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Šiukšles konteineryje paliko, nes jos 
neišsikratė...

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ jau nebe pirmą 
kartą susiduria su klientų 
skundais dėl tinkamai neiš-
tuštintų komunalinių atlie-
kų konteinerių. Su tuo teko 
susidurti ir šių eilučių auto-
riui. Šiukšlių vežimo dieną 
plastikui skirtą konteine-
rį bendrovės darbininkai į 
šiukšliavežę išvertė, tačiau 
net nesuko galvos, kad jame 
liko pusė atliekų.

Gimsta karališkųjų Anykščių 
paradigma Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių 
menų centre vyko kultū-
ros vakaras „Karaliaus 
Žygimanto Augusto diena 
Anykščiuose“ ir vieno kūri-
nio parodos „Karaliaus Žy-
gimanto Augusto portretas“ 
atidarymas. 

Renginys, labai panašu, 
gali žymėti naujų kultūros 
ir tapatybės krypčių vysty-
mo Anykščiuose pradžią. 
Juo labiau kad Anykščių 
rajono savivaldybė pradėjo 
pirmuosius konkrečius dar-
bus, analizuodama galimas 
perspektyvas.

Žygimanto Augusto portreto, saugomo Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, pristatymas tapo 
pirmuoju viešu renginiu, kuriame visuomenei pateikta idėja svarstyti, ar Anykščiai turėtų siekti tapti 
karališkuoju kurortu. Šalia portreto -  renginį vedęs muziejininkas, buvęs kultūros viceministras 
Vytautas Balčiūnas ir dailėtyrininkė Dalia Tarandaitė. 

Komunalininkai aiškina, kad antrinės atliekos gyventojams išvežamos nemokamai. Tačiau ar tai 
reiškia, kad paslaugą galima suteikti atmestinai?

Stanislovui 
Krumpliauskui - 
zarasiškių 
įvertinimas

Rampą ... 
prastukseno 
„geniai“

21 kilometras 
Anykščiams iš 
naujo pamilti

Žmogus ir jo 
balandžiai

Rinkimai. Anykščiai siekia 
dar vieno titulo ir svajoja tapti 
Vasaros sostine. Vasaros sos-
tinės rinkimai vyksta portale 
lrytas.lt . Šiuo metu Anykščiai 
yra surinkę per 3 tūkst. balsų 
ir lenkia tokius miestus kaip 
Druskininkai ar Palanga. Da-
lyvauti šiame balsavime ragina 
Anykščių rajono savivaldybė, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras. 

Stotelė. Anykščiuose,  ant 
Kalitos kalno, pradėjo veikti 
dar viena elektromobilių įkro-
vimo stotelė, skelbia Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras. Ši stotelė skirta tik Ka-
litos kalno lankytojams.

Darbas. Anykščių rajone 
vykstant mokyklų tinklo op-
timizacijai, intensyviai ieško-
ma virėjų - ekspeditorių. Kaip 
„Anykštai“ sakė vienos perso-
nalo atrankos įmonės atstovė, 
virėjas ekspeditorius pats ne tik 
maistą gamina, bet ir išvežio-
ja į mokyklas ar jų skyrius. Iš 
norinčių dirbti tokį darbą reika-
laujama, kad jie turėtų nuosavą 
automobilį. 

Radiniai. Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuo-
lio - Žukausko memorialinio 
muziejaus specialistė Alma Am-
braškaitė „Anykštai“ sakė, kad  
Svėdasų Radvilų dvare ji rado 
vertingų radinių. Kaip ji teigia, 
koklius po lietaus dvarvietės te-
ritorijoje vaikštinėdama tiesiog 
pamatė gulinčius ant žemės. 
Jie, pasak muziejininkės, buvo 
visai negiliai ir žemės paviršiu-
je kyšojo išvažinėtoje vietoje.
„Šių radinių niekam neparduo-
siu. Atiduosiu juos tiems, kurie 
tokius radinius tyrinėja“, - nu-
ramino A.Ambraškaitė. 
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spektras

Gyventojai kviečiami atsiimti
 kalio jodido tabletes

Kviečiame Anykščių miesto gyventojus kreiptis į Savivaldybės administracijos Bendrąjį ir ūkio skyrių, o 
rajono gyventojus kreiptis į seniūnijas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir atsiimti kalio jodido tabletes. Pre-
paratas išduodamas visai šeimai, deklaruojančiai gyvenamąją vietą vienu adresu, todėl jį gali atsiimti vienas 
šeimos narys. Kalio jodidas bus išduodamas iki gruodžio 1 d. (imtinai).

