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,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Migracijos krizę įmanoma suvaldyti 
tik Europos lygmeniu Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Praėjusį šeštadienį Anykš-
čiuose lankėsi Europos Ko-
misijos (EK) narys, atsakin-
gas už aplinką, vandenynus 
ir žuvininkystę, Virginijus 
Sinkevičius. Politikas daly-
vavo Anykščių menų inku-
batoriuje surengtame Euro-
pos demokratijos forume.

V. Sinkevičius davė inter-
viu „Anykštai“, aukštas EK 
pareigūnas kalbėjo apie ne-
vienareikšmiškai visuome-
nėje vertinamus klausimus.

Lietuvos į Europos Komisiją deleguotas komisaras Virginijus Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad val-
džios priimami sprendimai keičia žmonių gyvenimus, todėl reikia būti ypač atsargiems ir domėtis, 
kokiomis problemomis gyvena žmonės.                Autoriaus nuotr.

Elektrinės baigiamos suvežti į Staškūniškį
Laukuose šalia Staškūniš-

kio įsibėgėja vėjo elektrinių 
parko statybos. Į laukus jau 
suvežta didžioji dalis elek-
trinių konstrukcijų. 

Sunkiasvorė technika 
įrangą iš Klaipėdos uosto 
gabena naktimis, kartais 
trumpam dėl to būna su-
stabdomas eismas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Eismo stabdymo grafikas de-
rinamas su Lietuvos automobi-
lių kelių direkcija, o policijos 
pareigūnų ekipažai lydi stam-
biagabaričius krovinius. 

Elektrinių konstrukcijos į Staškūniškį vežamos naktimis. UAB „European Energy Lithuania“ nuotr.

Anykštėnai jau 
tiesiogiai 
sprendžia 
migrantų 
problemą

Džiugina jukų 
žiedai

Remontas. Anykščių rajono 
savivaldybė remontuoja adminis-
tracinio pastato Ladigos gatvėje 
kabinetus. Ladigos gatvėje esan-
čiame administraciniame pastate 
dirba Švietimo, Statybos skyrių 
specialistai, taip pat savivaldybės 
gydytoja, tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo koordinatorius, 
jaunimo reikalų koordinatorius ir 
vyriausiasis specialistas mobili-
zacijai ir civilinei saugai. Ladigos 
gatvėje esančiame administraci-
niame pastate taip pat veikia Sei-
mo nario Tomo Tomilino biuras. 

Koronavirusas. Po gan ilgos 
pertraukos Anykščių rajone vėl 
fiksuojami užsikrėtimai korona-
virusu. Statistikos departamen-
tas skelbia, kad liepos 29 dieną 
Anykščių rajone nustatytas vienas  
užsikrėtimo koronavirusu atvejis. 
Iš viso šiuo metu serga 9 Anykš-
čių rajono gyventojai.

Auditas. Nepriklausomo audi-
to išvados dėl „tiubingo“ trasos 
įrengimo ant Kalitos kalno bus 
pateiktos šių metų spalį. Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
Anykščių rajono tarybą informa-
vo, kad sutartis su auditą atlik-
siančia bendrove pasirašyta liepos 
5 dieną. Jos vertė - 5 tūkst. 980 
Eur. Audito metu bus aiškinama-
si, ar buvo tinkamai įgyvendina-
mos šio viešojo pirkimo proce-
dūros, ar nebuvo viešojo pirkimo 
procedūrų pažeidimų, taip pat ar 
įsigyta „tiubingo“ trasai reikalin-
ga įranga.

Takas. Anykščių regioninio 
parko teritorijoje, Storių kalvos 
link, kur yra žymuo vieno iš Stru-
vės geodezinio lanko matavimo 
punktų, rengiamas naujas pažin-
tinis takas su lauko ekspozicija. 
Plačiau – kituose laikraščio nu-
meriuose.

„Valstiečiai“ 
pašalino Tomą 
Tomiliną
 iš partijos 

Aplinkosaugi-
ninkai 
tinklininką 
sulaikė vidury 
dienos
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spektras

temidės svarstyklės

Aplinkosaugininkai tinklininką sulaikė vidury dienos
Aplinkos apsaugos departamento Utenos gyvosios gam-

tos apsaugos inspekcijos pareigūnai savaitgalį Alaušo ežere, 
Svėdasų miestelyje, Anykščių rajone, sulaikė statomuoju 
tinklu žuvis gaudžiusį asmenį.

„Paprastai brakonieriai nuo 
mūsų slepiasi, taigi ir tinklų 
traukti eina naktį. Šis asmuo 
nusprendė imtis kitos taktikos 

– tinklais žvejoti dieną. Tik su-
manymas buvo prastas – aplin-
kosaugininkai dirba visą parą, 
taigi pasislėpti šviesoje pažei-

dėjui nepavyko“, – sakė Utenos 
GGAI viršininką pavaduojantis 
vyr. specialistas Edgaras Vilu-
tis.

Asmuo buvo neteisėtai su-
gavęs 2 lynus ir 3 ešerius, to-
dėl jam teks atlyginti gamtai 
padarytą žalą – per 200 eurų ir 
sumokėti 120–300 eurų baudą. 

Taip pat iš pažeidėjo paimta 
valtis ir tinklas.

Aplinkosaugininkai prime-
na, kad apie aplinkos apsaugos 
pažeidimus galite pranešti tele-
fonu 112 arba AAD Pranešimų 
priėmimo tarnybos telefonu (8 
5) 273 2995.

- ANYKŠTA

Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 
(buveinė - Ramybės g. 15, Anykščiai, Įstaigos kodas 154278698) direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. liepos 28 d. 
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir 
Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.

Visa informacija skelbiama interneto svetainėje  www.anyksciai.lt.
Užsak. Nr.740

Migrantai. Ketvirtadienį po 
pietų Rūdninkų poligone ap-
gyvendinami pirmieji migran-
tai. „Artimiausiomis dienomis 
planuojama apgyvendinti apie 
350“, – sakė Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos atstovas 
Giedrius Mišutis. Užsieniečius 
pasieniečiai gabena savo tar-
nybiniu ir savivaldybių trans-
portu, jiems padeda policija.  
Palapinėse apsigyvens vieniši 
asmenys – viengungiai vyrai.

Virusas. Koronaviruso pli-
timas yra ganėtinai smarkus ir 
jis tikrai nesustos, augant nau-
jų atvejų skaičiui sako Nacio-
nalinio visuomenės sveikatos 
centro (NVSC) gydytoja epi-
demiologė Daiva Razmuvie-
nė. Ji pažymėjo, kad spartesnį 
viruso plitimą lemia agresy-
vesnė delta atmaina. Pastarųjų 
14 dienų naujų atvejų skaičius 
100 tūkst. gyventojų pakilo iki 
91,4, o teigiamų diagnostinių 
testų dalis per parą ūgtelėjo iki 
2,5 procento.

Lygis. Skurdo rizikos ly-
gis Lietuvoje per pandemiją 
mažėjo, tačiau ne visose gy-
ventojų grupėse. Remiantis 
eksperimentinės statistikos 
duomenimis, skurdo rizikos ly-
gis pernai buvo 20 proc. – 0,9 
proc. punkto mažiau nei 2019 
metais. Per pandemiją 2020 
metų pajamų skurdas mažėjo 
bendrai visose amžiaus gru-
pėse“, - kalbėjo departamento 
generalinio direktoriaus pava-
duotoja Inga Masiulaitytė-Šu-
kevič. 

Mažėja. Lietuvos gyvento-
jų pirmąjį pusmetį sumažėjo 
12 tūkst., tam įtakos turėjo ne 
emigracija, o natūrali jų kaita, 
praneša Statistikos departa-
mentas. Labai mažėjo gimsta-
mumas – per pusę metų gimė 
11 tūkst. kūdikių, arba 16 
proc. mažiau nei 2019 metais 
tuo pačiu metu, kai pasaulyje 
dar nebuvo pandemijos. Tuo 
metu mirtingumas šiemet, pa-
lyginti su 2019 metais, išaugo 
daugiau negu 17 proc. 

Loterija. Latvijos vyriausybė 
pritarė siūlymui organizuoti lo-
teriją nuo COVID-19 paskiepy-
tiems žmonėms, siekiant suteikti 
pagreitį vangiai šalies vakcina-
vimo kampanijai. Dabar inicia-
tyvą, numatančią 720 tūkst. eurų 
prizų fondą, svarstys Saeima. 
Paskaičiuota, kad loterijos orga-
nizavimas, įskaitant televizijos 
programos kūrimą, valstybei 
atsieis 1,2 mln. eurų. Loterijoje 
galės dalyvauti žmonės, paskie-
pyti bent viena vakcinos doze.
Loterija truks 12 savaičių, o bur-
tai bus traukiami visuomeninės 
televizijos eteryje.

-BNS

Mirtis. Liepos 28 dieną apie 
17.50 val. Anykščiuose rastas 
vyro (g. 1998 m.) kūnas be iš-
orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Gaisras. Liepos 28 dieną 
Svėdasų seniūnijos Bajorų 
kaime, Pajario g., gaisras kilo 
garaže. Gaisro metu sudegė 
garažas, viduje buvę namų 
apyvokos daiktai ir automobi-

lis BMW E46. Įvykis tiriamas. 
Avarija. Anykščių rajone 

nesuvaldytam automobiliui 
atsitrenkus į pakelės medį, nu-
kentėjo penki žmonės.  Avarija 
įvyko antradienio pavakare, po 
16 val., kelyje Pagojė-Sede-
kiai-Viešintos-Nociūnai, pra-
nešė Utenos apskrities polici-
ja. 25 metų moteris, pirminiais 
duomenimis, nesuvaldžiusi 
automobilio „Seat Ibiza“, nu-
važiavo nuo kelio ir atsitrenkė 

į pakelės medį. Automobiliu 
važiavo trys vaikai (12-kos,10-
ties ir 2 metų amžiaus) ir du 
suaugusieji (25 metų vairuo-
toja ir 52 metų moteris). Auto-
mobilio vairuotoja ir keleiviai 
išvežti į Respublikinę Panevė-
žio ligoninę ir paguldyti ste-
bėjimui. 10-metis keleivis po 
apžiūros paleistas gydytis am-
bulatoriškai. Policija skelbia, 
kad automobilio vairuotoja 
buvo blaivi. 

Smurtas. Liepos 26 dieną 
apie 23.00 val.Svėdasų seniū-
nijoje vyras (g. 1972 m.) smur-
tavo prieš moterį (g. 1979 m.). 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
ilgalaikio sulaikymo patalpas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Ugnis. Liepos 26 dieną Troš-
kūnų seniūnijos Umėnų kai-
me 1 ha plote degė ražienos. 
Gaisrą užgesino ugniagesiai, 
panaudoję parankines priemo-
nes. Įvykis tiriamas. 

„Valstiečiai“ pašalino Tomą Tomiliną iš partijos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 
taryba penktadienį, liepos 30-ąją, nusprendė iš partijos iš-
mesti Deltuvos šiaurinėje apygardoje išrinktą parlamenta-
rą Tomą Tomiliną, pastaruoju metu įsivėlusį į konfliktą su 
„valstiečių“ lyderiu Ramūnu Karbauskiu.

Už jo išmetimą balsavo 52 tary-
bos nariai, prieš buvo 6, o 3 susi-
laikė.

„Tegu Naisių teismas įvyksta, 
nors labiau tai panašu į Naisių tea-
trą“, - prieš pat partijos tarybos po-
sėdį „Anykštai“ sakė T. Tomilinas. 
T. Tomilinas „Anykštai“ aiškino, 
jog partijos pirmininkas R. Kar-
bauskis yra „toks bailys, kad net 
bijo kreiptis į partijos Etikos ko-
misiją“. Į partijos Etikos komisiją, 
kuriai vadovauja Kovo 11-osios 
Akto signataras, ilgametis Kupiš-
kio meras Leonas Apšega, savo 
ruožtu kreipėsi pats T. Tomilinas.

Politikas „Anykštai“ sakė, kad 
po pašalinimo iš partijos jis im-
sis beprecedentinės priemonės - 
kreipsis į teismą dėl pašalinimo iš 
partijos pripažinimo neteisėtu.

LVŽS posėdyje dalyvavo ir vie-
nintelis anykštėnas partijos tary-
bos narys Antanas Baura. Jis bal-
savo prieš T. Tomilino pašalinimą 
iš partijos. Trijų kadencijų Seimo 
narys A. Baura dirba T. Tomilino 
padėjėju. A. Bauros partinė ateitis 
po darbdavio pašalinimo iš parti-
jos liko miglota, tačiau anykštėnas 
staigių judesių nedaro. „Pasitarsiu 
su skyriaus žmonėmis ir priim-
siu sprendimą“, - paklaustas, ką 
rinksis - T. Tomiliną ar partiją, - 

„Anykštai“ sakė A. Baura.  
Palaikymą T. Tomilinui jau 

anksčiau viešai demonstravo 
LVŽS priklausantis Anykščių ra-
jono tarybos narys Dominykas 
Tutkus. Tad panašu, kad Anykščių 
„valstiečių“ skilimas jau yra neiš-
vengiamas. 

Buvęs „valstiečių“ Vyriausy-
bės vadovas, tačiau partijai nepri-
klausantis Seimo narys Saulius 
Skvernelis, „Anykštos“ paklaustas 
nuomonės apie T. Tomilino paša-
linimą iš LVŽS, perklausė: „O jau 
pašalino?“ „Tenka apgailestauti, 
kad atsisakė žmogaus, kuris par-
tijai atidavė daugiau nei dešimt 
metų. Taip ėmė paprasčiausiai 
ir išmetė. Absurdas“, -  situaciją 
įvertino ekspremjeras. Į klausimą, 
ar jis kartu su T. Tomilinu nestrate-
guoja bendros politinės ateities, S. 
Skvernelis tiesiogiai neatsakė, bet 
leido aiškiai suprasti, jog „valstie-
čiai“ jo nedžiugina. „Matau, kaip 
keičiasi partija, matau konkurentų 
šalinimus. Svarstysime rudenį, ką 
toliau daryti. Partijoje ir daugiau 
žmonių, kuriems yra grasinta. 
Būtų gerai, kad sudarytų sąrašą, 
kas partijoje nepageidaujami, būtų 
lengviau“, - ironizavo S. Skverne-
lis.   

R. Karbauskis „Anykštai“ tei-

gė, kad, jo nuomone, T. Tomili-
nas nėra rimtas žaidėjas ir netaps 
jis solidžiu konkurentu. Pasak R. 
Karbauskio, T. Tomilinas gali būti 
nebent instrumentu kažkieno kito 
žaidime. „Suskaičiavome, kad T. 
Tomilinas paskelbė 460 straips-
nių, kuriuose jis tyčiojasi ir žemina 
partiją bei partijos vertybes. Šeimų 
maršo dalyvius jis vadina „celofa-
niniais“, o tame žygyje dalyvavo 
ir mūsų partijos nariai, ir rėmėjai. 
Aš nežinau, kada jis de fakto tapo 
Laisvės partijos nariu. Beprece-
dentis atvejis, kai partijos narys 
taip aktyviai kenkia partijai. /.../ 
Žiniasklaida jį labai noriai ėmė. 
Ir suprantama, partijos narys pa-
sisako prieš partijos pirmininką... 
Nors tas žmogus nieko gyvenime 
nedaręs“, - kalbėjo R. Karbauskis. 
LVŽS pirmininkas tikino, kad T. 
Tomilinas palaikymo partijoje ne-
turi, net Vilniaus skyrius, kuriam 
vadovavo T. Tomilinas, anot R. 

Karbauskio, nėra iš partijos paša-
linto parlamentaro bendraminčiai. 
„Melavo, kad jį palaiko partija. 
Keistas žaidimas. Bet buvo aišku, 
kuo visas jo šitas žygis baigsis“, - 
aiškino LVŽS pirmininkas R. Kar-
bauskis.

