst. eurų.

Prie „Maximos“ 
šviesoforo pakabinta 
lentelė aiškina, kaip 
važiuoti per sankry-
žą. Ką manote apie 
anykštėnų vairuotojų 
Kelių eismo 
taisyklių žinias?

Ernesta Junelytė: 
- Nepadeda nemokantiems 

ir lentelė, vakar dar buvo sto-
vinčių prie žalios, matės, kad 
nagrinėja lentelę, bet vis tiek 
nevažiavo.

Indrė Tunkevičienė:
- Dar prie kiekvienos perėjos 

po lentelę reikia pakabinti. Nes 
dauguma nežino taisyklių, ypač 
turistai su dviračiais ir paspirtu-
kais.

Juozas Ratautas:
- Tai paslėpta politinė rekla-

ma. Nors iki rinkimų nema-
žai laiko, bet meras, kasdieną 
sukdamas į dešinę, o socdemas 
vicemeras – į kairę ir apsisuk-
damas, veda aktyvią rinkiminę 
dar draudžiamą kampaniją. Pa-
gal lentelės piešinį virš „Mak-
simos“ šviesoforo anykštėnams 
belieka viena kryptis – tiesiai. 
Už tai ir agituoju.

Vytautas Senvaitis: 
- Kad ir turistams iš visos 

Lietuvos neprošal KET būtų 
panagrinėti. Daug kas čia „gry-
bauja“.

Pridės ir skraidymo 
funkciją

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie amfibijos - žoliapjovės 
gaivinimą: 

„Po teisinių ginčų jie paža-
dėjo, kad investuos keliolika 
tūkstančių eurų ir padarys taip, 
kad ji veiktų. Bet amfibiją išsi-
vežė gal gegužės mėnesį ir vis 
dar tylu.“

Parodykit komentatoriams 
Sauką

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, menininkas, apie patari-
mus, ką reikia tapyti: 

„Pavyzdžiui, viename iš 
paveikslų nutapiau  šiltnamį 
rapsų lauke. Buvo komentaras 
„niekad nemačiau, kad kažkas 
tapytų šiltnamį“, o man tas šil-
tnamis rapsų lauke pasirodė 
labai gražus.“

Tuoj kamuolį nepašokęs į 
krepšį įdėsite

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
augalų laistymą: 

„Sodinu naktimis ir nešu iš 
kūdros vandenį. Rankos jau 
gerokai pailgėjo.“

Ypač pabėgėliams iš karo 
zonos. Jaustųsi kaip namie...

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių rajono socialinės 
gerovės centro konsultantas, 
apie pabėgėlių įkurdinimą 
Anykščiuose: 

„Štai ir dabar žiūriu pro lan-
gą į buvusios Anykščių ligo-
ninės pastatus. Truputį į juos 
investavus galėtų būti puikus 
pabėgėlių centras.“

Kas po vandeniu tuos 
leidimus patikrins?

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, apie 
tai, kodėl bus išmontuoti 
Šventosios upėje esantys fon-
tanai: 

„Vargingas jų montavimas 
po vandeniu su visais leidi-
mais. Be to, rudenį dar viską 
reikia išmontuoti.“

Iš minimalios algos jie 
Lietuvoje neišgyventų...

Regina PATALAUSKIE-
NĖ, Anykščių rajono tarybos 
narė, apie pabėgėlius, kad 
kiekvieno jų išlaikymas per 
parą kainuoja 82 eurus:

 „Skaičiau, kiek kainuoja 
vieno pabėgėlio išlaikymas, ir 
man tai sukėlė pasipiktinimą.“
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rievės

Irma sako, jog labiausiai 
bijojo užkrėsti savo tėvus. 

Kada ir kokio koronaviruso tyrimo reikia?
Koronavirusui priverstinai sustabdžius įsibėgėjusį pa-

saulį, testai tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Lie-
tuvos statistikos departamento duomenimis, per visą pan-
demijos laikotarpį šalyje buvo atlikta per tris milijonus 
PGR, daugiau nei 630 tūkstančių antigeno ir netoli 170 
tūkstančių antikūnų tyrimų.

Piliečiai iš įvairių šalies rajonų pasakoja, kokius testus 
jiems tenka atlikti, kaip jie gyvena šiandien ir kodėl visuo-
menę ragina vakcinuotis. 

Džiaugiasi galimybe 
vakcinuotis
Kauno miesto gyventoja 

Irma, dalydamasi savo patir-
timi, visų pirma sako, jog nuo 
pat karantino pradžios stengėsi 
laikytis saugaus atstumo, veng-
ti susibūrimų, o dezinfekcinis 
skystis tapo neatsiejama mo-
ters kasdienybės dalimi.

„Prasidėjus pandemijai, la-
biausiai bijojau ne dėl savęs, 
nors ir priklausau rizikos gru-
pei dėl turimos ligos, bet dėl 
savo tėvų.“ 

Visą karantiną dizainere dirban-
čią moterį kankino neužtikrintumo 
dėl darbo, ateities ir nesaugumo 
jausmas, baimė dėl galimybės už-
sikrėsti pačiai ir užkrėsti artimus 
žmones. Tačiau, pasitikėdama 
medicina, kai praėjusiais metais 
atlaisvėjo karantinas, atlikusi cO-
VID-19 testą, ji išvyko atostogauti 
į užsienį. „Tik grįžusi po atostogų 
dar kartą pasidariau testą, norėda-
ma įsitikinti, kad neparsivežiau 
viruso iš atostogų ir kad neužkrė-
siu aplinkinių.“

„Norėdama grįžti į visavertį gy-
venimą, susitikti su artimaisiais, 
be baimės bendrauti su tėvais, 
džiaugiuosi šį pavasarį gavusi 
progą vakcinuotis. Nesuprantu 
žmonių, kurie nesuvokia skiepi-
jimosi svarbos. Mano nuomone, 
geriau iškentėti vakcinos šaluti-
nius poveikius, trunkančius kelias 
dienas, nei užsikrėsti virusu ir ne-
žinoti, kuo tas užsikrėtimas pasi-
baigs“, – teigia Irma. 

Svarbus saugumas – 
savo ir kitų
Marijampolietis Almantas dir-

ba sporto srityje, kur nuolat kon-
taktuoja su žmonėmis. Vienas 

užsikrėtimas žmonių rate galimai 
sustabdytų ne vienos sporto ko-
mandos ir jų trenerių štabo veiklą, 
todėl į saugumo užtikrinimą vyro 
darbovietėje yra žiūrima itin atsa-
kingai.

Almantas, norėdamas visaver-
tiškai dirbti, turėjo laikytis taisy-
klių ir prisitaikyti prie esamų sąly-
gų, todėl reguliariai testuodavosi. 
„Mano darbo specifika reikalauja 
žmogiško kontakto, o norint jį pa-
laikyti reikia būti užtikrintam dėl 
savo ir kitų saugumo užtikrinimo, 
šiuo atveju atliekant cOVID-19 
testus“, – pasakoja vyras.

Vyras, dalydamasis savo patir-
timi, išreiškė pasitikėjimą moks-
lu. Anot jo: „Vakcinos – įrankis, 
į kurį įsikibę žmonės galės grįžti 
į tokius gyvenimus, kokius turė-
jom iki prasidedant pandemijai. 
Raginu tikėti medicina, mokslu 
ir specialistais, turinčiais kom-
petencijų.“

Testas – galimybė 
užtikrinti saugumą
Šiuo metu mobiliuosiuose punk-

tuose atliekami trijų rūšių cO-
VID-19 ligos tyrimai: cOVID-19 
nustatymui skirtas SARS-coV-2 
PGR tyrimas, greitasis antigeno 
testas ir ankstesnio sirgimo cO-
VID-19 nustatymui skirtas grei-
tasis serologinis SARS-coV-2 
testas. Jų rezultatai paprastai gau-
nami per 24 valandas.

SARS-coV-2 PGR tyrimas 
atliekamas imant tepinėlį iš no-
siaryklės simptomus jaučian-
tiems, turėjusiems kontaktą su 
užsikrėtusiu arba galimai užsi-
krėtusiu asmeniu, į užsienį vyks-
tantiems asmenims, prieš planinį 
gydymą ir kt. 

Antigeno testas, kai tepinėlis 
imamas iš nosiaryklės, atliekamas 
profilaktiškai tiriamiems asme-
nims ir asmenims, norintiems pa-
sinaudoti darbo, ūkinės veiklos ar 
kitos veiklos sąlygomis. Ėminio 
paėmimas yra neskausmingas, ta-
čiau kiekvienas asmuo jį toleruoja 
individualiai. Dauguma žmonių 
pajaučia vos kelias sekundes trun-
kantį kutenimą, be jokio papildo-
mo diskomforto. 

Serologinis SARS-coV-2 ty-
rimas, kuriam reikalingas kraujo 
mėginys, atliekamas nejaučiant 
simptomų arba praėjus ne ma-
žiau nei 14 dienų nuo simptomų 
pradžios.

Šiuo metu į mobilius patikros 
punktus registruojami asmenys, 
jaučiantys simptomus, būdingus 
cOVID-19 ligai. Asmenys, turė-
ję NVSc specialistų patvirtintą 

kontaktą su sergančiu cOVID-
19 liga asmeniu, turėtų atlikti 
epidemiologinį infekcijos židi-
nio tyrimą.

Mobiliuosiuose punktuose 
profilaktiškai tiriami tam tikrų 
profesijų atstovai, kurie pa-
tiria didesnę riziką užsikrėsti 
cOVID-19 liga, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros specialis-
tai, slaugos ir globos, vaistinių, 
ugdymo įstaigų, mažmeninės 
prekybos įmonių darbuotojai, 
grožio paslaugų teikėjai ir kt.

Išsitirti taip pat gali asmenys, 
norintys pasinaudoti ūkinės 
veiklos ar kitos veiklos sąly-
gomis ir (ar) išvykti į užsienio 
valstybes. 

Serologinis SARS-coV-2 ty-
rimas mobiliuosiuose punktuo-
se atliekamas periodiškai profi-
laktiškai tiriamiems asmenims. 

Jeigu neatitinkate nė vieno iš 
kriterijų, tačiau norite atlikti nu-
rodytus tyrimus, galite kreiptis į 
tyrimus turinčias teisę atlikti įstai-
gas ir juos atlikti savo lėšomis.

Daugiau apie koronaviruso 
tyrimus, mobiliuosius punktus, 
vakcinaciją, naudingus kon-
taktus gyventojams ar kitos su 
pasauline pandemija susijusios 
aktualios informacijos galite 
rasti tinklalapyje www.koro-
nastop.lrv.lt arba paskambinę 
numeriu 1808. 

nuotr. iš asmeninių archyvų

Užsak. nr.702

Almantas: „Vakcinos – įran-
kis, į kurį įsikibę žmonės 
galės grįžti į įprastus gyve-
nimus.“ 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Būdamas sveiko proto (čia 
mano asmeninė nuomonė) 
pareiškiu, jog karštai palai-
kau Lietuvos Respublikos 
seimo ir Vyriausybės tvorą. 
siūlau kovą su Baltarusijos 
Prezidentu ir diktatoriumi 
(abu titulai tam, kad išlik-
čiau visiems politkorektiš-
kas) Aleksandru Lukašenka 
ir nelegaliais imigrantais 
tęsti naudojant ir kitas prie-
mones, negailint tam jėgų, 
energijos ir valstybės lėšų 
(ypač lėšų):

1.Visą lietuvos - Baltaru-
sijos pasienio ruožą ap-
statyti dzotais su šaudymo 

angomis. Dzotai galės būti 
tušti. Jie vien savo išvaizda 
atgrasys nelegalius imi-
grantus. kita vertus, žodis 
„dzotas“ man yra labai 
gražus.