Anykščių miesto gyventojams kalio jodidas išduodamas savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus „viename lan-
gelyje“ (adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai) darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.; penktadieniais nuo 
8 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.).

Seniūnijų gyventojams kalio jodidas išduodamas Savivaldybės administracijos seniūnijų patalpose darbo dienomis: pirmadie-
niais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.; penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.).

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

Anykščių rajono savivaldybės informacija
Užsak. nr.805

Mokesčiai. Penki asmenys ir 
dvi įmonės kaltinami išvengę 
per 500 tūkst. eurų pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM), skelbia 
Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba (FNTT). Jos teigimu, 
didelės apimties ikiteisminis ty-
rimas pradėtas įtariant, kad gerai 
organizuota bendrininkų grupė 
už atlygį – sutartą procentą nuo 
PVM sumos dydžio – klastoja 
dokumentus, jog realiai veikian-
čios įmonės galėtų išvengti pri-
valomo mokėti PVM. Skaičiuo-
jama, kad per ketverius metus, 
pasinaudojant tokia PVM suk-
čiavimo schema, bendrai galėjo 
būti išvengta per 500 tūkst. eurų 
PVM.

Pasai. Registrų centro darbuo-
tojai kitą savaitę pradės keliones 
po Lietuvos savivaldybes, kurio-
se nėra jo padalinių, kad padėtų 
gyventojams gauti galimybių 
pasą. Detalesnį išvykų grafiką ir 
laikus bei vietas, kur gyventojai 
gali atvykti atsiimti Galimybių 
paso, galima rasti Registrų cen-
tro interneto svetainėje. Grei-
čiausias būdas gauti galimybių 
pasą yra interneto svetainė www.
gpasas.lt, kur jį galima atsisiųsti 
patvirtinus savo tapatybę elek-
troninėmis priemonėmis.

Kaina. Vidutinė natūralaus 
pieno supirkimo kaina liepos 
mėnesį buvo 291,3 euro už toną 
– 3,3 proc. mažesnė nei birželį, 
bet 14,3 proc. didesnė nei pernai 
liepą. Kainos sumažėjimą per 
mėnesį lėmė mažesni pieno rie-
bumo ir baltymingumo rodikliai, 
pranešė Žemės ūkio ministerija. 
Vidutinė bazinių rodiklių pieno 
supirkimo kaina per mėnesį pa-
didėjo 0,6 proc. iki 252,3euro. 
Per septynis šių metų mėnesius 
buvo supirkta 758,6 tūkst. tonų 
pieno – 2,2 proc. mažiau nei 
2020 metų tuo pačiu laikotarpiu. 
Vien liepą supirkta 126,31 tūkst. 
tonų – 4,6 proc. mažiau nei prieš 
metus.

Vartojimas. Alkoholio var-
tojimas Lietuvoje auga, be to, 
daugėja retkarčiais jį vartojan-
čių žmonių, jie renkasi įvaires-
nius gėrimus. Panaši situacija 
yra ir Latvijoje bei Estijoje, rodo 
atlikta gyventojų apklausa. Anot 
tyrimo, šiemet alkoholį mažiau-
siai kartą per savaitę vartojo 29 
proc. 20-64 metų Lietuvos gy-
ventojų – 2 punktais daugiau 
nei 2018 metais, mažiausiai kar-
tą per mėnesį – 65 proc. (2018 
metais – 62 proc.), mažiausiai 
kartą per metus – 92 proc. (88 
proc.). Populiariausias gėrimas 
yra alus – nors kartą per mėnesį 
jį renkasi 35 proc. 20-64 metų 
gyventojų, taip pat vynas (33 
proc.). Toliau rikiuojasi viskis 
(13 proc.), brendis (12 proc.) ir 
degtinė (11 proc.).