Bendrą galimą S. Skvernelio, T. 
Tomilino ir Europos komisaro Vir-
ginijaus Sinkevičiaus naują politi-
nį projektą R. Karbauskis vertino 
skeptiškai. Pasak jo, S. Skvernelis 
nesižavi T. Tomilinu, žino jo sil-
pnąsias vietas. O ir apskritai takos-
kyra tarp jo ir S. Skvernelio dažnai 
atsiranda tik dėl to, jog, pasak R. 
Karbauskio , „Saulius pats sau la-
bai gražus“. 

A. Baurą R. Karbauskis, pana-
šu, bandys išlaikyti partijoje. „Mes 
Antano klausimo nekeliame. A. 
Baura man visada oponavo. Nors 
kartais ir nesuprasdavau kodėl. Bet 
turėti nuomonę – nedraudžiama“, 
- „Anykštai“ sakė R. Karbauskis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis (kairėje) „Anykštai“ sakė, jog Tomas Tomilinas sis-
temingai kenkė partijai.              (Scanpix nuotr.)
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Mirtis ateina netikėtai ir 
pasiima patį geriausią, patį 
brangiausią...

Tylius paguodos žodžius 
skiriame dukrai, vyrui, 
anūkams ir visiems ar-
timiesiems, mirus Vyliai 
BEINORIENEI.

Šližiai, Staškevičiai, 
Kaklauskai, Repečkienė, 
Stakiai

Nepaguodžiamo liūde-
sio valandą, mirus Vyliai 
BEINORIENEI, užuojautą 
reiškiame vyrui Baliui ir ar-
timiesiems.

O. Sadūnienė, B. Vaitie-
kūnienė, R. Satkevičius, A. 
Talačkienė, N.Nikienė.

Kaip 
reaguotumėte, 
jei Anykščiuose 
ar rajone būtų 
apgyvendinti 
pabėgėliai 
(migrantai)?

Eimutis BUTKUS:
- Vieno migranto išlaikymas, 

berods, per mėnesį vos ne 3 tūkst. 
eurų ir jiems valdžia lėšų randa, 
o saviems piliečiams galima ir 
už minimumą gyventi, svarbu 
kažkokius pabėgėlius priglausti... 
Absurdas... Nereikia čia jų nie-
kam. Savus žmones tegu gelbsti, 
o ne svetimus.

Nijolė GVOZDIENĖ:
- Mums dėjo baudas, kad važia-

vom tėvų lankyt, neleido į kitą sa-
vivaldybę, o dabar per sieną eina 
laisvai ir niekas nebaudžia, lai sto-
vi mūsų sargai ir neįleidžia.

Greta MILERYTĖ:
- Neigiamai vertinčiau, nes vėl 

bus išleista daug mūsų, Lietuvos 
piliečių, pinigų. O kam taip toli 
ieškoti apgyvendinimo vietos ar ją 
paruošti? Juk yra Seimo viešbutis, 
puikiai pritaikytas ir saugomas! 
Sutaupytume, juk Seimo nariai 
namus turi, galėtų užleisti vietas 
neturintiems migrantams...

Gitautė JONAITYTĖ:
- Jiems siūlo didesnes algas nei 

uždirba LIETUVOS PILIETIS, 
jiems suteikiamos sąlygos, kurių 
kartais negauna kai kurie LIETU-
VOS PILIEČIAI... Kuo mes kito-
kie negu jie? Kur žiūri valstybė? 
Jokių priėmimų!!!

Anykštėnai jau tiesiogiai 
sprendžia migrantų 
problemą Robertas AleksiejūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Neteisėtai Lietuvos sieną su Baltarusija kirtę užsieniečiai 
apgyvendinami Lietuvos pasienio savivaldybėse, o palaikyti 
tvarkos jų apgyvendinimo vietose jau siunčiami ir Anykš-
čių policininkai. Anykščių rajono savivaldybės vadovai tei-
gia, kad, iškilus reikalui, laikinai migrantų priglausti mūsų 
rajone nebūtų galimybių.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija jau sulaikyta daugiau 
nei 3 tūkst. neteisėtų migrantų. Dėl migrantų antplūdžio 
Lietuva yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Valdžia laiko-
si pozicijos, jog išaugę migracijos srautai yra organizuota 
Minsko režimo akcija prieš Lietuvą, kuri taiko sankcijas 
Aleksandro Lukašenkos diktatūrai.

Dėl migrantų 
apgyvendinimo kol kas 
„nejudina“

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius „Anykštai“ šią 
savaitę sakė, kad Vyriausybė ap-
sisprendusi neteisėtus migrantus 
laikinai apgyvendinti koncen-
truotose vietose.

„Paskutiniu metu jokių kreipi-
mųsi į mus dėl neteisėtų migran-
tų apgyvendinimo iš Vyriausy-
bės ar vidaus reikalų ministrės 
nebuvo“, - sakė S. Obelevičius.

Tiesa, liepos pradžioje vidaus 
reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 
kreipėsi į visas šalies savivaldy-
bes ir paprašė pateikti informa-
ciją apie savo galimybes priimti 
migrantus ir su tuo susijusius 
poreikius.

„Mes parašėme, kad kol kas 
neturime kažkokių vietų ir ne-
same pasiruošę priimti nelegalių 
migrantų. Mes iš principo netu-
rime normalios vietos jiems pri-
imti, neturime vertėjų. Kol kas 
tuo viskas ir baigėsi“, - sakė jis.

Meras S. Obelevičius svarstė, 
kad laikinai neteisėtus pabėgė-
lius, jei to labai prireiktų, būtų 
galima priimti, pavydžiui, kurio-
je nors mokykloje, tačiau tame 
įžvelgė nemažai problemų.

„Mokyklos turi ruoštis moks-
lo metams, todėl čia ne spren-
dimas. Dabar Vyriausybė randa 
pačiai kažkokias priklausančias 
patalpas, pavyzdžiui, Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai 
pavaldžią mokyklą, o mes tokių 
patalpų neturime. Todėl mūsų 
dėl to labai ir nejudina“, - kalbė-
jo S. Obelevičius.

Pabėgėlius prižiūri 
ir Anykščių policininkai

Anykščių rajono policijos pa-
reigūnai jau tiesiogiai dirba su 
pabėgėliais. Yra gautas nurody-
mas į budėjimus nuolat siųsti po 
du Anykščių policijos pareigūnų 
ekipažus.

 „Jau ir mes esame priešakinė-

Anykščių meras Sigutis Obe-
levičius teigia nematantis vie-
tų, kur Anykščių rajone laiki-
nai būtų galima apgyvendinti 
nelegalius migrantus.

se linijose. Statutas yra statutas, 
tarnyba yra tarnyba“, - komenta-
rų apie naują prievolę Anykščių 
rajono policijos pareigūnams 
vengė komisariato viršininkas 
Jonas Cicėnas.

Utenos regionas yra pasienio 
regionas, todėl visiems šešiems 
regiono policijos komisariatams 
duotas nurodymas prisidėti prie 
sienos ir pabėgėlių apsaugos. 

Ministeriją informavo apie
laisvą bendrabutį

Beje, liepos pradžioje mero S. 
Obelevičiaus retorika šia tema 
buvo kiek kitokia, tada jis sakė: 
„Suprantame, kad užgriuvusią 
šalį bėdą reika spręsti visiems. 
Tačiau, kad priimtume vienokį ar 
kitokį sprendimą, reikia išsiaiš-
kinti begalę dalykų. Pavyzdžiui, 
kas užtikrintų pabėgėlių saugu-
mą, kas vertėjautų, kuriam laikui 
juos reiktų įkurdinti, kas ir kaip 
finansuotų jų išlaikymą ir t.t.“

O štai Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė „Anykš-
tai“ liepos pradžioje sakė net 
matanti patalpas, kuriose laiki-
nai galėtų Anykščiuose būti ap-
gyvendinti neteisėti migrantai.

„Nebent technologijų moky-

klos bendrabutis. Bet vėl ten 
bendros sanitarinės erdvės, jei-
gu izoliavimui, jos nebus tinka-
mos“, - tuomet sakė ji.

L. Kuliešaitė liepos pradžioje 
sakė, kad Vidaus reikalų minis-
teriją savivaldybė informuos 
apie minimą bendrabutį.

„Kas bus toliau - nežinau. 
Čia pakankami dar daug neaiš-
kumų“, - tuomet komentavo L. 
Kuliešaitė. 

Draugystė su baltarusiais 
nutrūko

„Anykšta“ Anykščių rajono 
mero S. Obelevičiaus teiravosi, 
kaip, jo akimis, centrinė valdžia 
sprendžia neteisėtų migrantų 
problemą.

„Manau, kad valdžia tvarko-
si, kaip gali. Čia iš tikrųjų tokia 
bėda, kaip stichinė nelaimė. Nei 
čia kas tai galėjo numatyti, nei 
tinkamai tam pasiruošti. Manau, 
kad čia dar prie to prisideda iš 
Rytų...“ - pastebėjo S. Obelevi-
čius.

Net rusiškai Anykščiuose 
niekas nekalba!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
galimybes Anykščiuose pri-
imti pabėgėlius:

„Mes iš principo neturime 
normalios vietos jiems priimti, 
neturime vertėjų.“

Pavyzdžiui, kietai 
pabėgdami?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie pabėgėlius: 

„Čia ne karinė intervencija, į 
kurią  gali atsakyti kietu būdu. 
Čia tiesiog reikalinga išlaikyti 
žmogaus teisių reikalavimus ir 
dėl to tas reikalas apsivėlęs ir 
gandais, ir spėliojimais.“

Sakot, jis visgi yra žmogus?

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, apie Baltarusijos 
grėsmę:

 „Mes turime blaiviai žiūrėti. 
Lukašenka anksčiau ar vėliau 
numirs.“

Paskutinė karantino 
žiema...

Norbertas ČERNIAUS-
KAS, istorikas, mokslų dak-
taras, apie savo knygą „1940. 
Paskutinė Lietuvos vasara“:

„Jei ne karantinas - šios kny-
gos tikrai nebūtų.“ 

Altoriuje paprastai būna 
viena centrinė figūra...

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio - Žu-
kausko memorialinio muzie-
jaus direktorius, atsiimdamas 
Anykščių garbės piliečio re-
galijas: 

„Šiandien į Anykščių garbės 
altorių jūs pakeliate ne mano 
asmenį. Šituo veiksmu jūs iš-
keliate Anykščių kultūrinį tu-
rizmą, Anykščių muziejinkstės  
tradiciją.“ 

Gali, gali...

Virginijus SINKEVIČIUS, 
Europos Komisijos narys, 
apie „žaliąją“ energetiką: 

„Negali būti taip, kad ir ko-
kie „žali“ projektai būtų, jog 
jie išstumtų gyventojus ir keltų 
jiems diskomfortą.“   
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Rytis KULBOKAS

Įprasta, kai ateina vasara 
ir valdžia pati save išleidžia 
į poilsį, gyvenimas tampa 
šviesesnis. Didinami mokesčiai, 
nauji draudimai, kvailos inici-
atyvos nukeliauja į trečią planą 
ir nuo to valstybė nesugriūna. 
Atvirkščiai – valdžiai vasarą 
atsirasdavo laiko net vardiniais 
pistoletais apsidovanoti, gal ir 
kokią premijukę išsirašyti. juk, 
kaip Tūkstančio ir vienos nak-
ties vienoje iš pasakų, Bagdade 
– viskas ramu. 

Bagdade... Ups, kaip sako 
jaunimas, paminėjus irako 
sostinę, vasariška ramybė 
akimirksniu subyrėjo į šipulius. 
jau tą pasaką ir originalo kalba 
Lietuvoje galima išgirsti. Ir šis 
kultūrinio lauko praplėtimas, 
net neabejoju, dabartinės diplo-
matijos nuopelnas. 

Nuo pradžios iki pat dabar 
naujosios valdžios kiekvienas 
diplomatinis (net nežinau, 
ar nereikėtų šio žodžio rašyti 
kabutėse) žingsnis buvo kaip są-
moninga provokacija. Tokios iš-
vados peršasi matant rezultatus. 
Paskelbė sankcijas Baltarusijai 

– nukentėjo pati lietuva. Prekių 
tranzitus iš Lietuvos, kuriuos 
spėjo, Baltarusijos „batka“ 
pasuko Rusijos link, o pas mus 
biudžete dėl to atsiras didesnė 
skylė. Bet tai gerai, nėra to, ko 
šalies mokesčių mokėtojai dėl 
demokratijų rytinėse kaimynėse 
nesumokėtų. Ta proga galima 
pabandyti ir valstybines trans-
porto įmones paversti akcinė-
mis bendrovėmis. O gal pavyks 
privatizuoti valstybei pristigus 
pinigų? juk negali atsilikti nuo 
ankstesnių pasiekimų – Ma-
žeikių naftos ar kokio lietuvos 
telekomo privatizavimo.

Diplomatija „veža“. Ne, čia 
ne apie nesuvokiamų nesąmo-
nių neaiškiems Rusijos pranke-
riams prikalbėjusį seimo Užsie-
nio reikalų komiteto pirmininką 
Žygimantą Pavilionį. ir apie 
„šaikas“, ir apie mafijas, ir 
apie bereikšmį prezidentą ir ir 
ir... Nesuvokiama. kaip ir bū-
das, kuriuo jis išsaugojo postą. 
Paprasčiausiai seimo pozicijai 
neleidus balsuoti dėl pasitikėji-
mo, uždraudus valdantiesiems  
dalyvauti posėdyje. Tokiu būdu 
išsaugoti pasitikėjimą - beveik 
tas pats, kas suklastoti rinki-
mus. 

Bet diplomatija veža ir tikrąja 
žodžio prasme – vos tik nuvyko 
užsienio reikalų ministras 
Gabrielius Landsbergis tartis 
dėl migrantų krizės į iraką, kaip 
iš karto Irako aviakompanija 
paskelbė dvigubinanti skrydžių 
į Baltarusiją skaičių. Nuosta-
bus diplomatinis pasiekimas. 
Turistai, galintys pasakoti 
Tūkstančio ir vienos nakties 
pasakas, dar labiau plūstelės 

kultūrinių mainų. Problema tik 
ta, kad misija buvo atvirkštinė. 
Belieka spėti, kad užsienio 
reikalų ministras nenusivežė 
„diplomatinių priemonių“ 
sprendimui pasiekti, o gal net 
kažkuo suerzino irakiečius. 
Prisimenant istorinę lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės rytų 
bendradarbiavimo „progra-
mą“, už ramybę visada tekdavo 
nuvežti dovanų. kokie pažadai, 
jei kažko norintis pasiuntinys 
atvyksta tuščiomis rankomis? 
Ar  tai ne įžeidimas? 

O kiek karų kilo, kai buvo 
priglaudžiami alternatyvūs val-
dovai? Dažna taikos sutarčių 
sąlyga būdavo nepriimti perbė-
gėlių iš kaimyninės šalies ir juo 
labiau nepalaikyti jų pretenzijų 
į sostą. ko ne ko, bet kėsinimosi 
į valdžią, bandymo nuversti 
joks valdovas neatleisdavo ir 
neatleis. Ypač jei jis autoritari-
nis. Nesuvokiama, kaip politikai 
gali galvoti, jog spardomas 
kaimynas, kuris jaučiasi, jog į 
jį pasikėsino, nebandys keršyti? 
Kaip ir kokia bjaurastimi atsa-
kyti kaimynui – visada ką nors 
galima sugalvoti. Atsilaikius 
ilgainiui bjaurasčių galima vis 
daugiau priintriguoti. Svarbu 
turėti fantaziją. 

ir plūstelėjo tos fantazijos 
„vaisiai“ per sienas paro-
dydami, kad trisdešimt metų 
pasakotos istorijos apie sienos 
buvimą, apie europos sąjungos 
rytinį forpostą - ne daugiau nei 
dar viena arabiška Tūkstan-
čio ir vienos nakties pasaka. 
Paradoksas išeina, jog visi 
turėtų būti dėkingi „batkai“ 
už akių atvėrimą – sienos tėra 

pasakaitės. Ar reikia stebėtis, 
kodėl niekaip su kontrabanda 
iš rytinės kaimynės nepavyksta 
susitvarkyti? Tik kam buvo nau-
dinga tokia situacija? Atsitikti-
numas? ir kodėl kiekvieną kartą 
pasakaites išsklaidyti arba ma-
karonus nuo ausų nukabinti turi 
svetimi, pabaksnodami pirštuku 
ar snukučiu kaip kačiuką į balu-
tę? Bagdade viskas ramu? 