2. Pasienio ruože įkur-
dinti savanorius šauklius 
juos apginklavus megafo-
nais. „Achtung, achtung“ 
arba „ratavokit, ratavokit, 
anys aina“ rėktų šaukliai 
ir pabėgėliai arabiškai 
isterikuodami „ajopšikmat“ 
mautų atgal į 
Baltarusiją.

3. Pirmąjį 
ir antrąjį 
punktus su-
jungti į vie-
ną: savano-
rius šauklius 
įkurdinti 
dzotuose - 
bus dvigubas 
efektas. Šauklius reiktų 
apginkluoti lazdomis, nes ir 
lazda bent kartą iššauna. O 
masinio šaudymo mums ir 
nereikia. 

4. Pasitelkti aviaciją ir 
oreivius. Pasienio ruo-
že esant palankiam vėjui 

barstyti į dolerius panašias 
praklamacijas. Tikėtina, kad 
tokius lapelius rinks ne tik 
baltarusiai, bet ir nelegalūs 
imigrantai. 

Praklamacijose turėtų 
būti aiškiai nurodyta, kad 
tvorą perlipę azijiečiai 
pateks į lietuvą, o ne į Vo-
kietiją, Prancūziją ar kokią 
atsiprašant Olandiją.

5.Prieš įgyvendinat penk-
tąjį punktą aiškiai instruk-
tuoti eišiškių, Medininkų, 

o ypač 
Dieveniškių 
pardavėjas, 
kad doleriai, 
ant kurių 
Lukašenkos 
portretas, 
kol kas nėra 
stabilus pi-
nigas. Dera 
būti pasi-

ruošus vėjo krypties kaitai.
6. Pasienio su Baltarusija 

ruože kiaulių augintojams 
išduoti lengvatinius lei-
dimus kiaulių kompleksų 
statyboms. jei musulmonų 
mūsų kiaulidės neišgąsdins, 
kiaulidžių kvapas bus hibri-

dinis atsakas į hibridinį A. 
lukašenkos karą. kvapas, 
žinia, gali į Baltarusiją 
neiti, bet čia jau kaip vėjas 
papūs...  

7. neutralią pasienio 
juostą užsodinti bulvėmis. 
Tikėtina, kad Baltarusijos 
režimui simpatizuojantys 
pabėgėlių vedliai nedrįs šių 
šventų augalų mindyti. Bus 
dar viena, nors ir sezoninė, 
užkarda.  

8. Visoje pasienio terito-
rijoje pristatyti melagingų 
į Baltarusiją nukreiptų 
kelio ženklų: Paryžius - 2 
kilometrai, Londonas - 3 
mylios,  Briuselis - a va ten 
už krūmų.

9. Organizuoti pabėgėlių 
gabentojų atgal į Baltaru-
siją organizaciją. jeigu jau 
persai ar sirai A. Lukašen-
kai moka po 15 tūkst. už jų 
įvežimą į europą, ras ir dar 
po 5 tūkst. už pažadą juos 
pervežti į patį europos cen-
trą. Aišku, pabėgėliai turėtų 
būti gabenami ne į Vilniaus 
rajoną, o atgal į Baltaru-
siją. Ši priemonė galbūt 
atnaujintų lietuvos-Balta-

rusijos bendradarbiavimą, 
būtų sukurtas savotiškas 
amžinasis variklis, iš kurio 
uždirbtų abi valstybės. 

10. Naudoti interneto 
vartotojų plačiai siūlomą 
priemonę - pasienio su 
Baltarusija ruožą padova-
noti Lenkijai. Ir lenkai bus 
patenkinti, ir mes išsprę-
sime pabėgėlių klausimą. 
Aišku, smagiau pasienio 
ruožą dovanoti vokiečiams 
ar prancūzams. Bet jie ne 
lenkai, neims. Tačiau pasiū-
lyti juk galima. Gal net nuo 
šveicarų derybas pradėkim. 
Galimas net konsesijos 
sutarties principas - jie 
okupuoja, o mes jiems už tai 
sumokame.

11. Tvorą nudažykime 
vaivorykštės spalvomis. 
Triukšmas gali atbaidyti 
imigrantus: visas 679 km 
pasienio tvoros ruožas bus 
nuolat dažomas ir perdažo-
mas, dažomas ir perdažo-
mas.   

12. Tvorą apraišiokime 
geltonais kaspinėliais. Ar 
padės? nepadės, bet bent 
džiugins...

„... Neutralią pasienio 
juostą užsodinti bulvėmis. 
Tikėtina, kad Baltarusijos 
režimui simpatizuojantys 
pabėgėlių vedliai nedrįs 
šių šventų augalų mindy-
ti. Bus dar viena, nors ir 
sezoninė, užkarda.“  
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Darbuotojų kaita savivaldybėje: prie Tubio bėgo 
nepalyginamai daugiau Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė tikina, kad 
savo darbe yra reikli pavaldiniams, ir neigia, kad savivaldybėje egzistuoja mobingas arba, 
kitaip tariant, ilgalaikis psichologinis teororas. Apie tai ji kalbėjo birželį vykusiame Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje.

Duodama interviu „Anykštai“ apie Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklą, 
administracijos direktorė L. Kuliešaitė sakė pajutusi, kad prieš ją vykdomas Anykščių 
rajono tarybos opozicijos „kurstymas“, kuomet jai vis primenama apie vieną ir tą patį iš 
darbo atleistą žmogų.

Pabodo opozicijos kalbos 
apie tą patį

„Manau, kad tas kurstymas 
atsiranda iš politikų. Faktas, 
kad iš opozicijos lyderių. Ne-
žinau jau kelintame posėdyje 
klausiama apie vieną ir tą patį 
žmogų - buvusią Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vedėją, vėliau šio 
skyriaus specialistę Sigitą Ma-
čytę - Šulskienę. Kai Anykščių 
rajono tarybos posėdyje yra 
priimami sprendimai, nuolatos 
eskaluojama viena ir ta pati 
tema“, - piktinosi L. Kuliešai-
tė, rezonuodama į nuolatinius 
šiuo metu už prekybą poveikiu 
teisiamo buvusio Anykščių ra-
jono mero, šiuo metu Anykščių 
rajono tarybos nario Kęstučio 
Tubio kaltinimus.

Priminsime, kad kurį laiką 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja 
dirbo S. Mačytė - Šulskienė. 
Pernai per specialistų vertini-
mą, kurį atliko savivaldybės 
administracijos vadovai, jos 
darbas įvertintas neigiamai ir 
ji pažeminta pareigose. Šį sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorės L. Kuliešaitės spren-
dimą S. Mačytė - Šulskienė 
apskundė Regionų apygardos 
administracinio teismo Panevė-
žio rūmams. Tačiau prasidėjus 
teismo procesui šalys nuspren-
dė bylą baigti taikos sutartimi. 
S. Mačytė - Šulskienė atsiėmė 
ieškinį ir apskritai pasitraukė iš 
savivaldybės administracijos, o 
darbdavys sutiko jai išmokėti 
dviejų mėnesių dydžio išeitinę 
kompensaciją. 

Kaip ne kartą Anykščių rajono 
tarybos posėdžiuose yra minėjęs 
K. Tubis, S. Mačytė-Šulskienė 
esą buvo paskatinta, kad geruo-
ju paliktų darbą. Priminsime, 
kad S. Mačytė-Šulskienė buvo 
anksčiau Anykščių rajono poli-
cijos komisariatui vadovavusio 
K. Tubio kolegė – prieš pradė-
dama dirbti Anykščių rajono 
savivaldybėje ji dirbo policijoje. 
Savivaldybėje ji įsidarbino, kai 
rajono mero pareigas užėmė bu-
vęs policininkas K. Tubis.

Pasiteiravus, kodėl S. Mačytės 
- Šulskienės atleidimas iš savi-
valdybės administracijos jai yra 
„nepatogus“ klausimas, admi-

nistracijos direktorė L. Kuliešai-
tė kalbėjo: „Nėra jis nepatogus. 
Tiesiog gal jis jau kiek pabodęs. 
Mano galva, ši istorija jau pasi-
baigusi. Nežinau, ar tai yra rajo-
ninės svarbos klausimas?“

Pastebėjus, kad kalbama ne 
tik apie savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojos atleidimą 
iš darbo, bet ir tai, kad po pa-
žeminimo pareigose S. Mačytei 
- Šulskienei kurį laiką už mo-
kesčių mokėtojų pinigus buvo 
mokama premija, L. Kuliešaitė 
sakė: „Kaip vedėja aš ją įverti-
nau nepatenkinamai, tačiau tai 
nereiškia, kad kaip specialistė 
ji visus darbus atliko blogai. 
Premija S. Mačytei - Šulskienei 
buvo skirta už kitą labai svarbų 
darbą - asmens duomenų parei-
gūno funkcijų atlikimą.“

Praėjusią kadenciją 
darbuotojų atleidimai 
kainavo 19 tūkst. Eur

Savivaldybės administracijos 
direktorė L. Kuliešaitė taip pat 
pateikė faktus apie Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojų atleidimus 
iš darbo, kai savivaldybėje dir-
bo nušalintojo Anykščių rajono 
mero K. Tubio komanda.

Apie tai ji birželį vykusiame 
posėdyje informavo ir Anykščių 
rajono tarybą.

„Garsiai nuskambėjusi seniū-
no atleidimo istorija savivaldy-
bės biudžetui kainavo beveik 
10 000 Eur (kompensaciją už 
neteisėtą atleidimą iš adminis-
tracijos priteisė teismas) (red. 
pastaba - kalbama apie Anykš-
čių seniūnijos seniūno Eugeni-
jaus Pajarsko atleidimą dėl to, 
kad jis buvo sulaikytas neblai-
vus prie vairo).

Vienas iš savivaldybės įmonių 
vadovų šalių susitarimu atleis-
tas iš darbo išmokant 6 mėne-
sių  išeitinę kompensaciją, (red. 
pastaba - kalbama apie UAB 
Anykščių komunalinis ūkis di-
rektoriaus Kazio Šapokos atl-
keidimą) nepaisant to, kad pati 
Taryba yra patvirtinusi savival-
dybės įmonių vadovų darbo ap-
mokėjimo tvarką ir nustačiusi, 
kad šalių susitarimu atleidžia-
mam vadovui negali būti išmo-
kama didesnė nei 2 mėnesių 
kompensacija.

Baigiantis pakaitinio (laiki-
nai dirbančio, priimto pakeisti 
nesantį nuolatinį tarnautoją) 
valstybės tarnautojo priėmimo 
laikui taip pat buvo sudarytas 
susitarimas dėl atleidimo šalių 
susitarimu ir išmokėta 3 mėnesių 
išeitinė kompensacija. Valstybės 
tarnybos įstatymas šalių susitari-
mu leido nutraukti tarnybos san-
tykius tik su nuolatines pareigas 
užimančiu valstybės tarnautoju 
(bet ne su pakaitiniu).

Visa tai savivaldybės biudže-
tui atsiėjo kiek daugiau nei 19 
000 Eur“, - informavo ji.

L. Kuliešaitė sakė, kad apie 
šiuos specialistų atleidimus 
prakalbo dėl įvairių Anykščių 
rajono taryboje opzicijoje esan-
čių politikų  interpretacijų dėl 
buvusios Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjos, vėliau specialistės S. 
Mačytės – Šulskienės atleidimo 
iš darbo.

„Turbūt  šių savivaldybės dar-
buotojų atleidimų iš darbo ne-
būčiau  išskyrusi, tačiau kai kaip 
žalą biudžetui bandoma traktuo-
ti išlaidas advokatui (nors su-
mokėta už suteiktas paslaugas) 
ir premijos skyrimą, tai mano 
aukščiau išskirti atvejai yra ne-
palyginami“, - sakė ji.