- Bns

Stanislovui Krumpliauskui - zarasiškių 
įvertinimas

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių Šv.Mato parapijos klebonas, kanaunin-
kas, Anykščių rajono Garbės pilietis Stanislovas Krum-
pliauskas pripažinimą pelnė ir Zarasuose. Per Žolinę 
vykusioje Zarasų miesto šventėje kunigui kanauninkui 
S.Krumpliauskui įteikta Zarasų savivaldybės Dominyko 
Bukonto premija.

Jis pagerbtas už švietėjišką 
ir kultūrinę veiklą, iniciaty-
vas, skatinant gimtojo krašto 
bendruomenės pilietiškumą ir 
kūrybiškumą, jungimą bendrai 
kraštotyros ir kultūros paveldo 
tyrinėjimo veiklai.

1995 - 2012 metais Šv. 
Mato parapijos klebonu dir-
bęs kun.S.Krumpliaukas nuo 
2012-ųjų yra Zarasų rajono 
Dusetų parapijos klebonas.

Zarasų rajono savivaldybės 
administracija praneša, kad  
kun. S.Krumpliausko rūpesčiu 
baigtas Antalieptės bažnyčios 
remontas, sutvarkyta Dusetų 
Švč. Trejybės bažnyčios var-
pinė, išleista knyga ,,Dusetų 
Švč. Trejybės parapijos šim-
tmečiai“, skirta minėtos bažny-

čios 500 metų jubiliejui. 2020 
m. Dusetų Kazimiero Būgos 
bibliotekai jis padovanojo apie 
1000 knygų, atvirukų ir pa-
veikslų kolekciją. Kunigas S. 
Krumpliauskas inicijavo naują 
leidinį ,,Žmogaus rankos daro 
stebuklus“, skirtą vargonų mu-
zikos plėtotei.

Anykščių rajono Garbės pi-
lietis S.Krumpliauskas yra ap-
dovanotas ir Lenkijos kultūros 
ir nacionalinio paveldo mi-
nisterijos Garbės ženklu ,,Už 
nuopelnus Lenkijos kultūrai“ 
bei LDK Atminties rūmų Šv. 
Jurgio 1-ojo laipsnio ordinu.

D.Bukontas (1873-1919) - 
gydytojas, švietėjas, antropo-
logas, XX amžiaus pradžioje 
gyvenęs Zarasuose. 

Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas pagerbtas už švietėjišką 
ir kultūrinę veiklą.

Rampą ... prastukseno „geniai“ Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių miesto parke įrengta riedlenčių rampa yra 
ypač ekstremali. Rampa yra  jau apgadinta, kai kur žioji 
solidžios skylės. Ekstremalų sportą besirenkantys asmenys 
šiaip ar taip rizikuoja patirti traumas, tad rampos skylės 
tik sustiprina sportuojančiųjų pojūčius.

Apgadintos rampos nuotrau-
kas išspausdinus portale anyks-
ta.lt, patekimas į trasą buvo 
užtvertas tvora.  Į miesto parką 
apžiūrėti rampos nuvažiavęs 
Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis pastebėjo, kad 
skylės, atsivėrusios įrenginyje, 
naudojamos kaip šiukšliadėžės.  

„Savaime riedlenčių trasa 

nelūžinėja, dirba „geniukai”... 
Draudžiamosios naudotis rampa 
informacinės lentelės kartu su 
stop juostomis ir masinio varto-
jimo bei maitinimosi atliekomis 
per skyles sumestos į įrenginio 
vidų  ilgomis bei šviesiomis va-
saros naktimis. Su broką pada-
riusiais ir garantiniu laikotarpiu 
nenorinčiais tvarkyti rampos 

statytojais vyksta susirašinėji-
mas, jie kaltina „geniukus”, mes 
- prastą padarymą ir nekokybiš-
kas medžiagas“ , - teigė rajono 
mero pavaduotojas. Jis dėstė, 
jog, kai nuvažiavo į miesto par-
ką,  dešimtmečiai vaikai skundė-
si, kad jiems važinėtis neleidžia 
vyresnieji, kurie sėdi ant kons-
trukcijos  ir valgo traškučius.