Situacija išskirtinai nema-
loni ir Prezidentui Gitanui 
Nausėdai. Teisingai pasirinkęs 
poziciją po „Šeimų maršo“ ir 
akimirksniu užsiauginęs reitin-
gus, galų gale lyg ir suradęs 
bent kažkokią jėgą, kuria galėtų 
remtis, Prezidentas susidūrė su 
realybe, kuri pasivijo. Nebegali 
rinktis pozicijos, kai sprendimai 
buvo priimti anksčiau. Belie-
ka nevykusią, į Rusijos glėbį 
Baltarusiją pastūmusią politiką, 
geopolitinį krachą vadinti nuo-
sekliomis vertybėmis ir princi-
pais. Prisimenant, Lenkija prieš 
Antrąjį pasaulinį karą buvo 
principinga ir ambicinga (po 
trijų savaičių karo lenkų ulonai 
žadėjo Berlyne marširuoti), bet 
ne tiek galinga, kad apsigintų 
nuo ją sudraskiusių kaimynių. 
juo labiau, kad ir kaimynėms 
buvo įsiėdusi. Dabar, Baltaru-
siją padarę priklausomą nuo 
Rusijos, mes praktiškai jau 
turime ilgą ilgą sieną su Rusija. 
O jie juk visada puola. Visus 30 
metų. 

Plūstelėję migrantai (nors 
„plūstelėję“ kol kas vartoti 
per skambu, matant priemonės 
veiksmingumą kenkti lietuvai, 
manau, pagrindinė migracijos 
banga dar tik laukia) kerta Pre-

zidento populiarumą. Įsivėlus į 
primestus žaidimus kelio grįžti 
nelabai belieka. Pasakytos dvi-
reikšmiškos frazės nebepadės. 
juk žmonės ėmė baimintis dėl 
savo saugumo. 

Pasakė Aleksandras luka-
šenka, kad paleis migrantus, – 
paleido. Bet neseniai jis pasakė, 
kad pradės leisti migrantus su 
ginklais, kad sužinotume, ką 
reiškia terorizmas. O kiek tų 
migrantų grąžinta į jų šalis? Ar 
nors vienas yra? O gal net grą-
žinti neįmanoma dėl kokių nors 
pasirašytų tarptautinių sutarčių 
su intencija „mūsų nelies“? Ar 
neprisišaudė valdžia į kojas ne-
begalėdama suvaldyti padėties? 
Žinant Vyriausybės aroganciją 
(vien ko vertos frazės apie ga-
limybę išsirinkti kitą valdžią po 
4 metų ar tų, kurie  protestuoja 
prieš migrantų apgyvendinimą 
šalia savo namų, prilyginimą 
vos ne valstybės priešams, pro-
vokatoriams) – klausimas, kas 
labiau nukentės: ar „batka“, ar 
šachmatinės „pieškos“ – lietu-
vos gyventojai?

Dėl saugumo labiausiai bai-
minasi paprasti žmonės, ypač 
regionuose. O kas bus ateityje, 
kai migrantų tik daugės, o ateis 
šalčiai? Ar nesulauksime ir 
mes kelių šimtelių apgyven-
dinti mokyklose ar pajėgumų 
neišnaudojančioje Anykščių 
ligoninėje? Tikėkimės, kad po 
keletą migrantų, kai jie plūdo į 
europą, bet buvo toli nuo lie-
tuvos, priglaus taip aktyviai su 
plakatais „Mano namai – jūsų 
namai“ stovėję politikai. Aha, 
įsisvajojau, bet laikas būtų ir 
politikams atsakyti už veiksmus.

Būtinas savivaldybių 
solidarumas

Seimo narys, Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos narys 
Tomas Tomilinas (tuo metu, kai 
buvo daromas interviu, T. Tomili-
nas dar priklausė šiai partijai - red. 
pastaba) „Anykštai“ kalbėjo, kad 
su nelegalių migrantų problema 
Lietuva susidurs ir ateityje.

„Nereikia būti naiviems, kad, 
pasitraukus ar numirus Lukašen-
kai, pabėgėlių tema Lietuvoje 
liausis. Daugelis šalių susiduria 
su šiais iššūkiais ir vieno banalaus 
sprendimo nėra. 

Pakrypus pokalbiui apie Rytų 
šalis, pasidomėjome, kaip šiuo 
metu Anykščių rajono savi-
valdybės santykiai klostosi su 
Baltarusijos miestais, su kuriais 
rajonas bendradarbiauja.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
kad santykiai su baltarusiais „re-
aliai visiškai nutrūko“. „Jiems 
neleidžiama bendrauti. Mes pa-
skutinį kartą su Velykomis bu-
vome nusiuntę sveikinimą, bet 
jokio atsakymo nebuvo“, - sakė 
meras.

Tačiau Anykščių rajono savi-
valdybės tinklapyje skelbiama, 
kad savivaldybė bendradarbiau-
ja su Baltarusijos Klecko bei 
Smurgainių miestais.

Dėl migrantų problemos 
sprendimo Anykščiai – 
paskutinėje vietoje

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša ramino, kad Lie-
tuvoje laikinai apgyvendinti ne-
teisėti migrantai Anykščių rajono 
nepasieks. „Tikrai nerealu, kad jie 

Anykštėnai jau tiesiogiai sprendžia migrantų problemą
iki mūsų atkeliaus. Turėtų jų ateiti 
keli šimtai tūkstančių, kad nebūtų 
kur jų dėti. Bet tokių atvejų niekas 
neprognozuoja, fiziškai jiems pa-
tiems tai neįmanoma“, - kalbėjo 
S. Jovaiša.

Priminus, kad liepos pradžioje 
vidaus reikalų ministrė dėl ne-
teisėtų migrantų apgyvendinimo 
kreipėsi į visas šalies savivaldy-
bes, Seimo narys S. Jovaiša tęsė: 
„Planuojant visi duomenys yra 
vertingi. Galbūt ateičiai kokius 
nors variantus panaudos, bet 
Anykščiai čia paskutinėje vieto-
je.“ Seimo narys S. Jovaiša pro-
gnozavo, kad neteisėtų migran-
tų invazijos problema netrukus 
pradės slopti.

„Matome, kad vyksta kon-
taktai su aukštais Europos Są-
jungos vadovais, diplomatinėje 
srityje nemažai dirbama. Turė-
tų problema pamažu spręstis“, 
- sakė jis.

S. Jovaiša pripažino, kad šiuo 
metu neteisėtų migrantų tema 
Lietuvoje yra „pakankamai 
aštri“, todėl „audrina žmonių 
vaizduotę“. „Vienas dalykas, 
žmonės neturi šia tema pilnos 

informacijos, o kitas dalykas 
– nenori tos informacijos apie 
migrantų politiką ir galimus jos 
valdymo būdus priimti. Be abe-
jo, niekas nenorėtų savo kieme ar 
už tvoros turėti kažkokių svetimų 
atėjūnų, nors kažkokių brutalių 
atvejų iš jų pusės nepastebėta. 
Bet dalis politikų ir influence-
rių bando pasinaudoti situacija, 
susirinkti tam tikrus dividendus 
eskaluodami šią temą, kad „bus 
blogai“. Iš tikrųjų, valstybė turi 
viską savo rankose, apsaugos 
žiedas aplink atėjusius migrantus 
daugiau – mažiau veikia. Nema-
tome, kad nelegalių migrantų 
srautai keliautų per Lietuvą kur 
nori“, - dėstė S. Jovaiša.

Seime Žmogaus teisių ko-
mitete dirbantis S. Jovaiša 
pastebėjo, kad susitvarkyti su 
nelegaliais migrantais nėra pa-
prasta, nes „turime reikalą su 
žmonėmis.“

„Čia ne karinė intervencija, į 
kurią gali atsakyti kietu būdu. 
Čia tiesiog reikalinga išlaikyti 
žmogaus teisių reikalavimus ir 
dėl to tas reikalas apsivėlęs ir 
gandais, ir spėliojimais“, - sakė 

S. Jovaiša. Parlamentaras nea-
bejojo, kad nelegalių migrantų 
problema su laiku bus išspręsta. 
„Realybėje matome, kad toliau 
vyksta nelegalių migrantų in-
tervencija į Lietuvą su žinome 
kieno pagalba. Atsilaikysime“, 
- sakė S. Jovaiša.

Seimo  narys S. Jovaiša sakė 
iš Prezidento pasigendantis aiš-
kesnės pozicijos sprendžiant 
nelegalių migrantų problemą. 
„Jis turėtų aiškiau pasakyti kaip 
lyderis, kaip toliau elgtis, ir tos 
aistros šiek tiek aprimtų“, - pa-
stebėjo jis.

Parlamentaras svarstė, kad 
šiuo metu dėl nelegalių migran-
tų įvesti nepaprastąją padėtį ne-
būtų tikslinga. „Kaip žinome, 
Lietuvos pasienyje planuoja-
mos karinės pratybos, tad nepa-
prastosios padėties paskelbimas 
galėtų akumuliuoti dar vieną 
įtampos židinį“, - sakė jis.

S. Jovaiša aiškino, kad šiuo 
metu reikalinga „rimtis ir ramy-
bė“. „Spręsti problemą reikia 
atiduoti valdžios institucijoms 
ir su laiku viskas nuslops“, - ra-
mino S. Jovaiša.

Seimo narys Sergejus Jovai-
ša mano, kad nelegalius mi-
grantus apgyvendinti Anykš-
čių rajone yra nerealu.
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Migracijos krizę įmanoma suvaldyti tik 
Europos lygmeniu
- Anykščiuose lankotės nebe 

pirmą kartą. Gal Jus su Anykš-
čiais sieja ypatingi ryšiai?

- Šiandien paskaičiavome, kad 
Anykščiuose esu dešimtą kartą. 
Pats nustebau. Turbūt pagrin-
dinis ryšys yra ponas Antanas 
Baura, kuris myli ir tiki Anykš-
čiais labiau nei bet kas kitas ir 
visada turėdamas progą ne tik 
pakviečia, bet ir padaro viską, 
kad atvykčiau. Labai jam ačiū, 
taip pat Seimo nariui Tomui To-
milinui, kurie bendromis pastan-
gomis renginį dėl Europos atei-
ties rengia ir, be abejo, Anykščių 
administracijai, kuri visuomet 
svetingai priima. Man visada 
smagu atvykti, Anykščiuose yra 
daug nuostabių žmonių. Šian-
dien ryte Anykščiuose apsilan-
kiau mėgstamame restorane ir 
išgėriau kavos. 

- Kodėl pasirinkote Anykš-
čiuose vykstančią konferenci-
ją, Jūsų rangas jas rinktis lei-
džia ir, manyčiau, su daugiau 
„žvaigždiškų“ pranešėjų?

- Svarbiausios „žvaigždės“ yra 
anykštėnai ir atvykę žmonės, nes 
konferencija dėl Europos ateities 
nėra apie komisarus ar politikus, 
kurie turi progą išsisakyti. Pir-
miausia tai yra, kad išgirstume 
europiečius. Konferencija dėl 
Europos ateities ir buvo pradėta 
tam, kad susirinktume nuomo-
nes iš skirtingų Europos regi-
onų. Net buvo toks klausimas 
kilęs, kas bus, jei žmonės kalbės 
prieš Europą? Tai yra taip pat 
svarbu. Reikia išgirsti, kokie jų 
argumentai, su kokia dabartine 
ES politika žmonės nesutinka, 
kur jie mato grėsmes. Viską, ką 
kalbėsime, T. Tomilinas ir kiti 
Seimo nariai, jų padėjėjai sudės 
į siūlymus, į platformą ir visi 
europiečiai galės su jais susipa-
žinti. Pavyzdžiui, Jūs jungsitės 
iš Lietuvos puslapio ir visas idė-
jas ar iš Ispanijos ar Suomijos 
skaitysite lietuvių kalba. Lygiai 
taip pat ir suomis galės skaityti 
savo kalba. Vėliau už tas idėjas 
europiečiai galės balsuoti, idėjos 
bus subendrintos, ypač panašios, 
persidengiančios, ir Europos 
institucijos pradės svarstymą dėl 
tam tikrų pokyčių vienoje ar ki-
toje politikos srityje. Pavyzdžiui, 
galbūt žmonės svarstys, kad Eu-
ropai reikia gilesnės ar bendros 
sveikatos politikos. Tai bus pas-
kata pradėti pokyčius. 

- Paminėjote, kad galbūt 
gyventojai kalbės prieš ES 
politiką, o dabartinė situacija 
Lietuvoje kai kuriuos momen-
tus aštrina. Ne paslaptis, kad 
migrantų krizė, daug kieno 
manymu, yra sukelta politi-
kos, sankcijų Baltarusijai, kad 
tai yra atsakas Lietuvai. Taip 

pat šeimos politika kelia su-
sipriešinimą, net ir paskelbti 
planai įvesti automobilių tar-
šos mokestį įtampos nemažina. 
Priešinančių klausimų tikrai 
daug... 

- Bet ar tie klausimai yra na-
cionalinės, ar ES politikos rezul-
tatas? 

- Tai ir įdomu - kur naciona-
linės politikos, o kur tos pačios 
ES EK „nuleistos“ nuomonės 
rezultatas?

- Tos „nuleistos“ EK nuomo-
nės absoliučiai nėra. Yra tik ša-
lims narėms direktyvos ir reko-
mendacijos, kurios yra viešos ir 
galima su jomis susipažinti. Jos 
tikrai nereguliuoja tų klausi-
mų, kuriuos Jūs minėjote. Koks 
galėtų būti, pavyzdžiui, taršos 
mokestis ar nebūti jo, sprendžia 
Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė. 

Aš visuomet sakiau – kalbėti 
apie taršos mokesčius galima tik 
bendrame mokestiniame kon-
tekste. Negalima ištraukti vieno 
mokesčio, pateikti žmonėms ir 
įvardinti kaip papildomą mokes-
tį. Sakėme – taip, už taršą reikia 
susimokėti, ją privalu mažinti ir 
tai bus teigiamas pokytis ir gy-
ventojų sveikatai, ir aplinkai, bet 
kodėl tuo pat metu neperžiūrėti 
kitų, pavyzdžiui, su darbo santy-
kiais susijusių mokesčių, kuriuos 
moka kiekvienas gyventojas? 
Labai sveikinau Vyriausybės 
sprendimą, kai ministrė Gintarė 
Skaistė paskelbė, kad yra sukur-
ta darbo grupė, kuri bendrai per-
žiūrės visą mokestinę politiką, 
pateiks išvadas ir tam reikalin-
gus pakeitimus. Atrodo, kad tai 
teisingas žingsnis. Tačiau dabar 
matau atskirą iniciatyvą aplin-
kos ministro nelaukiant tos ko-
misijos išvadų.

Žiūrėdamas į kitas problemas, 
pavyzdžiui, migracijos krizę, 
manau, kad ji gali būti suvaldyta 
tik ES lygmeniu. 