„Pakliuvo po akim“ darbo
 metu parduotuves lankiusi
 specialistė

Kaip jau skelbėme, birželį 
vykusiame Anykščių rajono ta-
rybos posėdyje administracijos 
direktorė L. Kuliešaitė viešai 
prabilo apie ginčą, kuris persikė-
lė į teismą, su viena savivaldy-
bės administracijos specialiste. 
„Anykštos“ redakcijos žinio-
mis, šiuo metu bylinėjamasi su 
viena iš Švietimo skyriaus spe-
cialisčių Nijole Pranckevičiene. 
Šią specialistę, kaip sakė pati L. 
Kuliešaitė, per kasmetinį įverti-
nimą įvertino ne „labai gerai“, o 
„gerai“, nes ji darbo laiku nuolat 
vaikščiojo į parduotuves.

„Tai nėra labai didžiulis pa-
žeidimas, tačiau mes esame 
valstybės tarnautojai, tai, kaip 
mes atrodome viešojoje erdvė-
je, sukuria pačios savivaldybės  
administracijos ir savivaldos 
įvaizdį. Darbo metu ir eilės šiek 
tiek parduotuvėse yra trumpes-

nės, bet kas būtų, jei visi tarnau-
tojai darbo metu tai darytų?“ - 
retoriškai klausė L. Kuliešaitė.

Su minėta savivaldybės speci-
aliste L. Kuliešaitė sakė šia tema 
pirmiausia pasikalbėjusi. Beje, 
kokiame savivaldybės skyriuje 
ji dirba, administracijos direkto-
rė neatskleidė.

„Buvo pasiūlyta galbūt net 
kitokį darbo grafiką susidaryti. 
Visi darbuotojai tai suprato, bet 
ji man vėl „pakliuvo po akim“ 
ir tada buvo pradėtas tarnybinis 
patikrinimas. Tarnybinio nusi-
žengimo ji nėra padariusi, tad 
atsižvelgdama į tai, aš minimą 
savivaldybės administracijos 
specialistę ir vertinau „gerai“, 
o ne „labai gerai. Manau, kad 
kitoks vertinimas būtų buvęs 
neteisingas kitų įstaigos dar-
buotojų atžvilgiu, nes daugiau 
nė vienas darbuotojas nebuvo 
padaręs tarnybinio nusižengi-
mo, tad vienodas vertinimas 
(„labai gerai“) iš principo susi-
kerta su vertybiniais dalykais“, 
- sakė ji.

Be to, L. Kuliešaitė tęsė: „Tai 
buvo tik viena „medalio pusė“. 
Ji su kolegomis netinkamai su-
derino viešųjų pirkimų sutar-
tis.“ Apie tai ji jau kalbėjo ir 
birželį vykusiame Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje, tačiau ir 
tuomet neįvardino, apie kokius 
pirkimus bei sumas kalbama.

Valstybės tarnautojo melas 
nepateisinamas, bet 
savivaldybėje toleruojamas

Pasiteiravus, koks, jos many-
mu, yra didesnis savivaldybės 
administracijos specialisto nu-
sižengimas darbe - vaikščioti 
po parduotuves ar meluoti - 
savivaldybės administracijos 
direktorė L. Kuliešaitė atsakė: 
„Manau, kad čia nepalygina-
mi dalykai. Ir vienas, ir kitas, 
mano galva, yra nepateisinama 
valstybės tarnautojo veikloje.“

Savivaldybės administracijos 
direktorei L. Kuliešaitei šioje 

vietoje priminime prieš porą 
mėnesių vykusią istoriją su 
savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėja Audro-
ne Pajarskiene. Ši specialistė 
Anykščių rajono merui Sigučiui 
Obelevičiui bei Anykščių rajo-
no savivaldybės Kultūros tary-
bai melavo, kad savivaldybės 
paraiška siekti tapti UNEScO 
literatūros miestų tinklo nare šį 
pavasarį yra praktiškai pareng-
ta, verčiama į užsienio kalbą, 
tačiau „Anykštai“ susisiekus su 
Lietuvos nacionaline UNEScO 
komisija paaiškėjo, kad tai yra 
netiesa. Komisijos specialistai 
aiškino, kad paraiškos turinys 
dar tik buvo pradėtas derinti. 
Suklaidintas A. Pajarskienės, 
meras viešai savivaldybės Kul-
tūros tarybos posėdyje pasakė, 
kad, neremdama Anykščių ra-
jono savivaldybės siekio tapti 
UNEScO literatūros miestų 
tinklo nare, Lietuvos nacionali-
nė UNEScO komisija pasielgė 
„šlykščiai“. 

Vėliau Anykščių rajono tary-
bos posėdyje dėl šios paraiškos 
A. Pajarskienė aiškinosi: „Šiais 
metais gegužės 6 dieną, vyks-
tant aktyviausioms 2021 metų 
Anykščių paraiškos pildymo 
veikloms, anykštėnų darbo 
grupę pasiekė Lietuvos nacio-
nalinės UNEScO komisijos se-
kretoriato elektroninis laiškas 
ir žinia, kad sekretoriatas šiais 
metais rems Vilniaus, taip pat 
teikiančio kandidatūrą literatū-
ros miestų tinklui, paraišką.“

Rašte, kuriuo rajono tarybai 
teisinosi  A. Pajarskienė, mini-
ma „darbo grupė“. „Anykštai“ 
pasidomėjus, kokie UNEScO 
ekspertai dirbo šioje darbo 
grupėje, Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorė L. Kuliešaitė sakė, kad 
darbo grupę savo potvarkiu 
turėjo sudaryti meras S. Obe-
levičius. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė prisipažino, kad jai jau pabodo Anykščių rajono tary-
boje opozicijos keliami rajonui nereikšmingi klausimai.



  
IŠ PIRMŲ LŪPŲ 2021 m. liepos 17 d.

(Atkelta iš 5 psl.)
Tačiau savivaldybės admi-

nistracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus darbuotojų paprašius 
surasti mero potvarkį dėl dar-
bo grupės, rengusios Anykščių 
paraišką dėl jungimosi į UNES-
cO literatūrinių miestų tinklą 
sudarymo, paaiškėjo, kad tokio 
dokumento nėra. 

Pasidomėjus, kodėl į parduo-
tuves darbo metu vaikštančios 
savivaldybės administracijos  
specialistės N. Pranckevičie-
nės elgesys vertintas kur kas 
pricipingiau, nei melavusios ne 
tik merui, Kultūros tarybai, bet 
ir visai Anykščių rajono tarybai 
A. Pajarskienės, L. Kuliešaitė 
aiškino: „Tarnybinis patikrini-
mas dėl A. Pajarskienės veiklos 
nepradėtas, tačiau tai nereiškia, 
kad šie faktai nebus įvertinti 
ateityje.“

Administracijos direktorė L. 
Kuliešaitė atskleidė, kad savo 
pavaldiniams įspėjimų ir nuo-
baudų nuo 2019 metų, kai už-
ima šias pareigas, nėra skyrusi, 
o principingu savo poelgiu va-

dino sprendimą iš darbo atleis-
ti buvusią Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėją, vėliau specialistę S. 
Mačytę – Šulskienę.

Specialistai yra ir 
skatinami

Administracijos direktorė L. 
Kuliešaitė taip pat kalbėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojai yra 
skatinami.

„Metų pradžioje pasitvirti-
nome naują darbuotojų darbo 
apmokėjimo tvarką, kurioje yra 
aiškiau išdėstyta priemokų deri-
nimo ir skyrimo eiga. Nors sa-
vivaldybės administracijos dar-
buotojų darbo apmokėjimą, tarp 
jų ir skatinimo priemones, riboja 
teisės aktai, tačiau už papildomą 
darbo krūvį, papildomas užduo-
tis ir pavadavimą atostogų metu 
yra apmokama. Tai paprastai 
inicijuoja skyrių vedėjai, seniū-
nai, vadovaujantys pavaldaus 
padalinio darbuotojams ir pla-
nuojantys jų darbą. Administra-

cijoje yra įdiegtas ir Lean siste-
mos Kaizen metodas, pagal kurį 
darbuotojai turi galimybę teikti 
idėjas dėl įstaigos tobulinimo, 
kurias vertina patys darbuotojai. 
Už įgyvendintas idėjas yra ski-
riami balai, kurie kas pusmetį 
gali pavirsti skatinimo priemo-
nėmis, pvz., papildomomis poil-
sio dienomis“, - sakė ji.

Darbą palieka dėl „n“ 
priežasčių

Savivaldybės administracijos 
direktorės L. Kuliešaitės duo-
menimis, 2017 -2019 metais, 
kai Anykščių rajono savivaldy-
bei vadovavo vėliau nušalintasis 
meras K. Tubis, Anykščių rajo-
no savivaldybėje darbą paliko 
28, o nuo 2019 iki 2021 metų, 
kuomet savivaldybės adminis-
tracijai pradėjo vadovauti ji, – 
18 specialistų. 

Tokius skaičius administraci-
jos direktorė Anykščių rajono 
tarybai pateikė  birželį Anykščių 
rajono mero pavaduotojo Dai-
niaus Žiogelio prašymu.

Kalbėdama su „Anykšta“ apie 
savivaldybės darbuotojų kaitą, 
L. Kuliešaitė sakė, kad  „yra „n“ 
priežasčių“, dėl kurių jie išeina 
iš darbo savivaldybėje. Ji minėjo 
darbuotojų amžių ar jaunų spe-
cialistų ambicijas kitose srityse. 
Administracijos direktorė taip 
pat prisiminė vieną specialistą, 
kuris darbą Anykščių rajono sa-
vivaldybėje paliko vos jį pradė-
jęs (turimas galvoje Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos 
skyriuje įsidarbinęs specialistas, 
- red. pastaba).

„Kai žinai, dėl ko taip nutin-
ka, – nestebina. Žmogui savi-
valdybė yra laikina darbo vieta, 
jis susiranda naują darbą ir išei-
na“, - tęsė ji.

Savivaldybės administraci-
jos direktorė L. Kuliešaitė sakė 
nemananti, kad darbą Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijoje darbuotojai palieka dėl 
nepakeliamo darbo krūvio.

„Skyriai šituos klausimus 
sprendžia“,- sakė L. Kuliešaitė, 
kalbėdama apie tolygų darbo 
krūvio paskirstymą.

Darbai tęsiami 
ekstremalios situacijos 
sąlygomis

„Anykšta“ taip pat domėjosi, 
kaip savivaldybės administra-
cijos darbas pasikeitė koronavi-
ruso pandemijos metu, domėjo-
si, ar vadovauti 174 specialistų 
komandai buvo sunkiau.

„To kontakto mažiau, pasi-
tarimai vyko nuotoliniu būdu. 
Darbas vyko, negalėčiau pasa-
kyti, kad jis sustojo. Pandemijos 
metu kai kuriems specialistams 
atsirado papildomų veiklų. Dėl 
to net buvo kilęs pasipiktini-
mas, kad už tą papildomą dar-
bą jiems mokamos premijos“, 
- sakė L. Kuliešaitė.

Administracijos direktorė L. 
Kuliešaitė džiaugėsi, kad sun-
kus karantino laikotarpis jau 
praėjo, savivaldybės adminis-
tracijos darbas grįžta į įprasti-
nes vėžes. Tiesa, kaip skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė, 
nuo liepos pradžios darbas čia 
vyksta ekstremalios situacijos 
sąlygomis.

Darbuotojų kaita savivaldybėje: prie Tubio 
bėgo nepalyginamai daugiau

pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Tas prakeiktas lietuvių noras 
nuolat bučiuoti anglų kalbos 
pasturgalį. Ypač Vilniuje. 
Žiūrėk, jei tik atsidaro kokia 
nors kavinė ar restoranas - tai 
iš karto prie jo prilipdomas 

Pagrindiniai lietuvių kalbos griovikai –  didmiesčiai. 
Miniatiūrinė pastabėlė nuo pusryčių 
pavadinimas anglų kalba. Ži-
noma, pasitaiko pavadinimų ir 
kitomis kalbomis, bet tik ne lie-
tuvių. Tarybiniais laikais, nors 
klestėjo dvikalbystė, lietuviškų 
pavadinimų sostinėje buvo 
tikrai daugiau negu dabar. 