Riedlenčių rampą valdo 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centras.  Riedlentininkams 
pavojų keliančią rampą spor-
to centras buvo aptvėręs stop 
juosta.

Anykščių miesto parke 
įrengtoje riedlenčių rampoje 
pridraskyta skylių.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosŠiukšles konteineryje paliko, 
nes jos neišsikratė...

(Atkelta iš 1 psl.) 

Nebe pirmas kartas

Apie kokybiškai nesuteiktą 
paslaugą „Anykšta“ tuoj pat 
informavo UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktorių Kazį 
Šapoką.

„Aš jau ne kartą įspėjau vy-
rus dėl šito. Ko gero, nepakra-
tė atliekų konteinerio ir po to 
nepastebėjo, kad šiukšlių jame 
liko. Aš įspėsiu dėl to vyrus, 
neteisinu jų“, - sakė K.Šapoka.

K.Šapoka svarstė, kad atlie-
kų konteineris buvo paliktas su 
puse neiškratytų atliekų dėl to, 
kad „paprasčiausiai jame kaž-
kas užstrigo“.

Pasak K.Šapokos, tokios situ-
acijos, kai gyventojų kiemuose 
darbininkai palieka iki galo ne-
ištuštintus atliekų konteinerius, 
pasitaiko „retais atvejais“.

„Žiemą būna, kai atliekos 
prie konteinerio yra prišalu-
sios“, - kalbėjo jis.

Tikino, kad problema 
išsprendžiama

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius K.Šapoka 
žadėjo darbininkų klaidas ištai-
syti ir atmestinai ištuštintame 
atliekų konteineryje paliktas 
šiukšles išvežti anksčiau nei 
numatyta pagal grafiką.

„Visos mašinos nuolat va-
žiuoja iš sąvartyno, tas atliekas 
bet kada paimsime. Čia išspren-
džiamas dalykas, bet kuri ma-
šina užvažiuos“, - rugpjūčio 6 
dieną žadėjo K.Šapoka, tačiau, 
nors praėjo daugiau nei savaitė, 
neišvežtų atliekų paimti į kiemą 
taip niekas ir neužsuko.

Beje, UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktorius 
K.Šapoka pabrėžė, kad antrinių 
atliekų, tokių, kaip plastmasė ar 
stiklas, išvežimas gyventojams 

nieko nekainuoja.
„Šią paslaugą mes gyvento-

jams teikiame nemokamai“, -  
be kita ko, priminė jis.

Ištuštinti konteinerį – 
sudėtinga misija

Po pokalbio su K.Šapoka, 
šių eilučių autorius sulaukė te-
lefono skambučio. Skambino 
neprisistačiusi UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ darbuotoja.

„Atėjo direktorius ir sakė, 
kad antrinių atliekų konteinerio 
darbininkas neiškratė. Aš neži-
nau, ar čia  jūsų, ar kažkieno 
kito, bet šalia manęs yra darbi-
ninkas, kuris šiukšles vežė. Jis 
sakė, kad ten, konteineryje, liko 
trečdalis šiukšlių. Jos prilipu-
sios prie dugno ir neišsikrato“, 
- teisinosi darbuotoja.

Pasiteiravus, ar, atvykus šiukš-
liavežei, pačiam reikėtų išeiti į 
kiemą ir į ją iš konteinerio ran-
komis sukrauti atliekas, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
darbuotoja  sakė, kad to dary-
ti nereikia, ir mokė: „Galima 
šiukšles į maišiukus sudėti, kad 
išsikratytų. Mišrios atliekos tai 
mišrios, bet, žinokite, antrinės 
visą laiką išsikrato“, - dėstė ji.

Galima ir nerūšiuoti...