Pirmiausia, mes privalome 
ieškoti galimybių derėtis, kal-
bėtis su tuo pačiu Iraku, Turkija 
ES lygmeniu. Turime Emanuelį 
Makroną, Angelą Merkel, kitus 
politikus, kurie jau dėl daug di-
desnių krizių kalbėjo. Prisimin-
kim Turkijos ir Graikijos krizę. 
Manau, kad reikia ieškoti ir burti 
bendrą koaliciją iš mūsų par-
tnerių ES šalių. Komisija atvira 
padėti Lietuvai ieškant glimy-
bių susidėrėti. Lietuva paprašė 
humanitarinės pagalbos – vakar 
(liepos 23 d. – red. pastaba) de-
šimt šalių narių plius Norvegija 
paskelbė apie didžiulį kiekį hu-
manitarinės pagalbos Lietuvai. 
Įvairių prekių nuo maisto iki 
lovų ir čiužinių. Lietuva paprašė 
finansinės pagalbos – Komisija 
skyrė papildomų 10 milijonų. 

Buvo paprašyta skirti papildomų 
pajėgumų „Frontex“ - automo-
bilių, termovizorių sistemų, net 
sraigtasparnių – visa tai jau yra 
procese, papildomos pajėgos jau 
skirtos ir dar didės. Komisija pa-
sirengusi padėti ir, man atrodo, 
tai daug galingesnė jėga spren-
džiant problemas. Tik, žinoma, 
reikia žinoti, ko norima, ir aiš-
kiai tai pasakyti. 

Atsiminkime situaciją dėl vak-
cinų ir jų pirkimą, kurį Komisija 
organizavo bendrai ir prisiėmė 
visą nepasitenkinimą, nusiskun-
dimus. Pažiūrėkime, kokioje 
situacijoje esame? Mes – privi-
legijuoti, nes, pažiūrėkite į kitus 
regionus, vakcinas mes gavome 
vieni pirmųjų, vakcinacija vyks-
ta, net nebeužtenka norinčių 
skiepytis, kiek turime vakcinų. 
O pažiūrėjus į kitus regionus - 
ten toli gražu iki mūsų realybės. 
Šiandien turime galimybę sėdėti 
vienas prieš kitą ir kalbėtis. Šioj 
vietoj dažnai yra nuvertinama 
Komisijos reikšmė. Žinoma, 
tai ir vidaus politikos pasekmė, 
kai kurie politikai gal ir negeba 
pamatyti to, ką gauna, o galbūt 
ir nenori. Jiems naudingiau es-
kaluoti kažkokį konfliktą, užuot 
ieškojus sprendimų, kaip panau-
doti galimybes. 

- Vienas jau buvęs Europos 
Parlamento (EP) narys kal-
bėjo, kad direktyvas kartais 
Lietuvoje išverčia taip, kad jos 
tampa atvirkštinėmis. Ar tai 
įmanoma?

- Įmanoma ir visko būna su 
direktyvų vertimu. Reikia žiūrė-
ti konkrečiai, bet galiu pasakyti, 
kad Komisijoje sprendimai ne-
priimami taip, kaip nacionali-
nėje politikoje, kur Seimo narys 
pateikia siūlymą, ir jis po trijų 
dienų jau gali virsti įstatymu, jei 
procesai pagreitinti. 

Komisija teikia siūlymus, 
ypač direktyvinius, po labai de-
talių tiek suinteresuotų pusių 
konsultacijų, tiek po socialinių 
– ekonominių poveikio analizių. 
Tik tuomet. Juk siūlymas veiks 
27 šalis nares. Daugeliu atveju 
šalys narės net nėra ant to paties 
laiptelio. Bet vėl – nepamirški-
me, kad Komisija tik teikia ini-
ciatyvą, iniciatyva eina per EP, o 
galiausiai Taryba, kurioje yra vi-
sos 27 šalys narės, priima bendrą 
šalių narių poziciją. Ir dar toliau 
vyksta dialogas, kuriame šlifuo-
jamos vienos ar kitos direkty-
vos. Tikrai nėra taip, kad kažkas 
Briuselyje sugalvojo ir nuleido. 
Procesas daug sudėtingesnis. 

- Grįžtant prie automobi-
lių taršos mokesčio, iš to, kas 
pateikta apie jį, galima spėti, 
jog Anykščių rajone, kuris yra 
gana kaimiškas ir daug gyven-
tojų turi važinėti į darbus po 

keliasdešimt kilometrų, auto-
mobilių mokestis labai „kirs“ 
būtent silpniausiems – kaimuo-
se gyvenantiems žmonėms. Ar 
nemanote, kad pateikiant, jog 
mokestis įvedamas pagal eu-
ropinius reikalavimus, yra dis-
kredituojama pati ES? Nepa-
sitenkinimas kyla, kad Europa 
primeta tai, ko mums nereikia. 
Ir ne tik šiuo klausimu...

- Pirmiausia, tai nėra pagal 
europinius reikalavimus, nes to-
kio reikalavimo nėra. Kad reikia 
mažinti CO2 taršą, ypač kuris 
susijęs su mobilumu, – taip. Bet 
koks kelias pasirenkamas – naci-
onalinių vyriausybių reikalas. 

Lygiai taip pat dėl kitos kartos 
ES finansavimo. Lietuvai yra 
skiriami papildomi 2,2 milijardo 
eurų. Kaip jie bus panaudoti - 
planą sudėliojo ne EK. Komisija 
dalyvavo to plano parengime, 
nes mūsų užduotis - atkreipti 
dėmesį į didžiausius šalies skau-
dulius, kurie nesprendžiami, re-
formos nevyksta jau daug metų. 
Deja, į pateiktą poziciją nėra at-
sižvelgiama. Be jokios abejonės, 
Komisija reziumuoja, kad toms 
nesprendžiamoms reformoms 
galbūt neatsiranda lėšų iš nacio-
nalinio biudžeto, tačiau neišven-
giamai vienus ar kitus pokyčius 
reikės įgyvendinti. Todėl Vyriau-
sybei buvo siūloma atsižvelgti į 
rekomendacijas ir iš tų papildo-
mų pinigų tam skirti lėšas. 

Kalbant apie taršos mokestį, 
kas man patinka esant EK nariu, 
mūsų bet koks siūlymas yra pir-
miausia atsižvelgiant į socialinę 
ir ekonominę įtaką, pokytį. Tik 
po to jis priimamas. Ne taip, kad 
gal kažkam pasirodė, jog mano 
pasaulėžiūra yra tokia ar kito-
kia, ir todėl teikiu vieną ar kitą 
mokestį. Pakeitimai veikia žmo-
nių gyvenimus, todėl reikia būti 
ypač atsargiems. Žaliasis kur-
sas – jį įvardinam kaip augimo 
strategiją ir priemonę kurti gali-
mybes, o ne dar labiau nustumti 
skurdžiausius. 

- Žinau konkrečių pavyz-
džių, kai žmonės nusiperka au-
tomobiliuką už tūkstantį eurų, 
juo važinėja po 50 kilometrų 
į darbą už minimalų atlygini-
mą ir bijo, kad jis nesugestų, 
nes liks be darbo. Suprantu, 
kad įvedus mokesčius vargu 
ar žmogus toliau dirbs. Atsiras 
dar vienas bedarbis...

- Todėl ir sakau, kad reikia at-
vykti į Anykščius ir kitas vietas, 
kad išgirstume realią situaciją, 
ir apie tai kalbėti. Mes negalim 
būti užsidarę Vilniuje ar Briu-
selyje ir spręsti žmonių likimus. 
O sprendimai juos keičia. Todėl 
ypač svarbu būti atsargiems ir 
rasti subalansuotus sprendimus. 
Žaliasis kursas negali nustumti 

skurdžiausių žmonių. Jei tai pa-
daro – jis neturi šansų būti įgy-
vendintas. 

- Dar pavyzdys. Anykščiuo-
se pradeda kilti vėjo jėgai-
nės. Viskas lyg ir gerai, bet 
vėl – žiūrėkite, koks pasiprie-
šinimas tame pačiame Staš-
kūniškyje. Piktinamasi, kad 
statoma visai netoli namų. Ki-
tose vietose, kur buvo pateikti 
visuomenei projektai, taip pat 
atstumai nuo kaimų tik nuo 
0,7 kilometro. O tai beveik Vil-
niaus televizijos bokšto dydžio 
statiniai. Ar tai adekvatu? Juk 
tokiu atveju gyventojams Ža-
liasis kursas tampa juodžiau-
siu kursu...

- Ar būtų Žaliasis kursas, ar ki-
tos kartos ES finansavimo prie-
monė, mes negalime spręsdami 
vienas problemas programuoti 
kitų. Kalbant apie tą pačią žaliąją 
energetiką, projektai privalo būti 
įgyvendinami laikantis griežtų 
aplinkosaugos reikalavimų. 

Pavyzdžiui, turiu rimtą disku-
siją su Danijos Vyriausybe, kuri 
yra numačiusi didelį vėjo jėgai-
nių parką jūroje, tačiau tai yra 
vienas iš kelių, kuriuo migruoja 
paukščiai. Mes privalėjome ieš-
koti būdų, kaip keisti parko loka-
ciją, kad būtų užtikrinta tų pačių 
paukščių gerovė. Bet žmonių ge-
rovė lygiai taip pat svarbi. Todėl 
privalu atlikti išsamų poveikio 
aplinkai vertinimą, su juo supa-
žindinti gyventojus, įtraukti jų 
nuomonę į vertinimą ir tik tuo-
met vystyti projektus. Negali būti 
taip, kad ir kokie „žali“ projektai 
būtų, jog jie išstumtų gyventojus 
ir keltų jiems diskomfortą. 

Žinoma, yra įvairių situacijų. 
Kartais ir gyventojai būna ne-
teisūs. Atvykau iš Lazdijų, kur 
vidury laukų, toli įrengtas 22 
hektarus užimantis saulės elek-
trinių parkas. Jis šiek tiek virš 
žemės, panelės visą laiką suksis 
pagal saulę, kad išgautų aukš-
čiausią efektyvumą, atvažiuoti 
iki to parko sudėtinga, net mano 
vairuotojas suabejojo, ar galime 
išvažiuoti tokiais keliais, bet 
kažkam parkas atrodė kaip vizu-
alinė tarša. Projektas buvo užlai-
kytas 7 mėnesius. Kol ten vyko 
renginys, nemačiau nė vieno au-
tomobilio ten keliuku pravažiuo-
jančio. Yra įvairių situacijų, bet 
į gyventojų poreikius, nuomonę 
atsižvelgti privalu. Mes supran-
tame, kad mūsų regionuose dau-
gelis gyventojų gyvena jau labai 
ilgus metus ir tai daugiausia 
senjorai. Negalime jų ignoruoti 
ir skriausti, kad koks kursas be-
būtų. 

- Ar Anykščių rajono gyven-
tojai gali tikėtis, kad jiems pa-
vyks išsaugoti savo gyvenamą-
ją aplinką, kad prie pat namų 
nebus elektrinių?

- Nenoriu dalinti jokių pažadų, 
nes nežinau situacijos. Kiekviena 
situacija atskira, bet noriu tikėti, 
kad mūsų institucijos, kurios pir-
miausia privalo ginti gyventojų 
interesus, tai ir padarys. 
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

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

Pastatą-malūną, unikalus 
Nr. 4400-4595-9517, pažymėji-
mas plane 1I1p, paskirtis – kita 
(ūkio), sienos plytų, aukštų skai-
čius – 1, bendras plotas – 98,23 
kv. m, statybos metai – 1900, S. 
Kairio g. 3, Kurklių II k., Kur-
klių sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 659 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 296 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 363 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 66 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13.

Žemės sklypas 0,0371 ha iš-
nuomojamas (unikalus Nr. 
4400-5527-7995, kadastrinis Nr. 
3427/0002:437 Gražavietės k. v.). 
Žemės sklypas išnuomojamas 20 
(dvidešimčiai) metų. Išnuomoja-
mo žemės sklypo vertė, apskai-
čiuota Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 1999 m. vasario 24 d. 
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įver-
tinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  
– 40 Eur. Nustatyta vertė galioja 
iki kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės nau-
dojimo sąlygos: kultūros pavel-
do objektų ir vietovių teritorijos, 
jų  apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis – 
konservacinė; naudojimo būdas 
– kultūros paveldo objektų žemės 
sklypai. Turto naudojimo sąlyga: 
nekilnojamasis daiktas įrašytas į 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą. Kultūros paveldo objektų 
naudojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje sta-
tybos (remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultū-
ros paveldo apsaugos įstatymu bei 
kitais teisės aktais.  

Butą-patalpą-butą Nr. 3, uni-
kalus Nr. 3494-0040-7012:0003, 
su bendro naudojimo patalpo-
mis pažymėtomis: a-1 (0,15 iš 
23,51 kv. m) – 3,53 kv. m, ben-
dras plotas 139,94 kv. m, pažy-
mėjimas plane 3494-0040-7012, 
1N2p, paskirtis – gyvenamoji 
(butų), aukštas 1, statybos me-
tai – 1940, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 

Dvaro g. 12-3.
Pradinė nekilnojamojo tur-

to pardavimo kaina – 2329 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 2160 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 169 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 233 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13.

Turto naudojimo sąlyga: kultū-
ros paveldo statinys – Troškūnų 
dvaro sodybos rūmai (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 
37561) yra Troškūnų dvaro so-
dybos (unikalus kodas kultūros 
vertybių registre 70) komplekso 
sudėtinė dalis. Kultūros paveldo 
objektų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo terito-
rijoje statybos (remonto, rekons-
trukcijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais.  
Žemės sklypo dalis 0,2430 ha, 
esanti 0,9439 ha ploto žemės 
sklype išnuomojama (unikalus 
Nr. 4400-5403-1818, kadastrinis 
Nr. 3410/0001:750 Aukštakalnio 
k. v.) Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Smėlynės k., Dvaro g. 12. 
Žemės sklypas išnuomojamas 
19 (devyniolikai) metų. Išnuo-
mojamo žemės sklypo vertė, ap-
skaičiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 
d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 1545 Eur. Nustaty-
ta vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos. Specia-
liosios žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
kelių apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis skirsnis); kultūros pavel-
do objektų ir vietovių teritorijos, 
jų  apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis); paviršinių van-
dens telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis); paviršinių vandens tel-
kinių apsaugos zonos (VI skyrius, 
aštuntasis trečiasis skirsnis. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas 
– daugiabučių gyvenamųjų pasta-
tų ir bendrabučių teritorijos.

Butą/patalpą-butą, unikalus 
Nr. 3496-8019-8012:0003, pažy-
mėjimas plane 3496-8019-8012, 
1A2p, paskirtis – gyvenamoji 
(butų), sienos plytų, antrame 
aukšte, statybos metai 1968; ¼ 
pastato-ūkio pastato, unikalus 
Nr. 3496-8019-8023, pažymė-

jimas plane 2I1p, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
statybos metai 1969; ½ pastato-
tvarto, unikalus Nr.  3496-8019-
8078, pažymėjimas plane 7I1p, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos plytų, statybos metai 1969; 
½ pastato-daržinės, unikalus Nr. 
3496-8019-8089, pažymėjimas 
plane 8I1ž, paskirtis – pagalbi-
nio ūkio, sienos plytų, statybos 
metai 1969; ½ pastato-ūkio pas-
tato, unikalus Nr. 3496-8019-
8092, pažymėjimas plane 9I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos medis su karkasu, statybos 
metai 1969; ½ pastato-garažo, 
unikalus Nr. 3496-8019-8101, 
pažymėjimas plane 10I1ž, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, sienos 
medis su karkasu, statybos me-
tai 1990; ¼ kitų inžinerinių sta-
tinių-kiemo statinių, unikalus 
Nr. 3496-8019-8123, pažymėji-
mas plane k (šulinys), paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, sta-
tybos metai 1969, Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Dabužių I 
k., Miško g. 3, 3-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1980 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 198 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13.