Štai ir dabar: per visus 
reklamų kanalus skambantis 
festivalis Vilniuje „MID-
SUMMER VILNIUS“. Kitaip 
kultūros pasaulis Vilniuje 
nesugebėjo sugalvoti. O gal ir 
nenorėjo. 

Šiandien mūsų kalba išgy-
vena didmiesčių atakas, nes 
kaime dar kalbame lietuviškai 
ir net tarmiškai. Žinoma, kai-
muose neturime nei kavinių, 

nei restoranų. neturime net 
kino salių. Miestai viską susi-
urbė. Tačiau dar išsaugojom 
kalbą. 

Tad tegu niekas ten mies-
tuose nedrįsta vadinti kaimą 
atsilikusia provincija, nes tik 
kaimuose dar vegetuoja tikra 
lietuviška kultūra.  kažkada 
labai mylėjau Vilnių. Dabar 
jis man tapo svetimu, nes jau 
seniai prarado tą savo tikrą 
dvasią, kokia ji buvo tais me-
tais, kai teko gyventi sostinėje. 
Žinoma, kaip kokios relikvijos 
dar liko Aušros vartai, šv. Mi-
kalojaus bažnyčia, „neringos“ 
restoranas, kuriame teko dirbti. 

Pamenu, kaip mes „specia-

liai“ ir pabrėžtinai stengėmės 
kalbėti lietuviškai sostinės 
gatvėse, girdėdami lenkišką ar 
rusišką šneką. nepasiduoda-
vome, nes buvome patriotai. O 
dar buvo legendiniai sąjūdžio 
laikai.  Dabar visai nesinori 
kelti kojos į anglišką lietuvos 
sostinę, kurioje lietuviško 
beveik nieko nebeliko, o tik 
visokių užsienio projektų 
mėgdžiojimai ar apgailėtinas 
vakarietiško gyvenimo imita-
vimas. Vilnius dabar mieliau 
švenčia visokias Bastilijos pa-
ėmimo ar šv. Patriko šventes, 
negu šv. Kazimiero - Lietuvos 
globėjo dieną. išimtis - liepos 
6-oji, kada giedamas himnas. 

Patys, be kitų trigrašio

Daug laiko dabarties gyve-
nime praleidžiame virtualaus 
pasaulio internetinėje kasdie-
nybėje. Tad nenuostabu, kad ta 
internetinė kasdienybė pagimdė 
vieną iš naujausių užsiėmimų. 
Tai vadinamieji „nuomonių 
formuotojai“. Paprastai tokie 
žmonės nebūna garbingo am-
žiaus senjorai, turintys nuos-
tabią ir ilgą savo gyvenimo 
patirtį. Dažniausiai tai būna 
individai, kiauras dienas sėdin-
tys socialiniuose tinklapiuose 
ir rašantys ar plepantys vaizdo 
klipuose: kokios nors „žužu“ 
stiliaus panelės su papūstomis 

lūpomis arba piene plaukio-
jantys „meitukai“ - didmiesčių 
fauna. kaimuose tokių „nuo-
monių formuotojų“ nerasime, 
nes kaimo žmonės puikiai moka 
gyventi sava galva ir turėti tvir-
tą savo nuomonę. nors mados 
pasaulis gyvuoja daugiau di-
dmiesčiuose, kaimo žmogus, jei 
nori, gali būti visada elegan-
tiškas ir tikras estetas. Taigi... 
Niekaip nesuprantu, koks turi 
būti žmogus, leidžiantis, kad 
jam kažkas suformuotų nuomo-
nę. Man tai panašu į savotiškos 
formos mazochizmą. 

Gyvenime niekada nesi-

vaikiau madų, negaudžiau 
pokemonų, nesukau „suktukų“ 
(buvo tokia masinė mada, bet 
labai trumpa). Man juokingai 
atrodo ir vadinamieji mados 
specialistai, kurie kiekvienais 
metais pristato „dogmas“, pa-
gal kurias turi rengtis tie, kurie 
aklai seka madomis. Baisiai 
čia originalu, kai kas kelintą 
žmogų matai apsirengusį tomis 
pačiomis drapanomis, su tais 
pačiais prekių ženklais. jau 
nuo tų „nike“  pykina. O kur 
dar visokie „Gucci“, „Versa-
ce“  ar „Dolce&Gabbana“? O 
pamenu, kai dar visai neseniai 

juk reikia dar kažkaip pasau-
liui kažką lietuviško parodyti. 

Džiaugiuosi, kad bent Vado-
kliuose neturime visokių „mid-
summer‘. Čia užgroja „susie-
dai“, uždainuoja mūsų mamos 
ir močiutės ir visi susišnekame 
tarmiškai: aš, kalbėdamas svė-
dasietiškai, o vietiniai - savaip. 
Puikus derinys. Geriau negu 
angliškai Vilniuje. 

nors ką ten Vilnius. Pane-
vėžys turi Rio ir Babiloną. Tik 
tuose prekybos centruose bra-
ziliškos ar senovinės Mesopo-
tamijos dvasios nerastume nė 
gramo. Bet va - kuo mandriau. 
Žinoma, ir kuo durniau... kai 
kam... O dabar užmerkiu akis 
ir bandau įsivaizduoti, kad Va-
dokliuose yra parduotuvė „los 
Angeles“. Niekaip negaliu 
įsivaizduoti...

buvo mada: iš kelnių kyšančios 
apatinių trumpikių viršutinės 
dalys, ant kurių net be akinių 
gali pamatyti „firmą“. Palai-
minti tarybiniai laikai, kai vyrai 
nešiojo „kalconus“ ir „pan-
talonus“, ant kurių puikavosi 
tik tarybinis kokybės ženklas. 
O čia tai „firma“!  Taigi, tos 
nuomonės ir jų formuotojai ir 
tos kitų diktuojamos mados. Ar 
visa tai reikalinga, kad būtume 
padorūs, orūs ir išmintingi? 
Dievas visus apdovanojo protu 
ir originalumu. Tai kodėl dar 
reikia gyventi kitų mintimis ir 
savo kūną dengti kitų nuro-
dytomis madomis ar dar kuo 
nors, kas verčia susitapatinti 
su minia? Gaila, bet dar yra 

nemažai žmonių, neturinčių 
savo nuomonės ir skubančių 
paskui garsiau rėkaujančius ir 
vienodai blizgančius. 

Gaila, kad dar daug yra 
žmonių, kurie bijo plaukti 
prieš srovę ir galvoja, kad, 
užsitempę„firmines“ drapanas, 
jie visi taps „pasaulio bambo-
mis“. O juk bamba yra tik viena. 
Daugiau kitos ar kitų nereikia. 

Nebijokime gyventi savo 
gyvenimo ir galvoti sava 
galva. Nebijokime sau susi-
kurti estetinio stiliaus - savo, 
vienintelio, išsvajoto ir į nieką 
nepanašaus. Juk nenorime 
būti vienodomis plytomis, su-
krautomis į lygią krūvą. O gal 
būti plyta - tai patogiau?..
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Anykščių miesto šventė – 
„Vasaros atogrąžos Anykščiuose“

Liepos 22–25 dienomis Anykščių miestą užpildys šven-
tinis šurmulys! Šią itin šiltą vasarą vyksianti Anykščių 
miesto šventė, pavadinta „Vasaros atogrąžos Anykščiuo-
se“, kviečia ne tik šiluma mėgautis, bet ir  atsigręžti – pa-
justi, atsigręžti – išgirsti, atsigręžti – patirti, atsigręžti 
– suprasti... Anykštėnų ir miesto svečių laukia platus ren-
ginių spektras. Savo pomėgius atitinkančias veiklas atras-
ti galimybę turės kiekvienas – nuo profesionaliojo meno 
gerbėjo iki sporto entuziasto ar istorijos fanatiko.

Pirmąją šventės dieną pra-
dėsime gilindamiesi į vienos 
labiausiai Anykščių kultūrą 
formavusios  žydų bendruo-
menės istoriją. Bus garsiai 
prabilta apie vienus didžiųjų 
XX a. praradimų. Tą dieną, 
kaip Miesto šventės „Vasaros 
atogrąžos Anykščiuose“ pre-
liudija, vyks Anykščių žydų 
bendruomenės holokausto 
80-mečio atminimo renginiai. 
Anykštėnai ir svečiai galės 
keliauti po Anykščius žydų 
Gyvybės ir Mirties keliais, 
stabteldami ties viena iš sep-
tynių kiekvieno kelio stote-
lių, apmąstydami tos vietos 
prasmingus paliudijimus apie 
miesto istoriją.

Bus dalijamasi tikromis is-
torijomis, skambės choralinė, 
gyvai atliekama muzika. Te-

atralizuotas Rimanto P. Va-
nago dokumentinės poemos 
„Anykščių dantiraštis“ prista-
tymas prasidės vakare  Anykš-
čių senosiose žydų kapinėse.

Žydų tematika bus paliečia-
ma ir šeštadienį. Nuo ryto iki 
vakaro vyks vaizdo ir garso 
instaliacija, kuri skatins ge-
riau įsijausti į žydų gyvenimą 
tuometiniu laikmečiu.

Iš ko rinktis turės ir litera-
tūros mylėtojai. Jų laukia net 
keturių knygų pristatymai, 
kviesiantys susipažinti su au-
toriais bei įsigyti anykštėnų 
darbus. Miestelėnai ir mies-
to svečiai galės džiaugtis ir 
Anykščių kultūros centro 
kiemelyje vyksiančia knygų 
muge. Literatūros popietė-de-
dikacija, skirta Vytauto Ma-
černio 100-mečiui, žiūrovų 

lauks A. Baranausko klėtelės 
medžių paunksmėje.

Nebus laiko liūdėti ir ak-
tyvaus laisvalaikio ar sporto 
entuziastams. Futbolo čempi-
onatas, beisbolo sporto šakos 
pristatymas, Zumbos treniruo-
tės, lauko teniso dvejetų turny-
ras, spalvotų miltelinių dažų ir 
vandens mūšiai, krepšinio čem-
pionatas – tai tik kelios veiklos, 
kuriomis galės mėgautis kie-
kvienas, mėgstantis judėti.

Nepamiršime ir Anykščių 
miesto šventės tradicijų. Vys-
kupo skvere šventės atidarymo 
metu bus pagerbtas Anykščių 
rajono garbės pilietis. Šventės 
dalyviai turės progą pasigrožė-
ti įvairiaspalviais floristiniais 
kilimais bei apeiti įvairovės 
nestokojančią mugę. 

Malonių staigmenų sulauks 
ir profesionaliojo meno ger-
bėjai. Miesto šventės metu jie 
galės atrasti profesionalių mu-
zikantų klasikos ar džiazo kon-
certus, pasimėgauti festivalio 
„Naujasis Baltijos šokis“ spek-
takliu bei festivalio „Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose“ sa-
kralinės muzikos koncertais.

Mažiausieji šventės dalyviai 
geriausiai jausis miesto parke 

ar Šventosios upės pakrantėje, 
kurioje organizuojamos pra-
mogos šeimoms. Sekmadienį, 
miesto šventės paskutiniąją 
dieną, mažieji ir jų tėveliai tu-
rės galimybę pasidžiaugti tea-
tralizuotu koncertu. 

Išsiilgusius bendruomeninių 
veiklų šventės dalyvius kviesi-
me susirinkti prie A. Vienuolio 
paminklo Miestelėnų pusryčių, 
o Pasaulio Anykštėnų bendruo-
menė pakvies į pikniką. Ieškan-
tiems aktyvesnės bendruomeni-
nės veiklos siūlome apsilankyti 
Angelų muziejaus kiemelyje, 
kur vyks edukacinės, pažintinės 
programos, pritaikytos įvairaus 
amžiaus žmonėms, ir išmokti 
kažką nauja.