Pastatą-ūkinį pastatą, unika-
lus Nr. 3494-0135-6018, pažy-
mėjimas plane 1I1p, paskirtis 
– kita (ūkio), sienos plytų, stogo 
danga – asbestcementis, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas – 
169,71 kv. m, fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1939, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Kreivoji g. 3A.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 180 Eur, iš jų: 
turto pradinė pardavimo kaina – 
150 Eur; žemės sklypo parengimo 
išlaidos – 30 Eur. Mažiausias kai-
nos didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukci-
ono dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 18 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-09-20, 00.00 val., 
pabaiga 2021-09-22, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-09-27, 
09.00 val. iki 2021-09-30, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 2021-
09-13.

Turto naudojimo sąlyga: buvusi 
spirito varyklos katilinė - Kultū-
ros paveldo statinys - Troškūnų 
dvaro sodybos spirito varyklos 
katilinė ir džiovyklos liekanos 
(unikalus kodas kultūros verty-

bių registre 37563) yra Troškūnų 
dvaro sodybos (unikalus kodas 
kultūros vertybių registre 70) 
komplekso sudėtinė dalis. Kultū-
ros paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos Res-
publikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu bei 
kitais teisės aktais.  Žemės sklypo 
dalis 0,0440 ha, esanti 0,8642 ha 
ploto žemės sklype išnuomojama 
(unikalus Nr. 4400-5005-4781, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:739 
Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Kreivoji 3. Žemės sklypas iš-
nuomojamas 5 (penkeriems) me-
tams. Išnuomojamo žemės skly-
po vertė, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 
„Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 
nustatyta tvarka,  – 60 Eur. Nusta-
tyta vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos. Specia-
liosios žemės naudojimo sąlygos: 
kelių apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis skirsnis); elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, ke-
tvirtasis skirsnis); kultūros pavel-
do objektų ir vietovių teritorijos, 
jų  apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis); paviršinių van-
dens telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis); paviršinių vandens tel-
kinių apsaugos zonos (VI skyrius, 
aštuntasis trečiasis skirsnis. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – konservacinė; naudo-
jimo būdas – kultūros paveldo 
objektų žemės sklypai.

43/100 dalis pastato-gyve-
namojo namo, unikalus Nr. 
3496-8000-9014, paskirtis – gy-
venamoji (vieno buto pastatai), 
pastato bendras plotas – 117,23 
kv. m, sienos – medis su kar-
kasu, statybos metai – 1968; 
pastatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9025, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, užstatytas 
plotas – 19 kv. m, sienos – len-
tos, statybos metai 1968; pas-
tatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9036, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, sienos – len-
tos, užstatytas plotas 165 kv. 
m, statybos metai 1968; pasta-
tą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 
3496-8000-9070, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, sienos – betonas/
blokai/šlakblokai, užstatytas 
plotas – 46 kv. m, statybos me-
tai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9084, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos – plytų mūras, užstatytas 
plotas 93 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9114, 

paskirtis – pagalbinio ūkio,  sie-
nos – lentos, užstatytas plotas 
25 kv. m, statybos metai 1975;  
pastatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9125, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos – lentos, 
užstatytas plotas 64 kv. m, sta-
tybos metai 1975; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-
9136, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos – lentos, užstatytas 
plotas 44 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9147, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos – lentos, užstatytas plotas 
26 kv. m, statybos metai 1975; 
pastatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9158, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos – plytų 
mūras, užstatytas plotas 16 kv. 
m, statybos metai 1968; kitus 
statinius (inžinerinius)-kiemo 
statinius, unikalus Nr. 4400-
0015-3824, aprašymas – išvietės 
v1, v2, skysto kuro rezervua-
rai c1, c2, c3, tvora t1, t2, as-
falto danga b1, paskirtis – kiti 
statiniai, statybos metai 1968; 
7329/9073 dalis žemės skly-
po 0,7329 ha, esanti 0,9073 ha 
ploto žemės sklype, kadastro 
Nr. 3403/0005:17, unikalus Nr. 
3403-0005-0017, Gegužės g. 45, 
Anykščių m., Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 35820 Eur, iš 
jų: turto pradinė pardavimo kaina 
– 12150 Eur; žemės sklypo pradi-
nė pardavimo kaina – 23670 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. 

Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 3582 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-09-
20, 00.00 val., pabaiga 2021-09-
22, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-09-27, 09.00 val. iki 
2021-09-30, 13.59 val. Turto ap-
žiūros laikas 2021-09-13.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos; XLIX. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių 
apsaugos zonos; I. Ryšių linijų 
apsaugos zonos. Kitos daiktinės 
teisės: Servitutas – teisė ribo-
tai naudotis sklypo dalimi kitais 
tikslais (visuomenės poreikiams, 
tarnaujantis), plotas 0,0408 ha, 
aprašymas – teisė ribotai naudotis 
žemės sklypo dalimi kitais tiks-
lais, plane pažymėta indeksais D 
ir F. Servitutas – teisė ribotai nau-
dotis sklypo dalimi kitais tikslais 
(visuomenės poreikiams, tarnau-
jantis), plotas 0,0018 ha, aprašy-
mas – teisė ribotai naudotis žemės 
sklypo dalimi kitais tikslais, plane 
pažymėta indeksais E ir G. Žemės 
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – kita; naudojimo būdas – 
vienbučių ir dvibučių gyvenamų-
jų pastatų teritorijos.

Pastatą-karvių fermą, unika-
lus Nr. 4400-4749-1190, paskir-
tis – kita (fermų), sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, bendras 
plotas – 516,88 kv. m, būklė – fi-
ziškai pažeistas, statybos metai 
– 1982; žemės sklypą 0,5382 ha, 
unikalus Nr. 4400-5407-2547, 
Zabelynės k. 14B, Andrioniškio 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 4179 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 2700 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 1080 
Eur; žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 399 Eur. Mažiausias kai-
nos didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukcio-
no dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 417 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-09-20, 00.00 val., 
pabaiga 2021-09-22, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-09-27, 
09.00 val. iki 2021-09-30, 13.59 
val. Turto apžiūros laikas 2021-
09-13.

Specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: Elektros tinklų apsau-
gos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis); Kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis). 
Kitos daiktinės teisės: Servitutas 
– teisė tiesti, aptarnauti, naudoti 
požemines, antžemines komuni-
kacijas (tarnaujantis), aprašymas: 
plane pažymėtas simboliu S1. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – žemės ūkio; naudojimo 
būdas – kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai.

Pastatą-gyvulių fermą, unika-
lus Nr. 4400-4749-1225, paskir-
tis – kita (fermų), sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, bendras 
plotas – 663,02 kv. m, būklė – fi-
ziškai pažeistas, statybos metai 
– 1982; žemės sklypą 0,2877 ha, 
unikalus Nr. 4400-5401-4630, 
Zabelynės k. 14B, Andrioniškio 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 3729 Eur, iš 
jų: turto pradinė pardavimo kaina 
– 2700 Eur; žemės sklypo pradinė 
pardavimo kaina – 630 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 399 
Eur. Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 372 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2021-09-20, 00.00 val., pabaiga 
2021-09-22, 23.59 val.  Aukciono 
laikas nuo 2021-09-27, 09.00 val. 
iki 2021-09-30, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-09-13.

Specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: Kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis). 

Kitos daiktinės teisės: Servitutas 
– teisė tiesti, aptarnauti, naudoti 
požemines, antžemines komuni-
kacijas (tarnaujantis), aprašymas: 
plane pažymėtas simboliu S1. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – žemės ūkio; naudojimo 
būdas – kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai.

Pastatą-katilinę, unikalus 
Nr. 3498-6016-9019, pastatas 
pažymėtas indeksu 1H1p, ben-
dras plotas – 42,83 kv. m, sie-
nos plytų, stogas sutapdintas 
(ruloninė danga), vieno aukšto, 
statybos metai – 1986, su 0,0710 
ha žemės sklypu (unikalus Nr. 
3438-0002-0260, kadastrinis Nr. 
3438/0002:260 Levaniškių k. 
v.). Ateities g. 2, Levaniškių k., 
Traupio sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 171 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 145 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina – 26 
Eur. Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio re-
gistravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis –17 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąly-
gos: LII – dirvožemio apsauga; 
VI – elektros linijų apsaugos zo-
nos; XLIX – vandentiekio, lietaus 
ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių ap-
saugos zonos ir pakrantės apsau-
gos juostos; XLVIII – šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų 
apsaugos zonos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kita; naudojimo būdas – visuome-
ninės paskirties teritorijos.

Pastatą-siurblinę, unikalus Nr. 
3496-7009-5018, paskirtis – kita, 
sienos plytų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 70,64 kv. m, sta-
tybos metai – 1967; kitus inžine-
rinius statinius-kiemo statinius, 
unikalus Nr. 3496-7009-5020, ap-
rašymas – rezervuarai 1c, 2c, pa-
skirtis – kiti inžineriniai statiniai, 
statybos metai – 1967; 515/2121 
dalis (0,0515 ha) žemės skly-
po, kadastro Nr. 3412/0002:164, 
unikalus Nr. 4400-0767-4726, 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., 
Aulelių k., Liepų g. 22. 

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 1372 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1224 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 90,50 

Eur, žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 57,50 Eur.  Kainos didini-
mo intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 137 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2021-09-20, 00.00 val., pabaiga 
2021-09-22, 23.59 val.  Aukciono 
laikas nuo 2021-09-27, 09.00 val. 
iki 2021-09-30, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-09-13. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII. Dirvože-
mio apsauga; VI. Elektros linijų 
apsaugos zonos; XLVIII. Šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų 
apsaugos zonos; I. Ryšių linijų ap-
saugos zonos. Kitos daiktinės tei-
sės: kelio servitutas (tarnaujantis), 
plotas 0,0283 ha, teisė važiuoti 
transporto priemonėms sklypo 
dalyje, plane pažymėtoje indek-
su: „A“. Žemės sklypo pagrin-
dinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-
aerodromo aikštelę, unikalus 
Nr. 4400-3940-2407, danga – 
asfaltas, paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai, plotas 16629,05 
kv. m, statybos metai – 1985; 
3,2013 ha žemės sklypą, kadas-
tro Nr. 3436/0003:463, unikalus 
Nr. 4400-5048-1528, Anykščių r. 
sav., Debeikių sen., Gerkonių k.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 25684 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 20194 Eur; žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 4885 
Eur, žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 605 Eur.  Kainos didini-
mo intervalas – 100 Eur. Aukcio-
no dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 2568 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia – 
2021-09-20, 00.00 val., pabaiga 
2021-09-22, 23.59 val.  Aukciono 
laikas nuo 2021-09-27, 09.00 val. 
iki 2021-09-30, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-09-13. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: V. Aerodro-
mo apsaugos zonos ir aerodromo 
sanitarinės apsaugos zonos. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas 
– susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 12, uni-
kalus Nr. 4400-0503-5647:9700, 
paskirtis – gyvenamoji (įvai-
rioms socialinėms grupėms), 
kambariai 12 ir 25, su bendro 
naudojimo patalpomis, pažy-
mėtomis a-14 (25/100 iš 0,99 
kv. m), a-15 (25/100 iš 0,99 
kv. m), a-16 (25/100 iš 5,30 kv. 
m), a-18 (25/100 iš 4,21 kv. m), 
a-19 (25/100 iš 1,11 kv. m), a-21 
(25/100 iš 23,19 kv. m), viso: 

9,89 kv. m, kambarių skaičius 
– 2, aukštas – 1, bendras plo-
tas 25,66 kv. m, statybos metai 
1961, Anykščių r. sav., Troškū-
nų sen., Raguvėlės k., Anykščių 
g. 1A-12.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 235 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 23 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13.

Butą/patalpą-butą Nr. 4 su 
rūsiu 8,72 kv. m, pažymėtu 
R-6, unikalus Nr. 3495-5008-
6010:0004, paskirtis – gyvena-
moji (butų), pažymėjimas plane 
3495-5008-6010, 1A1p, kamba-
rių skaičius 2, aukštas – man-
sarda, sienos – plytos, bendras 
plotas 40,91 kv. m, gyvenamasis 
plotas 23,95 kv. m, statybos me-
tai 1955, Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Smėlynės k., Dvaro 
g. 7-4; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3495-5008-6041, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, pa-
žymėjimas plane 4I1ž, sienos 
– medis su karkasu, užstatytas 
plotas 23 kv. m, statybos metai 
1955, Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Smėlynės k., Dvaro g. 7.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 454 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 45 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13. 

Butą/patalpą-butą Nr. 3 su rū-
siu 9,30 kv. m, pažymėtu R-4, uni-
kalus Nr. 3495-5008-6010:0003, 
paskirtis – gyvenamoji (butų), 
pažymėjimas plane 3495-5008-
6010, 1A1p, kambarių skaičius 
2, aukštas – mansarda, sienos – 
plytos, bendras plotas 40,84 kv. 
m, gyvenamasis plotas 23,95 kv. 
m, statybos metai 1955, Anykš-
čių r. sav., Troškūnų sen., Smėly-
nės k., Dvaro g. 7-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 454 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 45 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-22, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 

2021-09-27, 09.00 val. iki 2021-
09-30, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-09-13.

Negyvenamąsias patalpas-
Gydomąjį-ūkinį skyrių, unika-
lus Nr. 4400-5021-9838:3005, su 
bendro naudojimo patalpomis: 
1-370 (1/2 t. y. 2,73 kv. m), 1-371 
(1/2 t. y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 
t. y. 16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. 
m, pažymėjimas plane 3400-
1001-3014, 1D3p, pastatas, ku-
riame yra patalpos – dviejų ir 
trijų aukštų, sienos plytų, baig-
tumas – 98 proc., bendras plo-
tas – 10 090,49 kv. m, statybos 
metai – 1998, Anykščių r. sav., 
Anykščiai, Ramybės g. 15-1.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 129974 
Eur, iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 129762 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 212 
Eur. Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 100 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 12997 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2021-09-20, 00.00 val., pabaiga 
2021-09-22, 23.59 val.  Aukciono 
laikas nuo 2021-09-27, 09.00 val. 
iki 2021-09-30, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-09-13. 

 Valstybinės žemės sklypo da-
lis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha 
ploto žemės sklype (unikalus Nr. 
4400-1616-1485, kadastro Nr. 
3403/0011:109 Anykščių m. k. 
v.), Ramybės g. 15, Anykščiai, 
Anykščių r. sav. išnuomojama. 
Žemės sklypo dalis išnuomojama 
90 (devyniasdešimčiai) metų. Iš-
nuomojamo žemės sklypo dalies 
vertė, apskaičiuota Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1999 m. va-
sario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl 
žemės įvertinimo tvarkos“ nusta-
tyta tvarka,  – 39820 Eur. Nusta-
tyta vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos. Speci-
aliosios žemės ir miško naudoji-
mo sąlygos: viešųjų ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vie-
nuoliktasis skirsnis); elektros tin-
klų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); valstybiniai 
parkai (V skyrius, dvidešimt tre-
čiasis skirsnis); šilumos perda-
vimo tinklų  apsaugos zonos (III 
skyrius, dvyliktasis skirsnis); van-
dens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, de-
šimtasis skirsnis). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kita; naudojimo būdas – visuome-
ninės paskirties teritorijos.

Tęsinys  kitame „Anykštos“ 
numeryje

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija

Užsak. Nr.740
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Elektrinės baigiamos suvežti į Staškūniškį

Elektrinių statytojų UAB 
„European Energy Lithu-
ania“ atstovas Andrius Čypas 
„Anykštai“ sakė, jog ilgalaikio 
kelių blokavimo neturėjo būti. 
Eismas, pasak jo, turėjo būti 
stabdomas tik kai kuriose kelio 
atkarpose keletui ar keliolikai 
minučių, kai sunkiasvorė tech-
nika manevravo.   