Šių metų miesto šventės 
metu bus galima aplankyti 
įvairiausias parodas. Net še-
šios parodos, išsimėčiusios 
po skirtingas Anykščių mies-
to erdves, pateiks staigmenas 
įvairių pomėgių lankytojams. 
Bus galima rasti tiek anykš-
tėnų menininkų darbų, tiek ir 
tarptautinio lygio parodą, tiek 
tapybos, tiek ir fotografijos 
ekspozicijų. 

Kaip visuomet įvairovės ne-
stigs ir muzikinėje Anykščių 

miesto šventės programos da-
lyje. Čia žiūrovai turės galimy-
bę rinktis savo skonį labiausiai 
atitinkančią sceną: Vyskupo 
skvero papėdėje („Ančių slė-
nyje“), prie miesto kempin-
go „Po žvaigždėm“ ar miesto 
parke. Parko scenoje vyks 
profesionalių atlikėjų muziki-
nė programa „O buvo taip...“, 
papildyta sportinių šokių kom-
pozicijomis. Vėliau grupės 
„Queens of Roses“ pasirody-
mas. Šalia miesto kempingo 
„Po žvaigždėm“ bus galima 
pasimėgauti Klaipėdos džiazo 
orkestro bei grupių „John‘s 
Shower Band“ ir „Reinless“ 
pasirodymais, na o Vyskupo 
skvero papėdėje galėsite pa-
siklausyti grupės „Diksai“ ir 
miesto šventės koncertinę pro-
gramą užbaigsiančios grupės 
„Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys“, po kurių pasirodymo 
miesto šventę vainikuos šven-
tinis fejerverkas. 

Kur dalyvausite Jūs? 
Iki susitikimo miesto šventė-

je „Vasaros atogrąžose Anykš-
čiuose”! 

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. Nr.700

Kviečiame dalyvauti Anykščių žydų 
bendruomenės holokausto 80-mečio 

atminimo renginiuose
2021 m. liepos 22-ąją Anykščiuose bus garsiai prabilta apie vienus iš 

didžiųjų XX a. praradimų. Tą dieną, kaip Miesto šventės „Vasaros ato-
grąžos Anykščiuose“ preliudija, vyks Anykščių žydų bendruomenės ho-
lokausto 80-mečio atminimo renginiai.

Prieš 80 metų, 1941-ųjų vasarą, Anykščiuose neliko pusės iki tol gyvenusių 
žmonių – visos pustrečio tūkstančio anykštėnų žydų bendruomenės. Šis skaus-
mingiausias praėjusio šimtmečio įvykis paženklintas ne tik masine kapaviete 
Anykščių priemiestyje. Jis iš esmės pakeitė per kelis šimtmečius susiformavusį 
ir nusistovėjusį Anykščių miesto socialinį ir kultūrinį veidą, nuskurdindamas 
miestą, atimdamas žymią dalį jo istorinės atminties. 

Šiemet bus paskutinė proga paminėti dar vieno praėjusio dešimtmečio su-
kaktį kartu su paskutiniaisiais vyresniosios kartos anykštėnais, savo atmintyje 
nuo vaikystės iki šiol tebesaugančiais prarastosios žydų bendruomenės vardus 
ir veidus. Praeis dar dešimtmetis – ir šios netektys liks vien tik prisiminimuose 
užfiksuotas nesugrąžinamo laiko atspindys.

Liepos 22-ąją anykštėnai ir svečiai keliaus po Anykščius žydų Gyvybės ir 
Mirties keliais, stabteldami ties viena iš septynių kiekvieno kelio stotelių, ap-
mąstydami tos vietos prasmingus paliudijimus apie miesto istoriją.

18 val. renginių dalyviai Anykščiuose bursis buvusio Janydžių geto vietoje 
(ties J. Biliūno ir Šeimyniškėlių gatvių sankryža), 19 val. – prie holokausto 
aukų kapavietės Liudiškių kalvos papėdėje. 

21 val. 30 min. teatralizuotas Rimanto P. Vanago dokumentinės poemos 
„Anykščių dantiraštis“ pristatymas prasidės Anykščių senosiose žydų kapi-
nėse.

Kviečiame Jus pagerbti Anykščių žydų bendruomenės atminimą, liudyti žydų 
tautos ištvermingumą ir garbingą istoriją šiose iškilmėse.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr.700

Miesto šventės metu bus 
ribojamas eismas

Informuojame, kad š. m. liepos mėn. 22–25 dienomis vyks Miesto šven-
tė „Vasaros atogrąžos Anykščiuose“. Šventės metu, liepos 24 d. (šeštadie-
nį), bus ribojamas eismas žemiau išvardintose Anykščių gatvėse.  

• Nuo 8.00 val. iki 23.00 val. eismas bus draudžiamas M. Valan-
čiaus gatvėje  ir Parko gatvėje iki Anykštos gatvės sankryžos. Pra-
šome gyventojų nurodytose gatvėse nuo liepos 22 d. 20 val. nepalikti 
automobilių šalikelėse.

• Nuo 15.00 val. iki 23.00 val. eismas bus ribojamas Miško, Šven-
tosios, Šilelio, Smėlio gatvėmis.

Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti kelio ženklais. Anykštėnus 
ir miesto svečius šventės dienomis raginame atsisakyti automobilių 
ir renginius lankyti pėsčiomis. Išskirtiniais atvejais kviečiame nau-
dotis atokiau nuo miesto centro esančiomis parkavimo aukštelėmis: 
Dariaus ir Girėno g., Jablonskio g., Ladigos g., J. Biliūno g. 23 (Savi-
valdybės kiemas) ir kitomis.

Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. nr.700
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Pandemija neužkirto kelio kūrybai liudmila PeTRAkOVA

Karantinas ne vienam iš mūsų asocijuojasi su niūriu, baimės ir nežinomybės kupinu 
laiku. Tiesa, dailininkas, architektas, Anykščių rajono tarybos narys, 60-metis Kęstutis In-
driūnas teigia priešingai. Jam šie metai buvo kupini naujų kūrybinių idėjų ir, kaip pats 
sako, patys geriausi ir įdomiausi metai iš visų buvusių. Aplankiusio kūrybinio įkvėpimo 
rezultatas – nauja dailininko darbų paroda Anykščių kultūros centre. 

– Anykščių kultūros centre 
eksponuojama Jūsų nauja 
paroda. Kaip kilo mintis su-
rengti šią parodą?

– Per karantiną viduje pri-
sikaupė daug idėjų, kurios vis 
kaupėsi kaupėsi ir galiausiai 
išsiliejo kūryboje. Todėl ir nu-
sprendžiau surengti parodą, pa-
rodyti viso to rezultatą. Visus 
parodos darbus, 19 paveikslų, 
užtruko nutapyti lygiai pusę 
metų. 

– Parodą pavadinote „Ka-
rantininė tapyba“. Kokią 
įtaką karantino laikotarpis 
padarė Jūsų kūrybai? 

– Pandemijos metas mano 
kūrybai padarė labai gerą įtaką. 
Man asmeniškai - tai virsmas. 
Atsirado nereali ramybė, po-
reikis daryti kitokius darbus. 
Daugumai žmonių karantinas 

buvo blogas ir slogus laikotar-
pis, o man – priešingai. Jeigu 
žiūrėčiau į visus savo gyveni-
mo metus, kuriuos nugyvenau, 
galiu pasakyti, jog šie metai 
man buvo patys geriausi ir įdo-
miausi iš visų. Esu labai lai-
mingas. Jeigu nebūtų buvę šio 
karantino laikotarpio, nebūtų ir 
mano tapybos. Niekad nebuvau 
bandęs tapyti akrilu, todėl labai 
norėjau pabandyti ant drobės 
su akrilu. Pasitaikė labai geras 
laikas tam. 

– Kodėl pasirinkote tapyti 
akrilu? Galbūt tai naujo kū-
rybinio etapo pradžia?

– Manau, kad taip. Labai se-
niai, prieš 25 metus, paišyda-
vau su pastele ant popieriaus. 
Tačiau su tokia technika yra 
labai ribotos galimybės. Vėliau 
reikia rėminti į stiklą ir pana-

šiai. O akrilo techniką norėjau 
išbandyti jau labai seniai, iš-
bandžiau ir man ji labai patiko. 

– Papasakokite plačiau apie 
parodos darbus. Kokia įvai-
rove jie pasižymi?

– Labai mėgstu fotografiją, 
daug fotografuoju, supratau, 
kad fotografavimas ne visąlaik 
gali perteikti tą emociją, jausmą, 
kurią gali perteikti tapyba. Dau-
giausiai fotografuoju Anykš-
čius, Anykščių gamtą, architek-
tūrą, automatiškai norėjosi tą 
gamtą, architektūrą pabandyti 
nutapyti. Taigi, pagrindiniai 
mano tapybos darbų motyvai 
yra Anykščių miesto gamta, 
architektūra, įsimintinos vie-
tos. Per šį laikotarpį susikaupė 
labai daug, ką norėjau parodyti 
ir pasakyti, todėl ir darbai labai 
skirtingi, įvairūs ir abstraktūs. 
Kaip ir pati akrilo technika, nes 
vienas darbas reikalauja realis-
tiškesnio pavaizdavimo, kitas 
abstraktesnio. Iš tikrųjų, dar vis 
ieškau, nežinau, kuria kryptimi 
eiti, todėl ir paroda gavosi to-

Kęstučio Indriūno paveikslas „Puntukas“.

Kęstučio Indriūno paveikslai tapyti akril technika.

kia: stengiausi nutapyti tai, kas 
man įdomu, ką norėjau paro-
dyti. Na, pavyzdžiui, viename 
iš paveikslų nutapiau  šiltnamį 
rapsų lauke. Buvo komentaras 
„niekad nemačiau, kad kažkas 
tapytų šiltnamį“, o man tas šil-
tnamis rapsų lauke pasirodė la-
bai gražus. Pamaniau - kodėl gi 
ne? Ir nutapiau. 

– Ką Jūsų gyvenime reiškia 
kūryba?

– Kadangi esu ir architektas, 
visą gyvenimą kūriau baldus, 
interjerą, architektūrą, todėl 
kūryba mane lydi visą gyveni-
mą ir ji man reiškia labai daug, 
praktiškai viską. Galvoju, jog 
neatsitiktinai įsiliejau ir į tapy-
bą. Žmogus vis blaškaisi, dirbi, 
kuri. Tapyba šiuo momentu man 
yra pats mieliausias ir geriau-
sias darbas. Negaliu nė dienos 
išbūti, nenuėjęs į studiją, neuž-
dėjęs potėpio, kažko nepadaręs. 
Nežinau, kuo tai baigsis, bet 
dabartinis laikas labai geras. 

– Ar buvo minčių viską 
mesti?

– Fotografavimo niekada ne-
mąsčiau mesti. Mesti tapybą 
buvo minčių labai seniai, prieš 
trisdešimt metų, kai tapiau pa-
stele. Pastelė tuo metu buvo 
beveik pragyvenimo šaltinis. 
O dabar labai džiugu yra tai, 
kad pirmą kartą gyvenime atė-
jo toks metas, kai galiu tapyti 
sau. Tai, ką noriu ir moku, tai, 
kas patinka, ir tai, kaip viską 
suprantu. 

– Ar sulaukiate kritikos?
– Yra tekę kelti savo darbų 

nuotraukas į socialinius tinklus, 
pastebėjau, kad žmonės iš ti-
krųjų yra geranoriški, teigiamai 
juos vertina. Turbūt tie, kam 

nepatinka, ir „nelaikina“, ir ne-
komentuoja. Menas juk ir ne-
priklauso liaudžiai. Yra keletas 
žmonių, kurių nuomonė man 
yra labai svarbi. Į ją ir kreipiu 
dėmesį.

– Kokių dar turite pomė-
gių?

– Labai mėgstu sportą. Metų 
jau nemažai,  iki šiol ir futbolą 
žaidžiau, lauko tenisą. Tiesa, 
patyriau kojos traumą, todėl jau 
pusantrų metų tenka ją gydytis. 
Taip pat labai mėgstu buriuoti 
burlente. Aišku, dabar negaliu 
vien dėl kojos traumos. Pagrin-
diniai pomėgiai šiuo metu yra 
tapyba ir fotografavimas. La-
bai džiugu, kai dabar atsirado 
išmanieji telefonai, kurių ga-
limybės yra nerealios. Turiu ir 
fotoaparatą, tačiau jo jau beveik 
nebenaudoju, nes telefonu foto-
grafuoti patogiau. Važiuojant 
dviračiu, kišenėj, bet kur. Gali 
greitai ir nesunkiai užfiksuoti 
pamatytus netikėtus kadrus. 

– Žvelgiant į ateitį, ar jau tu-
rite idėjų naujiems darbams? 
Galbūt ateityje išvysime Jūsų 
naują darbų ekspoziciją?

– Manau, kad tikrai išvysite. 
Dabar kaip tik yra toks laikas, 
kai noriu daug parodyti, pama-
tyti. Prisikaupė daug fotografijų, 
kurias norėčiau perteikti drobė-
je. Ateityje planuoju daugiau 
teminių darbų. Jeigu bus peiza-
žas, tai bus teminis arba vienos 
vietos. Galbūt ateityje tapysiu 
tokias Anykščių vietas, kurios 
kažkuo išsiskiria, yra įdomios, 
kurių nemato turistai. Viena iš 
idėjų - tapyti tokias vietas, į ku-
rias turistai net neužeina. Ma-
nau, kad kas metus surengti po 
vieną parodą būtų puiku.

Dailininkas, architektas Kęstutis Indriūnas karantiną išnaudojo meninei kūrybai.

19 pieštų paveikslų eksponuojama Anykščių kultūros centro fojė. Anykščių kultūros centro nuotr. 
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Po rekordinio karščio - didžiulis 
škvalas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Liepos 13-ąją, antradienį, pavakare kilusi audra vien 
Anykščių mieste išvertė ir su šaknimis išrovė dešimtis me-
džių. Žiauriai nuniokotas Anykščių šilelis Lajų tako ir Pun-
tuko akmens prieigose, kur kelių arų plote išlaužyti arba 
su šaknimis išversti stori beržai, pušys, drebulės. Per audrą 
prie Lajų tako medžiai užvirto ant lengvojo automobilio, 
jame buvę žmonės nenukentėjo, tačiau iš automobilio be 
ugniagesių gelbėtojų pagalbos išlipti jiems nepavyko.  

Laimei, lankytojų buvo 
nedaug

Lajų take antradienio pavaka-
re dirbusios moterys „Anykštai“ 
sakė, kad takas dar prieš audrą 
buvo uždarytas, nes pagal reika-
lavimus, kai vėjas didesnis nei 
15 metrų per sekundę, jis negali 
būti eksploatuojamas. Lankyto-
jų srautas audros metu, apie 18 
val., nebebuvo didelis, laimei, 
aikštelėje nebebuvo ir turistinių 
autobusų. Tikėtina, kad po me-
džiu patekus autobusui, jis galė-
jo būti tiesiog perskrostas.

Škvalas praėjo siauru Anykš-
čių šilelio ruožu, žvelgiant 
nuo Lajų tako didesnių išvartų 
nesimatė. O Anykščių mieste 
medžių privartyta ir šakų pri-
laužyta beveik nuosekliai. Į 

Puntuko ir Statybininkų gatves 
nuo važiuojamosios dalies ša-
linti medžių vyko ugniagesiai 
gelbėtojai, kitose viešose vie-
tose tvarkosi UAB Anykščių 
komunalinis ūkis ir UAB Eco-
servise darbuotojai. 

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad trečiadienį buvo su-
kviesti minėtų įmonių atstovai 
bei miškininkai. Prioritetiškai 
tvarkoma Puntuko akmens 
aplinka, nes penktadienį, liepos 
16-ąją, prie Puntuko vyks tra-
dicinis renginys „Mirtį aplenkė 
garbė“, skirtas lakūnų S. Da-
riaus ir S. Girėno skrydžiui per 
Atlantą paminėti. Penktadienio 
rytą Puntuko aplinka buvo bai-
giama tvarkyti. Anykščių rajo-
no meras, gamtininkas Sigutis 

Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
kad storiausio su šaknimis iš-
versto beržo kelmą jis siūlė grą-
žinti į vietą ir palikti jį stovėti, 
kol sutrūnys. „Nemanau, kad 
reikia su gamta kariauti“, - po-
žiūrį dėstė rajono vadovas.

Beje, D. Žiogelis dėstė, kad 
Anykščių mieste po audros sto-
vėti liko visi medžiai, kuriuos 
šiomis dienomis ketinta iškirs-
ti, vėjas niokojo tik sveikus me-
džius.  

Upės lygis pakilo 4 
centimetrais

Lietuvos hidrometeorologi-
jos tarnybos Anykščių posto 
stebėtojas Petras Buterlevičius 
„Anykštai“ sakė, jog liepos 
13-oji buvo išskirtinė diena. 
Oras liepos 13-ąją Anykščiuo-
se buvo įkaitęs iki 35 laipsnių 
- tokio karščio P. Buterlevičius 
neprisimena. 

Liepos 13-osios pavakare per 
pusantros valandos stebėjimo 
poste iškrito 26 mm lietaus, po 
lietaus Šventosios upės lygis 
buvo pakilęs 4 centimetrais.

Kai žemiausia paros tempe-
ratūra nekrenta žemiau 20-ies 
laipsnių, oras vadinamas tropi-
niu. Net tris paras iš eilės - liepos 
8-10 dienomis - žemiausia paros 
temperatūra buvo 22 laipsniai.

Mero rankos pailgėjo...

Ugniagesiai gelbėtojai antra-
dienį važiavo ir į Debeikių bei 
Viešintų seniūnijas. Viešintose 
nuo kelio pašalinti 3 medžiai, 
Debeikių seniūnijos Aknysčių 
kaime nuo kelio patraukti 2 
medžiai. 

O didelė dalis Anykščių ra-
jono antradienį ne tik audros 
išvengė, bet ir lietaus negavo. 

Traupyje gyvenantis Anykščių 
rajono meras S. Obelevičius 
po antradienio liūties ir audros 
„Facebook“-e juokavo, jog už 
lietų paaukotų bent du medžius. 
Antradienio naktį S. Obelevi-
čiaus botanikos daržas ir visas 
Traupis gavo lietaus. „Anykš-
tai“ S. Obelevičius kalbėjo, 
kad ant Kavarsko ir Janušavos 
iki penktadienio nebuvo užli-
ję. „Sausra dar nėra stichinė. 
Medžių nereikia laistyti. Mano 

bėda, jog prisipirkau apie 300 
vienetų augalų vazonuose. So-
dinu naktimis ir nešu iš kūdros 
vandenį. Rankos jau gerokai 
pailgėjo“, - ironizavo meras. 
Jis patarė dekoratyvinių auga-
lų dažnai nelaistyti, geriau re-
čiau, bet gausiai ir vėlai vakare. 
„Puodelio vandens užpylimas 
ant augalo gali tik pabloginti 
situaciją“, - aiškino tūkstančių 
augalų daržą prižiūrintis rajono 
vadovas. 

Ramybės mikrorajone škvalas nuskynė eglę.

Lajų tako ir Puntuko akmens prieigose suniokota dešimtys medžių.

Prie Anykščių koplyčios antradienį dirbo komunalininkai. Vėjo bučinių vieta...

Po liūties.           jono jUneViČiAUs nuotr.
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pirmadienis 2021 07 19

sekmadienis 2021 07 18

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Stebuklingos kurpės.
10:00 Gustavo enciklope-
dija.  
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
12:00 Metų laikai Japonijoje.
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 Paniurėlis Olafas  
N-7.
23:20 Hindenburgas N-14. 
(kart.).
01:20 Atostogos N-14. 
(kart.).

06:20 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
06:50 Bunikula.
07:20 Padūkėlių lenktynės.
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū”.
08:20 Tomas ir Džeris.

08:50 Beprotiškos melodijos.
09:20 Ogis ir tarakonai.
09:50 Urfino Džiuso ir mer-
gaitės Elės nuotykiai.
11:40 Svečiai palėpėje. 
13:25 Policininkai ir 
Robersonai.
15:20 Šokis hip-hopo ritmu. 
N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas. N-7. 
22:25 Kaliniai. N-14.
01:25 Drilbitas. N-14.. 

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 Lobių planeta. N-7.
11:15 Mažiausi iš mažiausių.
12:20 Kenoloto.
12:22 Mažiausi iš mažiausių.
12:40 Marlis ir aš: šuniukų 
metai. N-7.
14:35 Jausmų vandenynas. 
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. 
N-7.
21:45 Sicario 2. Kartelių 
karai. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Sicario 2. Kartelių 
karai. N-14.
00:05 Ričardas Liūtaširdis. 
N-14 (kart.).

07:00 Pričiupom! (kart.).
07:30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato I etapas.  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato II 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 virtu-
vės košmarai.
17:00 Spec. būrys  N-7.  
18:10 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7.  
19:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
20:30 Paskutinis laivas  N-7.  
22:30 Legendų biuras  N-14. 
23:40 Karo vilkai  N-14. 
00:45 Susikaupk (kart.) 
N-14. 

06:00 Praeities kartų liudy-
tojai. 
06:30 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:00 Akloji (kart.).
08:30 Daktaras Ozas  N-7. 
09:30 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Šviežias maistas. 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (kart.).
18:45 Akloji (kart.).
19:50 Būrėja (kart.).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N-14. 

23:05 Ūsuotasis ponas 
Mordekajus N-14.
01:15 Aušros pažadas (kart.) 
N-14. 

 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 Palaimintojo arkivys-
kupo Jurgio Matulaičio atlai-
dai Marijampolėje.  
13:45 Šventadienio mintys. 
14:15 Dainuok (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2019. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Koncertas vienam.  
22:00 Fortepijono maratonas 
Beethovenui.  
22:20 Žarckai. TV spektaklis 
(kart.).
00:30 Paniurėlis Olafas  N-7. 
(kart.).
02:00 Klausimėlis.  

06:05 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
06:55 Atšiaurioji Aliaska.
07:55 Ledo kelias  N-7.

08:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Sandėlių karai  N-7.
10:30 Laukinė Kosta Rika  
N-7.
11:35 Įelektrintas ledas  N-7.
12:45 Vilkų kalnai.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos 
šou „Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Bermudų trikampis 2  
N-14.
23:45 NBA Action.
00:15 Pasmerkti. Kauno 
romanas  N-14.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  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. VERA 
ŠERNIENĖ FAINBERG. 
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.Orai. 
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Geltonas karutis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba.
09:30 Orijaus kelionės.  
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Išlikę.
13:30 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
15:30 Geltonas karutis.
16:00 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.  
20:45 Mano pramogos vei-
dai.
21:30 Pokalbiai prie jūros.
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 Pasaulio puodai.
19:30 Totorių metams. Ištikimybės 
žiedas. N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas. N-14. 
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:40 Įstatymas ir tvarka. (kart.) 
N-7.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:10 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 Išžudyti visus. N-14.
00:25 Strėlė. N-7. 
01:25 Kaliniai (kart.). N-14.

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.
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 Nusikaltėlis. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nusikaltėlis. N-14.
00:15 Bulis. N-14.
01:15 Havajai 5.0. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(kart.) 
08:30 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 Ateities pasaulis. N-14. 
22:45 Mirtinas ginklas (kart.). N-7.
23:45 Legendų biuras (kart.). N-14.
00:55 Karo vilkai. Likvidatoriai VII 
(kart.). N-14.
01:55 FTB (kart.). N-7.