A. Čypas „Anykštai“ sakė, 
jog UAB „European Energy 
Lithuania“ vėjo jėgaines nu-
sipirko kartu su jų montavimo 
paslauga. „Kai perki automobi-
lį, juk pats neturi jo susirinkti 
iš detalių“, -  kalbėjo verslinin-

kas.
Laukuose šalia Staškūniškio 

šiomis dienomis yra daug len-
gvųjų automobilių su lenkiškais 
bei estiškais numeriais. Prie 
montuojamų elektrinių stovi ir 
transporto priemonės su anykš-
tėnų UAB „Anykščių energe-
tinė statyba“ simbolika. „Mes 
nekontroliuojame, kokios įmo-
nės yra samdomos subrangai. 
Žinau, jog Lietuvoje elektrinių 
statytojams nepavyko rasti rei-
kiamo galingumo kranų, todėl 
buvo kviesti specialistai iš Len-
kijos“, - aiškino A. Čypas.

Didelis elektrinių statybi-
ninkų būrys, matyt, išsibarstė 

po Anykščių ir Ukmergės ap-
gyvendinimo įstaigas. Na, o 
netoli Staškūniškio esančios 
kaimo turizmo sodybos „Sva-
jonių dvaras“ bei „Karališkiai“ 
statybininkų nesulaukė. „Pas 
mane, matyt, tyčia nesiunčia“, 
- juokėsi „Svajonių dvaro“ sa-
vininkas Gintaras Senulis, bu-
vęs vienu aršiausių elektrinių 
statybų priešininkų. Tačiau vė-
liau pridūrė, kad sulaukęs sta-
tybininkų atstovų skambučių, 
tačiau nieko jiems negalėjęs 
pasiūlyti - sodyba jau buvo už-
sakyta.  

Priminsime, jog oficialios 
elektrinių statybų pradžios iš-
kilmės vyko birželio 1-ąją. Jose 
dalyvavo Lietuvos Respublikos 
energetikos ministras Dainius 
Kreivys, Danijos ambasado-
rius Lietuvoje Hansas Braskas, 
iš Danijos atvyko investuotojų 
„European Energy“ vadovų de-
legacija.

Dejūnų kaime šalia Staškū-
niškio bus įrengtos devynios 
vėjo jėgainės. Planuojama, kad 
komercinę veiklą parkas pra-

dės pirmąjį 2022-ųjų ketvirtį ir 
kasmet pagamins maždaug 150 
gigavatvalandžių elektros.

„European Energy“  iki 2024 
metų ketina Lietuvoje inves-
tuoti apie 1,5 mlrd. eurų, pasta-
tyti vėjo ir saulės jėgainių, ku-
rių bendroji galia sieks daugiau 
nei 1 tūkst. MW. Be Anykščių 
jėgainės iškils Jonavos, Rokiš-
kio ir kituose rajonuose.

„European Energy“ yra pa-
saulinė atsinaujinančios ener-
getikos kompanija, veikianti 
17-oje valstybių. 2018 metais 
Lietuvoje įsteigta bendrovė 
„European Energy Lithuania“.

Staškūniškio parke statomų 
vėjo jėgainių bokštų aukštis 
turėtų būti 125-164 metrai, 
rotoriaus diametras - 149 me-
trai, o bendras jėgainių aukštis 
- 199,5 - 238,5 metro. Tuo pat 
metu statomos visos 9 elektri-
nės. Vienos elektrinės pama-
tams reikia net 6,5 tūkst. kub. 
m betono. Staškūniškio laukais 
nuolat zuja sunkioji technika, 
todėl elektrinių parko statytojai 
darbus pradėjo nuo plačių kelių 

Džiugina jukų žiedai
Beveik kiekvienais metais anykštėnės Angelės Balčiūnie-

nės darželyje žydi pluoštinės jukos. Tiesa, žiedus skleidžia 
vis kiti augalai, mat šių gėlių anykštėnė turi ne vieną kelmą. 
Pluoštinės jukos užauga iki trijų metrų aukščio.

tiesimo per laukus. 
„European Energy Lithuania“ 

šalia Staškūniškio ketino įkurti 
15 vėjo elektrinių parką, tačiau 
kelių elektrinių, kurias planuo-
ta statyti arčiausiai gyvenamųjų 
namų, buvo atsisakyta. Tiesa, 
tikėtina, kad prisiplanuoti dau-
giau nei reikia yra tiesiog tam 
tikra elektrinių statytojų takti-
ka. A. Čypas „Anykštai“ sakė, 
kad „European Energy Lithu-
ania“ bus maksimalios 50 MW 
galios - didesnės galios elektri-
nių šioje teritorijoje negalima 
instaliuoti dėl riboto elektros 
linijos pralaidumo.

Už kelių kilometrų, šalia jau 
veikiančių trijų vėjo jėgainių, 
dar tris naujas elektrines stato 
UAB „Renerga“. Tad iš viso 
Staškūniškio apylinkėse suksis 
15 „vėjo malūnų“.

Vėjo elektrinių parkai turėtų 
atsirasti ir Viešintų bei Troškū-
nų seniūnijose. Šių parkų vys-
tytojai planuoja pastatyti 50-60 
vėjo elektrinių.

Staškūniškio gyventojai 
elektrinių statyboms priešino-
si daugiau nei dvejus metus. 
Gyventojai baiminosi triukš-
mo, šešėliavimo ir vizualinės 
taršos. Tačiau Lietuvos teisinė 
bazė jiems nesuteikė galimybės 
apsiginti.

1983-aisiais, taigi beveik 
prieš keturiasdešimt metų, Sto-
ties gatvėje įsikūrusi A. Bal-
čiūnienė puoselėja sodybos 
aplinką. Jos kelių arų sklypas 
užsodintas gėlėmis, vaisme-
džiais, spygliuočiais. Rasta 
vietos ir daržui, ir šiltnamiui. 
O nenaudojamos žemės, turbūt, 
neliko nė pėdos.  

„Pernai kita juka žydėjo. Vie-
nos nunyksta, paskui nauji vai-
kai atauga. Žydi vis kitos“, - apie 
jukas, kuriomis iš visų savo gė-
lių labiausiai didžiuojasi, kalbė-
jo anykštėnė. Šių augalų stiebus 
moteris išpjausto, kai kuriuos, 
sako, net kirviu tenka iškapoti. 
Jukų A. Balčiūnienė netręšia, 
bet laistyti jas reikia gausiai. 

„Labai mėgstu gėles, bet ir 
vargas su jomis didelis, rei-
kia nukarpyti, sutvarkyti. Kai 

kurios lauke augančios gėlės 
yra kambarinės, gali tik iki 5 
laipsnių šalčio ištverti, bet žie-
mai apvynioju agroplėvele, ap-
dangstau ir išveria, išgyvena“,  
- kalbėjo anykštėnė.

A. Balčiūnienės sodyboje 
auga ir žydi ne tik daugiametės, 
bet ir vienmetės gėlės. Sodybos 
šeimininkė mėgsta ir vertina 
spygliuočius, kurie žiemą už-
pildo tuštumą.  

Staškūniškio elektrines stato Lietuvos, Lenkijos ir Estijos įmo-
nės.

Kitais metais Staškūniškio 
elektrinės jau gamins elek-
trą.

Kroviniai į Staškūniškį keliauja iš Klaipėdos uosto.

Kasmet anykštėnės Angelės Balčiūnienės darželyje žydi vis kitos 
jukos.

Stoties gatvėje A. Balčiūnienė apsigyveno beveik prieš keturias-
dešimt metų ir nuo to laiko moteris puoselėja sodybos aplinką.

Atstumnas tarp elektrinės menčių galų sieks net 149 metrus.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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Paskutinės dienos apžiūrėti Anykščių menų inkubatoriuje 
eksponuojamą fotomenininko Evaldo Ivanausko skaitme-
ninės grafikos parodą „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“. 
Ši paroda, atidaryta liepos mėnesį, veiks tik iki rugpjūčio 
3 dienos. 

Tas pats matymo rakursas sujungia 
skirtingų amžių menininkus

Skaitmeninės grafikos paro-
dos įkvėpėjas - prieškario foto-
grafas Vincas Firinauskas (se-
nesniuose šaltiniuose minimas 
kaip Ferinauskas) gimė 1892 
metais Užubalių kaime, Anykš-
čių rajone. 

V. Firinauskas buvo žinomas 
vietos fotografas, mėgęs foto-
grafuoti žmones, jų svarbias 
akimirkas, aplinką. Fotogra-
fas nebijojo ieškoti įdomesnių 
kompozicijų, kurios darė jo fo-
tografijas išraiškingas, perteik-
damas žaismingas emocijas. 
Nors pagal profesiją jį buvo 
galima priskirti amatininkams 
- iš savo brolio perėmė dailidės 
bei staliaus amatą, bet, baigęs 
mokslus pas to meto garsų Pa-
nevėžio fotografą Jankelį Tra-
kmaną, po Pirmojo pasaulinio 
karo su šeima persikėlė į Mie-
žiškių miestelį Panevėžio rajo-
ne, kur vertėsi fotografija. 

Panevėžiečio fotomeninin-
ko bei grafikos dizainerio E. 
Ivanausko pažintis su Vincu 
Firinausku, XX amžiuje žino-
mu kaip Miežiškių fotografu, 
įvyko atsitiktinai. 2004 metais 
Panevėžio kraštotyros muziejus 
rengėsi išleisti leidinį „Vincas 
Firinauskas ir jo fotografija“. 
Evaldas Ivanauskas, būdamas 
šio leidinio dailininkas, gavo 
progą sudėlioti iliustracijas ir 
artimiau susipažinti su V. Fi-
rinausko kūryba: „Perrinkinė-
damas nemažą pluoštą vaizdų, 
pajutau norą savaip surežisuoti 
siužetus, kuriuose dalyvautų V. 
Firinausko nuotraukų žmonės. 
Paveikė magiška senųjų foto-
grafijų trauka.“

Paklaustas, ar su iš Anykščių 
rajono kilusiu fotografu E. Iva-
nauskas rado panašių bruožų, 

puikias galimybes spalvinti 
juodai baltus foto vaizdus, bet 
manęs tai niekada netraukė“, - 
pasakojo menininkas. 

Šiai parodai pirmieji darbai 
buvo sukurti 2004 metais, o 
paskutiniai - 2020 metais. Nors 
nuo pirmųjų darbų praėjo jau 
daugiau nei 16 metų, fotome-
nininkas tikino, kad tai nereiš-
kia, jog sukurti šį ciklą prireikė 
daug laiko: „Kartais per kele-
rius metus taip ir neužgimdavo 
naujų darbų, o kartais - keli per 
pusmetį.“ 

Skaitmenine grafika perkur-
tuose V. Firinausko portretuose 
atsispindi sustojusios akimirkos 
motyvas: iš daugiau nei 1500 V. 
Firinausko nuotraukų, atlikęs 
atranką, E. Ivanauskas parengė 
11 juodai baltų nuotraukų - foto 
montažo paveikslų. Paklaustas, 
ar asmeniniame gyvenime taip 
pat linkęs neskubėti, fotomeni-
ninkas sako, jog mieliau rinktų-
si lėtesnį tempą: „Greitas gyve-
nimo tempas greičiau sudegina 
mums skirtą laiką. Ta prasme, 
kuo labiau skubi, tuo greičiau 
diena prabėga, tą juk visi esa-
me pastebėję. Duotas laikas yra 
brangiausias mūsų turtas, todėl 
lėta gyvensena tarsi padeda tą 
turtą labiau saugoti.“ E. Iva-

Evaldas Ivanauskas. Portretas. Stasio Povilaičio nuotrauka. Iš 
Evaldo Ivanausko asmeninio archyvo.

Vinco Firinausko autopor-
tretas. Iš Panevėžio kraštoty-
ros muziejaus fondų.

nauskas dirba taip pat ir rekla-
mos bei leidybos srityje, todėl 
sako, jog ne visada jam pavyks-
ta sulėtinti tempą.

„Anykštai“ pasiteiravus, kas 
padeda palaikyti motyvaciją, 
Evaldas Ivanauskas atsakė, jog 
padeda kone viskas: „Padeda 
viskas – knygos, teatras, kinas, 
muzika, asmeniniai prisimini-

mai bei kasdienybės fragmentai. 
Čia tarsi chemijoje – išvardinti 
reagentai sukrenta į bendrą kol-
bą ir visaip reaguodami sukuria 
naują elementą. Tas elementas 
auga, kristalizuojasi ir išsiru-
tulioja į kažkokį savitą siužetą, 
kurį belieka vizualizuoti. Nors 
kartais tas „belieka“ būna labai 
nelengvas.“

menininkas atsakė, jog jie abu 
yra kilę iš kaimo: „Esame pa-
našios kilmės žmonės, gimę ir 
užaugę kaime.“

Prieškario Lietuvos fotogra-
fo darbai E. Ivanauskui kėlė 
asmeninius prisiminimus bei 
žadino vaizduotę: „Firinausko 
nuotraukose yra kažkas atpa-
žįstama ir artima. Iš nuotraukų 
žvelgiantys žmonės siejosi su 
asmeninių prisiminimų perso-
nažais ir žadino vaizduotę. Taip 
prasidėjo vizualiniai pašneke-
siai“, - dalinosi prisiminimais 
apie pažintį E. Ivanauskas.

Juodai baltas nuotraukų ats-
palvis pasirinktas neatsitiktinai. 
Grafikos autoriaus teigimu, jos 
padeda išlaikyti nuotraukų sti-
lių bei kalbėti apie rūpimus da-
lykus. Nors skaitmenine grafika 
galima atkurti senųjų nuotraukų 
spalvas, E. Ivanauskas patikino, 
jog jam priimtinesnės būtent 
tokios spalvų tonacijos. „Kon-
krečiai šiame cikle tai padeda 
išsaugoti senosios fotografijos 
nuotaiką ir stilių. Šiuolaikinė 
skaitmeninė grafika suteikia 

Senolių portretas. Vinco Firinausko nuotrauka. 
iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų.Evaldas Ivanauskas. Žana d'Ark. Skaitmeninis fotomontažas.

Fotografo Vinco Firinausko žmona Stanislava su vaikais. Vinco 
Firinausko nuotrauka. 
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sekmadienis 2021 08 01

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Miesto gyvūnai.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:55 Pasaulio dokumentika. 
13:40 Puaro. N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija. N-7. 
21:50 Tapatybės vagilė. N-14.
23:50 Vidurnakčio žmogus. 
(kart.). N-14. 
01:45 Melo išradimas. (kart.). 
N-14. 
03:30 Puaro. (kart.). N-7. 
05:15 Ponių rojus. N-7.

06:30 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai.
07:00 Bunikula.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.

08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Lino. Nuotykiai katino 
kailyje (Lino).
11:15 Nepaprasta komanda.
13:05 Vėl septyniolikos. N-7.
15:10 Šeimos savaitgalis. N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Transformeriai. Išnykimo 
amžius. N-7.
22:45 Komandosai. N-14.
00:50 Priešnuodis gyvenimui. S.
03:30 Brolis keistuolis. (kart.). 
N-14. 

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 Kobra 11. (kart.) N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11. (kart.) N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 DGM: Didysis Gerulis 
Milžinas. N-7.
22:00 Paskutinė tvirtovė. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paskutinė tvirtovė. N-14.
00:05 Lok, stauk arba šauk. 
N-14.
02:15 Geležinis žmogus. (kart.). 
N-7. 

07:00 Pričiupom! (kart.).
07:30 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III etapas.
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos rinktinė prieš 
Latvijos rinktinę.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu. N-7.

12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Ekstrasensai tiria. N-7.
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:00 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. N-7.
18:10 Nusikaltimų tyrėjai. N-7.
19:30 Mirtinas ginklas. N-7.
20:30 Paskutinis laivas. N-7.
22:30 Legendų biuras. N-14.
23:40 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII. N-14.
00:45 Kruvinas deimantas 
(kart.). N-14.
03:25 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant (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 Džeimio ir Džimio kulinari-
nės dvikovos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Šeimyninės melodramos.
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Lojalumo kaina. N-14.
22:55 Suktukas. N-14.
00:45 Greta (kart.). N-14.
02:45 Vera. Permainingos sro-
vės (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 Kultūrų kryžkelė. Menora.
09:00 Širdyje lietuvis.
10:00 Po laukinę gamtą.
10:30 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta.
11:30 7 Kauno dienos.
12:00 Mokslo sriuba.
12:30 Šv. Mišios iš Leipalingio 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys.
14:10 Klausimėlis.
14:25 Bjaurusis Aš. (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga.
17:30 Kultūringai su Nomeda.
18:30 Stambiu planu.
19:30 Archyvų forumas.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Orkestro dovana.
21:40 Fortepijono maratonas 
Beethovenui.
22:05 Borisas Dauguvietis. 
Žaldokynė. (kart.).
24:00 Po laukinę gamtą. (kart.).
00:25 Tapatybės vagilė. (kart.). 
N-14. 
02:20 Kelias į namus. (kart.).
02:45 Lietuvos mokslininkai. 
(kart.).
03:10 7 Kauno dienos. (kart.).
03:40 Erdvės menas. (kart.).
04:05 Kelias. (kart.).
04:35 Duokim garo!

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olimpi-
nės 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 Audrų karas. N-14.
23:45 NBA Action.
00:20 Ponas ir ponia Smitai. 
(kart.). N-14. 
02:35 Viską prisiminti. (kart.). 
N-14. 

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu. N-7.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.30 TV Europa pristato. 
11.00 Vyrų šešėlyje. ONA 
JOGAILAITĖ.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pėdsakas. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Pėdsakas. N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.

03.35 Vyrų šešėlyje. ONA 
JOGAILAITĖ.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

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.
13:45 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 veidai.
21:30 Pokalbiai prie jūros.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 nežVAIRUOK.
00:30 Išlikę.
01.00 Ugnikalnių takais.
01:30 Ugnikalnių takais.
02:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kuliai.

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 (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Romų muzikos įtaka 
klasikai.
19:30 Juodasis paukštis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. N-14.
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14.
23:40 Įstatymas ir tvarka. (kart.). 
N-7. 
00:30 Išpažinimai. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Romų muzikos įtaka 
klasikai.
02:00 LRT radijo žinios.

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. (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 Pasitikėjimas. N-14.
00:20 Strėlė. N-7.
01:20 Komandosai. (kart.). N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Jeloustounas. N-7.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Ginkluotas atsakas. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Ginkluotas atsakas. N-14.
23:55 Bulis. N-14.
00:55 Havajai 5.0. N-7.
01:55 Rouzvudas. N-7.
02:55 Vieniši tėvai. 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.
12:30 CSI. Majamis. N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 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. Ieškomiausi. N-7.
20:30 Pričiupom!
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas. 
N-7.
00:20 Mirtinas ginklas. N-7.
01:20 Legendų biuras. (kart.). 
N-14.
02:30 Karo vilkai. Likvidatoriai VII. 
(kart.). N-14.

06:00 Daktaras Ozas. N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus (kart.). 
N-7.
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. (kart.). N-7.
13:35 Stebuklas (kart.). N-7. 
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7. 
21:00 Paskutinė išdavystė. N-14.
22:45 Svajoklė.
23:45 Našlaitės. N-7.
01:45 Prancūziška žmogžudystė. 
Lojalumo kaina (kart.). N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. (kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.

08:40 Po laukinę gamtą. (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.).
15:25 Ką veikti?!
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gamina vaikai.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Išpažinimai. (kart.).
19:30 Daktaras Jackas ir ponas 
Nicholsonas.
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 Geismų tramvajus. N-7.
00:45 DW naujienos rusų kalba.
01:00 Dabar pasaulyje.
01:25 Mano daina. (kart.).

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 Diena, kai aš sugrįšiu. 
N-14.
23:10 1303 butas. S.
00:40 Naša Raša. N-14.
01:05 Univeras. Naujas bendri-

kas. N-7.
02:10 Meilė – tai... N-7.

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 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 Mūsų gyvūnai.
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.
02.20 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
03.10 Netikėtas teisingumas. N-7.

06:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Plungė ir Salantai.
06:30 Lietuviškos atostogos.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Geltonas karutis.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Plungė ir Salantai.
10:30 Pokalbiai prie jūros.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Plungė ir Salantai.
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Išpakuota.
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:15 Delfi diena. Dienos tema.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Optibet Summer League. 
Finalo rungtynės
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Kasdienybės herojai.  
22:15 Mano pramogos veidai .
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
01:00 Delfi diena.
05:00 Delfi rytas.
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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? TV žaidi-
mas.
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 (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
19:30 Istorijos perimetrai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. N-14. 
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:40 Įstatymas ir tvarka. 
(kart.). N-7. 
00:30 Euromaxx. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Širdyje lietuvis. (kart.).
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 Keičiu žmoną.
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 Viešpatavimas. N-14.
00:50 Strėlė. N-7.
01:50 Šalta naktis. (kart.). 
N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Pašalintieji. N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Pašalintieji. N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
00:00 Bulis. N-14.
01:00 Havajai 5.0. N-7.
01:55 Rouzvudas. N-7.

06:10 CSI. Majamis. (kart.). 
N-7.
07:10 Mano virtuvė geriausia. 
(kart.).
08:25 Šuo. (kart.)
09:35 Pėdsakas. (kart.).
10:30 Iškvietimas. (kart.). N-7.
11:25 Mentalistas. (kart.). N-7.
12:20 CSI. Majamis. N-7. 
13:15 Mano virtuvė geriausia.

14:50 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. Ieškomiausi. N-7.
20:30 Pričiupom!
21:00 Gatvių kovotojas. N-14.
23:05 Pinigų traukinys. (kart.). 
N-14.
01:15 Greitojo reagavimo bū-
rys. N-7.

06:20 Daktaras Ozas. 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.
13:35 Stebuklas. (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Į šiaurę per šiaurės vaka-
rus. Klastinga medžioklė. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7.
01:55 Į šiaurę per šiaurės vaka-
rus. Sendė (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės. 
(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.).
13:55 Čia – kinas. (kart.).
14:25 Veranda. (kart.).
14:50 Postas aušroje. N-7.
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. 
(kart.).N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Anykščių kraštas. 
19:30 Pokyčių karta.
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 Sinatra. Viskas arba 
nieko.
23:30 Išsaugota istorija. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Džiazo muzikos vakaras.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 Spartanas. N-14.
23:15 Skubi pagalba. N-14.
00:05 Naša Raša. N-14.
01:25 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.
.

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. 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 Mūsų gyvūnai.
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 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Sveikatos receptas.  
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Pokalbiai prie jūros.
14:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
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.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Pokalbiai prie jūros.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.
05:30 Sveika lėkštė.

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 Juodasis paukštis. (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 (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. N-14. 
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:40 Įstatymas ir tvarka. (kart.). 
N-7. 
00:30 Šventadienio mintys. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Širdyje lietuvis. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).

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.
12:45 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 Šalta naktis. N-14.
00:15 Strėlė. N-7.
01:15 Pasitikėjimas. (kart.). 
N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Sugrįžimas. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Sugrįžimas. N-14.
23:55 Bulis. N-14.
00:55 Havajai 5.0. N-7.
01:55 Rouzvudas. N-7.
02:55 Vieniši tėvai. 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.
12:30 CSI. Majamis. N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 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. Ieškomiausi. N-7.
20:30 “Pričiupom!
21:00 Pinigų traukinys. N-14.
23:15 Tamsos riterio sugrįžimas. 
(kart.). N-7.
02:30 Greitojo reagavimo būrys. 
N-7. 

06:00 Daktaras Ozas. N-7.
07:00 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.
13:35 Stebuklas (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Į šiaurę per šiaurės vaka-
rus. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7.
01:55 Paskutinė išdavystė. 
(kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(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.).
14:00 7 Kauno dienos. (kart.).
14:30 Mokslo sriuba. (kart.).
14:55 Daktaras Jackas ir ponas 
Nicholsonas. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.).
19:30 Įdomioji Japonija.
20:20 Dizaino dokumentika.
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.
24:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.
00:45 Džiazo muzikos vakaras.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 Devynioliktasis stalas. 
N-7.
22:55 Skubi pagalba. N-14.
23:45 Naša Raša. N-14.
01:15 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.
02:15 Meilė – tai... N-7.
02:50 Fizrukas. 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. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.
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.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live.  
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Yugo broliai.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. N-7.
09:45 Komisaras Reksas. 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 (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. 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 Širdyje lietuvis. (kart.).
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 Keičiu žmoną.
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 Snaiperis. Vaiduoklis. 
N-14.
00:35 Strėlė. N-7.
01:35 Viešpatavimas. (kart.). 
N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Pagrobtas gyvenimas. 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pagrobtas gyvenimas. 
N-14.
00:10 Bulis. N-14.
01:10 Havajai 5.0. N-7.
02:05 Rouzvudas. N-7.
03:05 Bulis. (kart.) N-14.
04:05 Ekstrasensai. N-7.

06:00 CSI. Majamis. (kart.). N-7.
07:00 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.
12:30 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.

14:50 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. Ieškomiausi. N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Gelbėjimo misija 2. N-14.
22:55 Gatvių kovotojas. (kart.). 
N-14.
01:00 Greitojo reagavimo būrys. 
N-7.

06:20 Daktaras Ozas.. 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.
13:35 Stebuklas. (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Aleksas Hugo. Kaukis 
arba dvėsk. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Į šiaurę per šiaurės vaka-
rus. Klastinga medžioklė. (kart.). 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (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. (kart.).
14:55 Pokyčių karta. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija..
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) 
N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Veranda.. (kart.).
19:30 Saulė. Pragaras danguje.
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. Aš nesu ponia Bovari. 
N-14.
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Džiazo muzikos vakaras.
01:35 Duokim garo! (kart.).

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
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 Pirmoji eskadrilė. N-7.
23:50 Naša Raša. N-14.
01:20 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.
02:20 Fizrukas. N-7.
03:15 Vienas. (kart.) N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato. 
Lietuvos gelmių istorijos.
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 Mūsų gyvūnai.
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 naujie-
nų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 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 baida-
re su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. N-7.
09:45 Komisaras Reksas. 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 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.
22:15 Greiti ir įsiutę 3. N-14.
24:00 Gimęs liūdėti. N-14.
01:35 Širdyje lietuvis. (kart.).

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
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 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal. N-14.
23:55 Matrica. N-7.

02:45 Šmėklos. N-14. 

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Ratai.
22:00 Geležinis žmogus 2. 
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Geležinis žmogus 2. 
N-7.
00:20 Pranašas. (kart.). N-14.
02:20 Pagrobtas gyvenimas. 
(kart.) N-14. 

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.
12:30 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 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 Mirties prabudimas. 
N-14.
23:25 Gelbėjimo misija 2. 
N-14.
01:10 Greitojo reagavimo 
būrys. N-7.

02:10 Greitojo reagavimo 
būrys. N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodra-
mos.
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). 
N-7.
13:35 Stebuklas (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Keliautojas. N-14. 
22:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuverio paslaptis. N-14.
00:50 Aleksas Hugo. Kaukis 
arba dvėsk. (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės. 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Archyvų forumas. 
(kart.).
08:45 Gyvenk kaip galima 
švariau. (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.).
14:00 Išsaugota istorija. 
(kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
15:00 Saulė. Pragaras dangu-
je. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas. 
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.). 
N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Stop juosta. (kart.).
19:30 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).
21:00. Interviu. N-14.
22:45 Vasaros festivaliai. 
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.
00:50 Džiazo muzikos vaka-
ras.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 TIESIOGIAI Optibet 
A lygos rungtynės Telšių 
„Džiugas“ – Kėdainių 
„Nevėžis“.
20:00 Farai. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Atsakomasis smūgis. 
N-14.

00:00 Pirmoji eskadrilė. 
(kart.). N-7. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato. 
Lietuvos gelmių istorijos.
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. 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. Ona 
Jogailaitė.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. 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.
02.20 Vieno nusikaltimo isto-

rija. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pokalbiai prie jūros.
07:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
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 
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. Verslo 
požiūris.
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.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 liepos 31 d.)

Kryžiažodis „Žaibas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyks-

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

Birželio  29-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Rasa“ teisingas atsakymas - GI-
PIūRAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 58 skaitytojai. Tai anykštėnai B.Augulienė, 
R.Šulnienė, A.R.Vilimas, R.Kavoliūnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Falkauskienė, 
D.Varnienė, E.Tamulėnienė, A.Tamulienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, J.Pranckevičienė, 
V.Dikčiuvienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, A.Skaržauskienė, O.Arienė ir 
J.Mieželienė; S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė 
iš Viešintų; V.Strazdienė, R.Puolis, E.Kiškienė, D.Sudeikienė ir P.Ližienė iš Kavarsko; 
G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių; B.Raščiuvienė iš Surdegio; 
O.Petronienė iš Smėlynės; S.Juodelienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, V.Urbutienė 
iš Naujikų; D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių; A.Lisauskienė iš Mickūnų; A.Kuolienė iš 
Kunigiškių; A.Juknonienė iš Rubikių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; L.Ruša ir A.Rušaitė 
iš Vilniaus; L.Dobrodiejienė iš Utenos; T.Patumsienė iš Vikonių; M.Risakovienė iš De-
beikių; I.Guobienė iš Svėdasų; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; J.Dubrienė iš Meldiškių; 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių; J.Aukštakojienė iš Ukmergės; R.O.Deveikienė iš Mažio-
nių; S.Repečka iš Pavajų; A.Ramanauskienė iš Dauginčių; K.Rimkuvienė iš Antupių ir 
R.Vaiginytė iš Aknystų. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Rasa“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks D. SUDEIKIENEI iš Kavarsko. Prašome skai-
tytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Juodasis paukštis. 
(kart.).
07:00 Išpažinimai.
07:30 Pakalikai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.
22:25 Centrinė žvalgyba. 
N-14.
00:10 Greiti ir įsiutę 3. (kart.). 
N-14. 
01:50 Interviu. (kart.). N-14. 
03:35 Kelionių atvirukai. 
(kart.).

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
07:00 Bunikula.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!
11:15 Tomas ir Džeris sve-
čiuose pas Ozo šalies burti-
ninką.

12:20 Marmadukas.
14:05 Įsivaizduok tai.
16:20 Namų areštas.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Batuotas katinas Pūkis.
21:15 Bjauri tiesa. N-14.
23:10 Vaikinams tai patinka!. 
N-14.
01:00 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal. (kart.). N-14. 

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS 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 Kodas: L.O. B. I. A. I. 
N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Kodas: L.O. B. I. A. I. 
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kodas: L.O. B. I. A. I. 
N-7.
22:20 Diena po rytojaus. N-7.
00:50 Riba. N-14.

06:30 Pričiupom! (kart.).
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. (kart.). N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:40 Ekstrasensai tiria. N-7. 
15:55 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.

17:05 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7. 
18:15 Nusikaltimų tyrėjai. N-7.
19:30 Kaukės. 
22:00 Sakalo akis. N-14.
00:15 Suvilioti nepažįstamąjį. 
N-14.
02:25 Mirties prabudimas. 
(kart.). N-14. 