06:00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7.
06:55 Žingsnis iki dangaus (kart.). 
N-7.
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). N-7.
13:30 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
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 Minčių galia. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Prancūziška žmogžudystė. 
Šokėjų paslaptys (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. Šiandien ir visa-

dos. (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 Muzikos talentų lyga. (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. 
18:05 Ten, kur namai.  
19:00 Išpažinimai (kart.).
19:30 Chabrolis. Antikonformistas.  
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Žemaitė. Marti. 
23:30 Pasivaikščiojimai. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Mano daina (kart.).

06:30 CSI kriminalistai. (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11. (kart.) N-7.
08:10 Univeras. (kart.) N-7.
09:25 Sandėlių karai. (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai. N-7.
11:25 Naujakuriai. N-7.
12:25 Britanijos talentai.
12:55 Nuogi ir įbauginti. (kart.) N-7.

13:55 Sandėlių karai. N-7.
14:55 Kobra 11. N-7.
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 Žudymo žaidimai. N-14.
23:10 Pagieža. S.
00:55 Majų baikerių klubas.

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 Lietuviškos atostogos.
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 Pokalbiai prie jūros.
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 rei-
kalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai rei-
kalai.
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 
00:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 
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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 Ištikimybės žiedas. (kart.) 
N-7. 
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 Pasaulio puodai.
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. 
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14.
23:40 Įstatymas ir tvarka. (kart.).
00:25 Kelionių atvirukai.
00:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva. N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. N-7.
10:00 Kalnietis. N-7. 
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, 

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 Snaiperis. Palikimas. N-14.
00:35 Strėlė. N-7.
01:35 Išžudyti visus (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.
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 Keršytojas. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Keršytojas. N-14.
00:05 Bulis. N-14.
01:05 Havajai 5.0. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). N-7.
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(kart.).
08:30 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 Pranaši pozicija. N-7.
22:50 Ateities pasaulis (kart.). 
N-14.
00:35 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai. N-7.
01:30 FTB (kart.). N-7. 

06:00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7.
06:55 Žingsnis iki dangaus 
(kart.). N-7.
08:20 Dvi širdys. N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 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 Į šiaurę per šiaurės vaka-
rus. Kapitonas Kablys. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Minčių galia (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Akacijų alėja. (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 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
12:30 Kelias. (kart.).
13:00 Legendos. (kart.).
13:55 7 Kauno dienos. (kart.).
14:25 Mokslo sriuba. (kart.).
14:55 Chabrolis. 
Antikonformistas. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti. (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 (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Bloga mergaitė.
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.
00:45 Bliuzo vakaras.

06:25 Meilė – tai... (kart.) N-7.
06:35 Kobra 11. (kart.) N-7.
08:50 Autopilotas. (kart.)
09:20 Gerasis daktaras. (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai. N-7.
11:25 Moderni šeima. (kart.) N-7.

12:25 Britanijos talentai.
15:20 Sandėlių karai. 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 Tramdantys ugnį. N-14.
23:45 Skubi pagalba. N-14.
00:35 Majų baikerių klubas.
01:50 Meilė – tai... N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
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 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.
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.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. 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 inter-
viu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos inter-
viu.
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.

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 Pasaulio puodai. 
19:30 Istorijos perimetrai. 
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.) 
N-7. 
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 (kart.). 
N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas. N-14.
00:15 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.
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 Gabalėlis dangaus. N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Gabalėlis dangaus. N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Gabalėlis dangaus. N-7.
00:15 Bulis. N-14.
01:20 Havajai 5.0. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). N-7.
07:15 Mano virtuvė geriausia.
08:30 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 Persekiotojas. N-14.
22:45 Pranaši pozicija (kart.). N-7.
00:35 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai. N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7.
07:20 Šeimyninės melodramos.
08:20 Dvi širdys. N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 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 Į šiaurę per šiaurės vakarus. 
Laukinis Svenas. N-14.
22:55 Svajoklė
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Į šiaurę per šiaurės vakarus. 
Kapitonas Kablys (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bliuzo vakaras. (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai. (kart.).
07:25 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 Kultūrų kryžkelė. 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. N-7.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:05 Ten, kur namai. N-7. 
19:00 Atspindžiai. (kart.).
19:30 Dešimtasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Sauja druskos.
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Išsaugota istorija. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Bliuzo vakaras.
01:25 Du balsai – viena širdis. 
(kart.).

06:30 CSI kriminalistai. (kart.) N-7.
07:15 Aliaskos geležinkeliai. (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 Naujakuriai. N-7.
12:50 Nuogi ir įbauginti. (kart.) N-7.
13:50 Sandėlių karai. N-7.
14:50 Kobra 11. 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. Pirmasis kraujas 
3. N-14.
23:10 Skubi pagalba. N-14.
01:00 Majų baikerių klubas.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
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 4 kampai. 
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. 8 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. 22.58 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.
16:30 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 nežVAIRUOK.
20:30 Pokalbiai prie jūros.
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.
00:15 Delfi pulsas.
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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 Istorijos perimetrai. (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 Pasaulio puodai.
19:30 Jūrų Lietuva. N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas. N-14. 
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:40 Įstatymas ir tvarka. (kart.) 
N-7. 
00:30 Veranda. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Jūrų Lietuva. (kart.) N-7. 

06:30 Balta - meilės spalva. N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. N-7.
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Saldus kerštas. N-14.
00:25 Strėlė. N-7.
01:25 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas (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.
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 Įstatymus gerbiantis 
pilietis. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Įstatymus gerbiantis pilietis. 
N-14.
00:10 Bulis. N-14.
01:10 Havajai 5.0. N-7.
02:10 Rouzvudas. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). N-7.

07:15 Mano virtuvė geriausia.
08:30 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 Sukeisti žudikai. N-14.
22:50 Persekiotojas (kart.). N-14.
00:35 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai. N-7.
01:30 FTB (kart.). N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos.
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). N-7.
13:30 Stebuklas (kart.). N-7.
14:30 Kandisė Renuar. 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. Kelyje. 
N-14.
23:05 Svajoklė.
00:05 Našlaitės. N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bliuzo vakaras. (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ akimirkos.

07:00 Artūras ir minimukai. (kart.).
07:25 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 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.).
12:30 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. Šaukėnai. 
2 d. (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. (kart.) N-7. 
18:05 Ten, kur namai. N-7. 
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Vladas Česiūnas. Mediniu 
irklu į auksą. N-7.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Elito kinas. Šokėja. N-14. 
23:20 Švilpautojai. S.
01:00 DW naujienos rusų kalba.
01:15 Dabar pasaulyje.
01:40 Bliuzo vakaras.
02:30 Duokim garo! (kart.).

06:20 Meilė – tai... (kart.) N-7.
06:50 Kobra 11. (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas. (kart.)

09:20 Gerasis daktaras. (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai. N-7.
11:25 Moderni šeima. (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai. N-7.
12:55 Nuogi ir įbauginti. (kart.) 
N-7.
13:55 Sandėlių karai. N-7.
14:55 Kobra 11. N-7.
15:55 CSI kriminalistai. N-7.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Gerasis daktaras. N-7.
19:00 Moderni šeima. N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7.
21:00 Karas už beždžionių plane-
tą. N-14.
23:50 Skubi pagalba. N-14.
00:50 Majų baikerių klubas.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato.
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 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.
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 naujienų 
apžvalga.  
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 Orijaus kelionės.
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Verslo požiūris.
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. Faktai ir nuo-
monės.
20:00 Šiandien kimba.  
21:00 Yugo broliai.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.

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 Pasaulio puodai. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Greiti ir įsiutę. N-14.
00:05 Vyrai ir viščiukai. N-14.
01:45 Kelionių atvirukai.
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7.
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Grįžimo taškas. N-14.
23:30 Bet kokia kaina. N-14.
01:40 Dimensijos. 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.
14:00 TIESIOGIAI Tokijo 
olimpinės žaidynės. Atidarymo 
ceremonija.
17:00 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Žuviukas Nemo. N-7.
21:25 Kapitonė Marvel. N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kapitonė Marvel. N-7.
00:00 Terminatorius 2. N-14.
02:50 Įstatymus gerbiantis 
pilietis. (kart.) N-14. 
05:00 Rouzvudas. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). N-7.
07:15 Mano virtuvė geriausia.
08:30 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 Amerikietiškos imtynės. 
N-7.
21:30 Į saulę. N-14.

23:25 Sukeisti žudikai (kart.). 
N-14.
01:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai. N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7.
07:20 Šeimyninės melodramos.
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 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.
22:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
N-14.
00:50 Aleksas Hugo. Kelyje 
(kart.). N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bliuzo vakaras. (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ akimir-
kos.
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 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:30 Stop juosta. (kart.).
13:00 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Išsaugota istorija. (kart.).
14:25 Pasivaikščiojimai. (kart.).
14:55 Vladas Česiūnas. 
Mediniu irklu į auksą. (kart.) 
N-7. 
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.).
19:30 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Kabirijos naktys. N-14.
22:50 Muzikos festivalis „Nida 
2019“. I d.
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. 
01:00 Bliuzo vakaras.

06:30 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11. (kart.) N-7.
08:10 Univeras. (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas. (kart.)
09:20 Gerasis daktaras. (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai. N-7.
11:25 Moderni šeima. (kart.) 
N-7.
12:25 Naujakuriai. N-7.
12:50 Nuogi ir įbauginti. (kart.) 
N-7.
13:55 Sandėlių karai. N-7.
14:55 Kobra 11. N-7.

15:55 CSI kriminalistai. N-7.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Optibet A lygos rungtynės 
„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“.
20:00 Farai. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Tokijo olimpinės žaidy-
nės. Atidarymo ceremonija. 
(kart.)
01:10 Karas už beždžionių 
planetą. (kart.) N-14. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato.
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. Orai.
16.30 Vyrų šešėlyje.
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 Pokalbiai prie jūros.
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.
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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“

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

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

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Minkšti saldžiųjų bulvių 
blyneliai

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Ištikimybės žiedas. 
(kart.) N-7. 
07:00 Išpažinimai.
07:30 Slaptas augintinių gyve-
nimas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
13:45 Komisaras Montalbanas. 
N-7.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.
22:25 Parvežk mane šiąnakt 
namo. N-14. 
24:00 Greiti ir įsiutę. (kart.) 
N-14. 
01:45 Kabirijos naktys. (kart.) 
N-14. 

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 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti.
10:30 Kalėdų Senelio slaptoji 
tarnyba.
12:25 Mano draugas ponis.
14:10 Iš kur tu žinai? N-7. 
16:35 Naujokė 2. N-7. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas. Orai.
19:30 Dora ir dingęs aukso 
miestas.  
21:35 Persėdimas. N-14.
23:20 Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi. N-14.
01:30 Grįžimo taškas (kart.). 
N-14. 

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
12:20 Kenoloto.
12:22 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
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 Auklė. N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Auklė. N-7.
21:30 Panikos ataka. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Panikos ataka. N-14.
23:40 Konanas barbaras. 
N-14.
01:55 Kapitonė Marvel. (kart.) 
N-7. 

07:00 Pričiupom! (kart.).
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (kart.). N-7.
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Ekstrasensų mūšis. N-7.

15:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7.
18:10 Nusikaltimų tyrėjai. N-7.
19:30 Kaukės. 
22:00 Vieša paslaptis. N-14.
00:15 Kaubojai ir ateiviai. N-14.
02:35 Į saulę (kart.). N-14. 