06:20 Praeities kartų liudy-
tojai. 
06:50 100 metų propagandos. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
11:00 Sodas už namo. 
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. Senos žaizdos. 
N-14.
22:55 Mailso kelias. N-14.
00:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuverio paslaptis. (kart.). 
N-14.
02:45 Keliautojas. (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, kaimy-
ne?.
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.
16:30 Erdvės menas.
17:00 Veranda.
17:30 Legendos.
18:15 Kelionių atvirukai.
18:30 Išsaugota istorija.
19:00 Anykščių kraštas. 
Anykščių krašto sakraliniai 
statiniai.
19:30 Mūsų miesteliai.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 Moteris, kuri sumažėjo. 
N-7.
22:30 LRT OPUS ore.
23:30 Kelionių atvirukai. 
(kart.).
23:45 Kelias į namus. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Gimęs liūdėti. (kart.). 
N-14. 
02:15 Lietuvos mokslininkai. 
(kart.).
02:45 Išsaugota istorija. 
(kart.).
03:15 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
03:45 Anykščių kraštas. 
Anykščių krašto sakraliniai 

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

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS 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 Marsietis. N-14.
00:55 Spartanas. (kart.). N-14. 
03:00 Atsakomasis smūgis. 
(kart.). N-14. 

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 TV Europa pristato. 
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 Riešutų duona.
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 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.
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įvairūs

(Atkelta iš 4 psl.)

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 

MINI 
EKSKAVATORIAUS 

PASLAUGOS
Žemės kasimo, 
lyginimo darbai.
Polių gręžimas.

Tel. (8-698)37042.

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

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone 
(pirmadieniais-sekmadieniais 
7-22 val.). Senjorams taiko-
mos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-630) 01033.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-615) 65526. 

Dengia įvairius stogus, lydo 
ruloninę dangą, stato karkasi-
nius pastatus, atlieka įvairius 
statybos darbus.

Tel. (8-658) 37897.

Dažo namus, skardinius, šife-
rinius stogus, skardina kraigus, 
vėjalentes, kaminus. Lydo rulo-
ninę dangą, dengia stogus.

Tel. (8-664) 21242.

IšKALAME RAIdES.
LIEjAME PAMATUS. 

GAMINAME PAMINKLUS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

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.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

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

Tel. (8-659) 75977.

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

Tel. (8-656) 24531.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

dovanojarado
Skubiai atiduoda SAMSUNG  

televirozių.
Tel. (8-614)10020.

Žalsvai rainą, jauną katiną 
balta pakakle, nosimi ir pė-
dutėmis. Buvo su antkakliu, 
Kurklių II kaime.

Tel. (8-699) 32656.

Pasaulinis migracijos procesas 
vyksta ir teks su juo susidurti. Ide-
alu būtų, kad tas susidūrimas būtų 
kuo švelnesnis, labiau apgalvo-
tas“, - kalbėjo jis.

Anot T. Tomilino, dabartinėje 
situacijoje, sprendžiant nelegalių 
migrantų problemą, solidarumas 
tarp Lietuvos savivaldybių yra 
neišvengiamas. „Natūralu, kad 
pasienio savivaldybės yra labiau 
pažeidžiamos ir žmonės ten yra 
sutrikę. Turime tą problemą spręs-
ti bendrai“, - tęsė T. Tomilinas.

Tiesa, ar reikėtų Anykščių 
rajone apgyvendinti nelegalius 
migrantus, nuo tiesaus atsa-
kymo T. Tomilinas išsisuko, 
teigdamas, kad pirmiausia šį 
klausimą turėtų svarstyti ben-
druomenė, o ne politikai.

Pašnekovas pastebėjo, kad vi-
suomenėje apie migrantus vyrau-
ja stereotipinės nuostatos ir neti-
kra informacija. „Tie migrantai 
iš Lietuvos išvažiuos. Dauguma 
jų bus deportuoti. Nėra taip, kad 
mes čia susiduriame su kažkuo 
nenugalimu. Migrantų prašymai 
yra svartomi ir dažniausiai atme-
tami. Jei vienas kitas žmogus iš 
tiesų bėga nuo karo, mes tos pro-
cedūros atsisakyti negalime, su 
jais negalime elgtis kaip su betei-
sėmis būtybėmis, tuo mes ir ski-
riamės nuo Baltarusijos. Paprasti 
migrantai neturi jokių papildomų 
apsaugų“, - kalbėjo jis. Tiesa, T. 

Tomilinas prisipažino, kad tai, 
kas dabar vyksta Lietuvos pasie-
nyje, jam kelia siaubą.

„Manau, kad iš vienos pu-
sės valdžia yra beviltiška, nes 
negali išaiškinti pačių elemen-
tariausių dalykų apie migrantų 
statusą“, - tęsė jis. Parlamen-
taras T. Tomilinas taip pat dės-
tė, kad kariuomenei turėtų būti 
leidžiama apsaugoti žmones 
nuo neteisėtai sieną kertančių 
nelegalių migrantų. Tiesa, tada 
turėtų būti įvesta nepaprastoji 
padėtis, tačiau sprendimai dėl to 
dar nepriimti.

„Kariuomenei turėtų būti lei-
džiama tai daryti. Man nesupranta-
ma, kaip galima pulti bendruome-
nę arba prieštarauti kariuomenės 
ir vidaus tarnybų teisei naudotis 
poligonu – tai nesuvokiama. Čia 
ne vėjo jėgainių statymas, kai tu 
gali ateiti ir protestuoti, kad šalia 
savo namų jėgainės nenori. Nega-
li būti jokių protestų, jei Vyriausy-
bė nusprendžia, kad poligonas lai-
kinam pabėgėlių apgyvendinimui 
tinkama vieta. Ką, juos sušaudyti 
ar išvežti į Anykščius?“ - klausė T. 
tomilinas.

Jis sakė, kad gyventojų protestai 
dėl negalių migrantų laikino ap-
gyvendinimo pirmiausia kilo dėl 
valdžios komunikacijos spragų. 

„Neleisti valdžiai priiminėti 
sprendimų dėl tokių sudėtingų 
klausimų, žinot, tai kraštutinis 
populizmas. Man gėda, kad tuo-

se dalykuose dalyvauja kai kurie 
Seimo nariai“, - tęsė jis.

Seimo narys T. Tomilinas pa-
stebėjo, kad valstybėje šiuo metu 
turėtų būti daugiau rimties ir 
„mažesnės baimės akys“.

„Mes turime blaiviai žiūrėti. 
Lukašneka anksčiau ar vėliau nu-
mirs. Mes esame daug stipresnė 
valstybė už Baltarusiją. Ji mums 
iš principo nieko negali padary-
ti. Tas jos bandymas išgąsdinti ir 
supriešinti, siunčiant migrantus... 
Tik neišsigandę galėsime blaiviai 
pasipriešinti ir sutvarkyti šią situ-
aciją“, - baigė T. Tomilinas.

Kyla neramumai ir protestai

Į Lietuvą plūstantys nelegalūs 
migrantai kelia neramumus ne tik 
jų apgyvendimo vietose, bet ir sėja 
nepasitekinimą tarp gyventojų.

Vienas pirmųjų incidentų su 
nelegaliais migrantais užfiksuo-
tas birželio pabaigoje Pabradėje. 
Tuomet užsieniečių registracijos 
centre migrantus pareigūnams 
teko tramdyti ašarinėmis dujomis 
ir net šūviais į orą. Apie 50-70 ne-
teisėtai į Lietuvą per Baltarusijos 
sieną patekusių ir čia apgyvendin-
tų migrantų, kaip skelbiama, ėmė 
elgtis agresyviai.

Liepos 26 dieną Alytaus rajone, 
Verebiejų buvusioje mokykloje 
laikomi neteisėti migrantai atsisa-
kė vykdyti teisėtus Viešojo saugu-
mo tarnybos pareigūnų reikalavi-

Anykštėnai jau tiesiogiai sprendžia migrantų problemą

Į mūsų šeimą įsibrovusi netikėta, staigi mirtis išplėšė patį 
brangiausią žmogų - mylimą žmoną, Mamą ir Močiutę - Vylią 
BEINORIENĘ.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Raimundui ZIMKAI, gydytojai 
Virginijai PAŽĖRIENEI ir visam personalui, komunalinio ūkio 
darbuotojams, Jolės gėlių krautuvėlės kolektyvui, giminėms, 
kaimynams, draugams, buvusiems bendradarbiams, pažįs-
tamiems.

Kiekvienas Jūsų žodis, apkabinimas, rankos paspaudimas, 
parama guodė ir ramino mūsų širdis ir suteikė jėgų išgyventi 
sunkią netektį. Dėkojame kiekvienam, kuris gedėjo drauge ir 
mintyse buvo kartu. Ačiū visiems.

Vyras ir dukra su šeima.

mus. Konfliktas kilo po to, kai čia 
laikomi Irako piliečiai uždraudė 
kitiems migrantams imti jiems tie-
kiamą maistą. Skelbiama, kad čia 
laikomi nelegalūs migrantai pro 
pastato langus mėtė jiems tiekia-
mą maistą, kai kurie jų į maistui 
skirtus termosus atliko gamtinius 
reikalus.

Liepos 26 dieną Šalčininkų ra-
jone, Rūdininkuose, policijos ir 
Viešojo saugumo tarnybos  pa-
reigūnai jėga patraukė žmones 
nuo kelio prie Rūdninkų poligo-
no, kur jie blokavo važiuojamąją 
dalį, protestuodami prieš neteisė-
tų migrantų apgyvendinimą šioje 
Šalčininkų rajono teritorijoje. K 
eliasdešimt žmonių bandė blo-
kuoti į poligoną vedantį kelią. 
Pranešama, kad į karinę teritoriją 
įsiveržę asmenys padegė padan-
gas, nesunkiai sužalojo du parei-
gūnus. Įsiveržėliams sutramdyti 
panaudotos ašarinės dujos. 

Rūdninkų poligone planuojama 
apgyvendinti iki 1,5 tūkst. mi-
grantų. 

Liepos 27 dieną Varėnos rajone, 
Vydenių kaime, iš apgyvendini-
mo vietos pabėgo keturi migran-
tai, pranešė Alytaus apskrities 
policijos komisariatas. Liepos vi-
duryje Lietuvoje taip pat fiksuotas 
atvejis, kai iš neteisėtų migrantų 
laikinosios apgyvendinimo vietos 
buvusiuose vaikų blogos namuo-
se Kapčiamiestyje savavališkai 
pasišalino šeši asmenys. Jie po 
poros dienų buvo sulaikyti.

Utenos regione nelegalūs mi-
grantai apgyvendinti Iganalinos 
rajone, Linkmenyse. Linkmenų 
buvusios mokyklos patalpose 
apgyvendinti 28 nelegaliai kirtę 
šalies sieną kitų šalių, daugiausia 
Afrikos, piliečiai.

Tarp šiemet pasienyje su Balta-
rusija sulaikytųjų daugiausiai yra 
Irako piliečių ar jais prisistačiusių 
užsieniečių. Didelė dalis sulaiky-
tųjų per Lietuvą siekia patekti į 
Vakarų Europos valstybes.
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perka

parduoda

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 5 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

LAŠŲ ŽŪB brangiai 
perka rapsus 

(520 Eur/t) 
www.lasai.lt  

Tel. (8-611) 44130.

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.

Nekilnojamsis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-600) 28523.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Kita

Perka šiaudus ritiniais. 
Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708.

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

Tel. (8-623) 95335.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme 

ir išsikirsti.
Tel. (8-672) 05341.

AUKŠČIAUSIA KAINA, 
GREITAS 

ATSISKAITYMAS.

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.

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.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

miŠką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Perkame sodybą.
Tel. (8-684) 44444.

Palankiomis 
kainomis perkame 

visų rūšių 
grūdus. Išsivežame! 

Atsiskaitome vietoje!
Tel. (8-680) 56748.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Ant Šventosios upės kranto - 
0,8815 ha sklypą. Yra leidimas 
statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Gedimino g. Anykščiuose su-
remontuotą namą. 

Tel. (8-678) 75239.

Pakrantės g. Anykščių m. 
namą.

Tel. (8-646) 36702.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490. 

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-698) 78024. 

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

Tel. (8-683) 08828. 

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

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

Kita

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas. 

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. 

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

Tel. (8-611) 47343.

Šviežią medų.
Tel. (8-615) 97688.

Anykščių mieste reikalingas 
reklaminių leidinių platintojas. 
Papildomas darbas - darbas su 
individualios veiklos pažyma, 
atlygis nuo 120 Eur. Galimybė 
dirbti nuo 16 metų. Šis darbas 

tinka ir aktyviems pensininkams. 
Daugiau informacijos tel. 

(8-674) 69418.

Pastoviam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas 
su įvairia žemės ūkio technika. 
Gali būti be patirties. 

Tel. (8-678) 53835.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.
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Vienas medžiotojas užeina 
pas kitą medžiotoją į svečius. 
Žiūri - ant sienos kabo didžiulis 
šerno kailis. Svečias klausia:

- Kiek kartų į šerną šovei?
- Dešimt.
- O kiek pataikei?
- Nė karto.
- Tai nuo ko kojas pakratė?
- Iš juoko.

***
- Petrai, kodėl pavėlavai į 

darbą?
- Per vėlai išėjau iš namų.
- O anksčiau negalėjai išeiti?
- Negalėjau. Jau buvo per 

vėlu išeiti anksčiau.

***
Kalbasi dvi draugės:
- Vyras norėjo meilužę įsitai-

syti... Vos atkalbėjau. Sakau, 
brangu, neištempsim. Geriau, 
sakau, aš įsitaisysiu meilužį, 
papildomas euras gi namuose 
pravers.

***
- Kokia pati turtingiausia tau-

ta pasaulyje?
- Estai.
- Kodėl?
- Todėl, kad niekaip nespėja 

išleisti atlyginimo.

***
Susitiko dvi artimos draugės.
- Kaip tavo vyras? - pasitei-

ravo viena.
- Lyg ir nieko... Tačiau vaka-

rais prisileidžia vonią vandens, 
pasiima meškerę, užsidaro du-
ris ir meškerioja.

- Reikėtų tau jį vis dėlto pa-
rodyti psichiatrui, - susirūpina 
draugė.

- Reikėtų... - atsidūsta vyro 
žmona. - Betgi taip norisi švie-
žios žuvies.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABIjUTAS, 
rašė Antonas FELjETONAS 

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

anekdotas

mėnulis
liepos 31 d. - rugpjūčio 2 d. - 
delčia

Bartautas, Bartautė, Almeda.

Elena, Ignacas, Sanginas, 
Vykintė, Ignotas.

šiandien

rugpjūčio 1 d.

vardadieniai

oras

+22

+28

rugpjūčio 2 d.
Euzebijus, Steponas, Guoda, 
Tautvilas, Gustavas, Alfonsas.

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. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

 - ŽINOK DAUGIAU 
NEI KAIMYNAS!

„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! 

Amiliutė siūlys pamaitinti nelegalius migrantus
Duot jiems kumpio ir dešrų -
Nesvarbu, kad kiek brangu. 
Lašinukai bei šaltiena
Tai pikantiška naujiena. 

Dėl tikėjimo blogai!
Šnibžda patylom vaikai.
Tam Alachas nepritartų,
Rojun jiems duris užvertų. 

Bet Sodomoj aprašyta...
Biblijoj net nupaišyta
lytinės kaip įvairovės
Miestą ėmė ir sugriovė.

Nors dabar kiti laikai... 
Gimsta be mamų vaikai. 
Dvi mamytės, du tėtukai
ir su pėdkelnėm berniukai.

Tegul mokosi iš mūsų
Toleruot iš visų pusių. 
Kam kiauliena nepatinka,
Tą Rasieja  tesutinka.