06:20 Praeities kartų liudytojai. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7.
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7.
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji.
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Šeimyninės melodra-
mos.
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Šeimos žmogaus 
mirtis. N-14.
22:55 Aš esu Leonardo. N-14.
00:45 Nusikaltimas šiaurėje 
(kart.). N-14.
02:40 Žmogžudystės Marnove 
(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 mokykla.
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
10:00 Čia – kinas.
10:30 Pasivaikščiojimai.
11:00 Kas geresnio, kaimyne?.
11:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.
13:00 Išpažinimai.
13:30 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx.
14:30 Du balsai – viena širdis. 
Ved. Jurgita Jurkutė.  
16:35 Erdvės menas.
17:00 Veranda.
17:30 Legendos.
18:20 Kernavės archeologinė 
vietovė.
18:30 Išsaugota istorija.  
19:00 Premjera. Anykščių 
kraštas. Anykščių dvaras ir 
miestelis. 
19:30 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai. 3 d. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Paskutinė sutuoktinių 
pora Amerikoje. N-14. 
22:40 LRT OPUS ore.  
24:00 Kelionių atvirukai. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Vyrai ir viščiukai. (kart.)  
N-14. 
02:20 Lietuvos mokslininkai. 
(kart.).
02:45 Išsaugota istorija. (kart.).
03:15 Pasivaikščiojimai. (kart.).
03:45 Anykščių kraštas. 
Anykščių dvaras ir miestelis. 
(kart.).

04:15 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
04:45 Auksinis protas. (kart.).

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
17:00 Sandėlių karai. N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Vienas. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Brangus krovinys. N-14.
23:55 Pagieža. (kart.) S. 
01:40 Žudymo žaidimai. 

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu. 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 Lietuvos gelmių istorijos.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Pėdsakas. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Niekas nenorėjo mirti.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Pėdsakas. N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.

03.35 Laisvės TV valanda.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
07:00 Kasdienybės herojai.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Pokalbiai prie jūros.
09:00 Lietuviškos atostogos.
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 atostogos.
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.
03:15 Mano pramogos veidai.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.

Jei pabodo įprasti bulvi-
niai blynai, rekomenduoju 
išbandyti šiuos! Paruošti pa-
prasta, o skonis tiesiog pui-
kus. Labai skanu su šviežių 
daržovių salotomis, galima 
pagardinti grietine.

INGREDIENTAI:
2 saldžiosios bulvės;
2 kiaušiniai;
1 svogūnas;
60 gramų maltų džiūvėsėlių;
1 pundelis svogūnų laiškų;
1 šaukštelis druskos;
0,5 šaukštelio maltų juodųjų 

pipirų;
0,5 šaukštelio paprikos mil-

telių;
šiek tiek aliejaus.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Bulves nulupti ir sutarkuoti 

burokine tarka. Pabarstyti drus-
ka, išmaišyti ir palikti 5 - 7 mi-
nutes pastovėti, kad išsiskirtų 

sultys.
2. Kiaušinius lengvai išplakti 

su prieskoniais. Bulves lengvai 
nusunkti ir sudėti į kiaušinių 
plakinį. Dėti smulkintą svogū-
ną ir svogūnų laiškus ir viską 
išmaišyti.

3. Berti džiūvėsėlių ir mai-
šyti, tešla bus gana tiršta. Man 
paprastai prireikia apie 60 gr, 
priklausomai nuo bulvių dy-
džio, gali reikėti kiek daugiau 
ar mažiau.

4. Keptuvėje ant vidutinės 
ugnies įkaitinti aliejų ir dėti po 
didelį šaukštą masės kiekvie-
nam blyneliui, šiek tiek pa-
spausti mentele. Kepti iš abiejų 
pusių, kol apskrus. Iškepa maž-
daug per 15 minučių.
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(Atkelta iš 1 psl.)

įvairūs siūlo darbą

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 

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

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

Tel. (8-673) 29754.

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai, fasadų dažymas, skar-
dinimo darbai, stogų dažymas, 
dengimas ir t. t. Darbus atlieka 
visame rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-659) 75977.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
bAudoMs!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

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. 

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-630) 01033.

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

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

Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas, pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-617) 00616.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. liepos 19 -21 d. d. 
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 
Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt . parduoda

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.

1,15 ha namų valdos sklypą 
Anykščių v. s., Burbiškio k.v., 
vos 2 km iki Anykščių. Kaina 
32000 Eur, derinama. 

Tel. (8-640) 32442.  
 
Sklypą sodo darbams, kaina 

6000 Eur. 
Tel. (8-677) 13564.

Gedimino g. Anykščiuose su-
remontuotą namą. 

Tel. (8-678) 75239.

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

Gyvenamąjį namą su ūki-
niais pastatais Pustalaukių k., 
Skiemonių sen.

Tel. (8-646) 70862.

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

 Tel. (8-638) 87800.

Kita

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.

Į amžinojo poilsio vietą palydėjome vyrą, tėvelį, senelį Voldemarą ŠPOKEVIČIŲ.
Norėtųsi pasakyti tiek daug, bet širdis neišrenka tinkamų žodžių. Už visokeriopą pagalbą, 

gėles, paguodos žodžius, maldas, už dvasinį bei moralinį palaikymą, perimtą mūsų širdies 
skausmo dalelę, nuoširdžiai dėkojame Debeikių parapijos klebonui R. Simonavičiui, kaimy-
nams, giminėms, buvusiems ir esamiems bendradarbiams, klasiokams, kursiokams, pažįs-
tamiems bei visiems, buvusiems kartu sunkią išsiskyrimo valandą.

Telydi Jus Dievo palaima.
Artimieji

2021 m. liepos 22 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 29-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIų RYŠIų PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. liepos 20 d. (antradienį) nuotoliniu būdu 
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis:

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

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

Tiesa, į Anykščius skiepyti 
atvažiavusio Nacionalinio krau-
jo centro ekipažo atstovai sakė, 
kad yra matę ir kelis kartus di-
desnių eilių. Skiepų lūkuriavę 
žmonės kalbėjo, kad pagrindinė 
priežastis, kodėl jie stojo į eilę, 
galimybė pasiskiepyti „Johnson 
& Johnson“ vakcina ir greituo-
ju būdu įgauti imunitetą. „Rug-
pjūčio pradžioje turiu išvykti į 
užsienį, į darbą. Kitomis vak-
cinomis nebespėčiau pasiskie-
pyti, todėl ieškojau, kur netoli 
nuo namų galiu gauti skiepą“, - 
„Anykštai“ sakė Molėtų rajono 
gyventojas. Eilėje prie skiepo 
rikiavosi ir asmenys, kuriems 
nepasiskiepijus kilo problemų 
darbe. „Arba darykis mokamus 
testus, arba skiepykis. Tokia 
mūsų demokratija“, - skiepais 
nesidžiaugė eilėje stovėję vyrai. 

Anykštėnė, kuri į eilę stojo vie-
na pirmųjų, sakė, jog sąmoningai 
laukė galimybės gauti „Johnson & 
Johnson“ skiepą. „Greitai išsprę-
siu imunizacijos problemą. Bakst 

ir viskas“, - juokėsi moteris. 
Nacionalinis kraujo centras 

penkioms skiepijimo valandoms 
buvo pasiruošęs 400 vakcinų, po 
80 kiekvienai valandai. 

Tvyrant 30 laipsnių karščiui 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija rūpinosi, kad sto-
vintys eilėje netrokštų, į vakci-
nacijos vietą kelis kartus buvo 
vežamas geriamasis vanduo.

Kelios įmonės darbuotojus 
skiepytis ruošėsi vežti centra-
lizuotai. UAB „VLI Timber“ 
buvo susitarusi dėl šioje įmonė-
je dirbančių Ukrainos piliečių 
skiepijimo. Pasak Anykščių ra-
jono mero Sigučio Obelevičiaus, 
kol buvo sutarta dėl svetimos 
valstybės piliečių skiepijimo, 
teko nemažai pavargti. „Keista 
situacija, juk tie žmonės gyvena 
tarp mūsų, mes patys turėtume 
būti suinteresuoti, jog jie būtų 
paskiepyti“, - kalbėjo meras.  

Penktadienį covid-19 Anykš-
čių rajone sirgo 3 asmenys. Pa-
skiepyta nuo covid-19 buvo per 
57 proc. rajono gyventojų.

Skubėjo greitai imunizuotis

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel.: (8-381) 594 58.
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JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 22 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

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, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

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.

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

Tel. (8-600) 28523.

Sodybą Anykščių rajone. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-607) 49133.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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.

Kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, gabali-
nės kuro durpės ir durpių granu-
lės. Didelė kaitra, pristatymas.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Medžio pjuvenų briketus 
(beržas, ąžuolas, lapuočiai). 
Užsakius 6 paletes atveža ne-
mokamai. 

Tel. (8-698) 78024. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Automobiliai

2002 m TOYOTA COROLLA. 
Dyzelis, geros būklės.

Tel. (8-687) 39709.

2004 m. MERCEDES BENZ 
A-200. Mechaninė pava-
rų dėžė, tvarkingas. Kaina 
1960 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

Gyvuliai

Avis su ėriukais.
Tel. (8-686) 84695.

Kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.MB Gitvida facebook. 

Tel. (8-616) 43208.

Virtuvinį stalą, skalbimo 
mašiną „Ardo“, senovinę 
skrynią, televizorių „SONY“ 
(įstrižainė 103 cm), spaus-
dintuvą  „Epson“, šaldytu-
vą  „Snaigė“, auto navigaci-
ją, dulkių siurblį, motociklą  
„Jawa“.

Tel. (8-676) 69399.

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

 Tel. (8-687) 45219.

uAb „dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METų, KARVES, 
GALVIJų PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

Kita

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

Tel. (8-623) 95335.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
liepos 17-19 d.d. - priešpilnis.

Arnoldas, Fridrikas, Arnas, 
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, 
Ervinas, Arentas.

Aleksas, Magdalena, Darius, 
Girėnas, Vaiga.

šiandien

liepos 18 d.

vardadieniai

oras

+22

+28

liepos 19 d.
Aurėja, Galigantas, Auksė 
Mantigailė, Vincentas, Vincas.

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

„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. 

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! 

- Domai, ar gali man pa-
aiškinti skirtumą tarp pakan-
kamai ir užtektinai, - klausia 
mokytojas.

- Žinoma, PAKANKAMAI 
- tai, kai mama man duoda šo-
kolado, o UŽTEKTINAI - kai 
pasiimu jo pats.

***
- Daktare, man depresija.
- Geriausias vaistas nuo de-

presijos - visa galva pasinerti 
į darbą.

- Bet aš maišau betoną!

***
- Daktare, ką jūs pasakysite 

apie mano ligą?
- Savaitę reiks pakentėti.
- O tada?
- Laidotuvės.

***
Porelė susiruošė į svečius, 

o vaiko palikti tai nėra kur. 
Draugai patarė paleisti plokš-
telę su ilga pasaka, uždėti jam 
ausines ir ramiai eiti į svečius. 
Taip jie ir padarė... Grįžta 
namo. Įeina į vaiko kambarį, 
o ten vaikelis bėgioja po kam-
barį ir daužo su galva į sieną 
su riksmais: „NORIU!!!“ Tė-
vas užsidėjo ausines, o ten:

- Mažyli, nori papasakosiu 
tau pasaką? (Vžyk) Mažyli, 
nori papasakosiu tau pasaką? 
(Vžyk)...

***
Žmona guodžiasi vyrui:
- Brangusis, aš niekaip ne-

galiu užmigti...
- Tai normalu. Blogis nieka-

da nemiega.

Amiliutė nuo žvilgsnių ginasi tvora ir įsitaiso šunį
kaip gražu - štai vaivorykštė,
Deivės laimos dangaus rykštė,
iš upelio pradžią ima,
nusileidžia – pas kaimyną. 

Stebis bobos ir vaikai - 
Tai spalvingi jos plaukai. 
O dabar? net į feisbuką
Vaivorykštės įsisuko. 

Marcė andai fotkę dėjo -
jonas juokės net žagsėjo. 
Moderni tu mergina!
Vanda? kur tava pana?

Vanda gynėsi ir pyko -
Pravardė vis tiek prilipo. 
Amiliutė pagalvojus
Regi tykančius pavojus. 

spalvos štai gėlių daržely
Didžią grėsmę rimčiai kelia. 
skubiai būtina tvora,
O galiausiai - ir šuva.