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ darbuotoja aiškino, kad 
sugrįžti ir tinkamai ištuštinti 
atliekų konteinerio bendrovei 
neapsimoka. Nors komunali-
ninkai nuolat akcentuoja, kaip 
svarbu, kad antrinės atliekos 
būtų tinkamai rūšiuojamos, 
pasiteiravus, kur dėti neišvež-
tas atliekas, nes per mėnesį 
iki kito vežimo jos į tinkamai 
neištuštintą  atliekų konteine-
rį nebetilps, UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ darbuotoja 
patarė jas versti į mišrių atliekų 
konteinerį.

„Suverskit, ir viskas. Tai ką 
dabar daryti?“ - sakė ji.

Su kitu klientu būtų 
net nekalbėję

Toliau prasidėjo įdomiau-
sioji šios istorijos dalis. UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
darbuotoja manė, kad telefonu 
pokalbį  su šių eilučių autoriu-
mi užbaigė, tačiau pamiršo jį 
nutraukti. 

Buvo girdėti, kaip komu-
nalininkų kabinete emocingai 
aptarinėjama situacija dėl tin-
kamai neatliktos paslaugos: 
darbininkas teisinosi, kad 
atliekų konteinerio tinkamai 
neištuštino „ne iš blogos va-
lios“, skambėjo ir necenzūrinė 
leksika.

„Jeigu būtų koks pi**ukas 
paskambinęs, būčiau net ne-
šnekėjus, bet čiagi skambina 
žurnalistas“, - nenutuokda-
ma, kad pokalbis telefonu dar 
neužbaigtas ir ji yra girdima, 
kalbėjo UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ darbuotoja.

Vykdoma programa
„PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS“

Informuojame, kad Anykščių rajono neįgaliųjų draugija 
koordinuoja programą „Pagalba maisto produktais ir higienos prekėmis“.

Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams 
maisto paketai bus išduodami

š. m. rugpjūčio mėn. 27- 30- 31 d. 
nuo 9:00 val. iki 14:00 val.

adresu: V. Kudirkos g. 14, Anykščiai. (Iš gatvės pusės, bu-
vusiose Raudonojo kryžiaus patalpose.)

Prašome dėvėti apsaugos priemones!
Informacija teikiama Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos

telefonais: (8-381) 5-14-63; (8-616) 16144.

Ar reikėtų 
sugrąžinti 
„Bibliobusą“, 
kuris į kaimus 
vežiodavo 
knygas ir kitus 
skaitinius?

Aurelija KONČIENĖ:

- Nebemadingi „Bibliobu-
sai“! Ant bangos dabar „Skie-
pobusai“!

Aidas BAŠKYS:

- Ne tik  reikia, bet būtina:  
švietimas - tautos gyvasties 
reikalas. Kaip rašė mūsų patri-
archas dr. Jonas Basanavičius, 
,,Kūniško maisto nestokodami, 
pirmučiausiai turime rūpintis 
apie dvasišką šviesą. O šis švie-
sos atgabenimas yra tai didiai 
svarbus dalykas!”

Erika VAITKIENĖ:

- Labai reiktų, ypač dėl seno-
lių, kai dėl covid tokia situacija, 
senukams vis koks užsiėmimas, 
prasiblaškymas būtų.

Artūras VOLOVIČIUS:

- Taip reikėtų, atsimenu Anta-
ną Žviką - malonus žmogus !! 
Imdavau po 10 knygų kas 2 sa-
vaites, o kai pasakė, kad nebėra 
„Bibliobuso“, labai nuliūdau, 
jis gi šviesą nešdavo visiems!!

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ direktorius Ka-
zys Šapoka sakė, kad jau 
ne vieną kartą yra įspėjęs 
darbininkus, kad šie atlie-
kų konteineriuose nepaliktų 
šiukšlių.

Arba duos pamatą mūrinei 
piliai!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
karališkųjų Anykščių projek-
tą: 

„Šis ir kiti renginiai, manau, 
duos pamatą dar vienai turistinei 
opcijai, galėsim Anykščius gar-
sinti ir kaip karalių miestą, mies-
tą, kuriame lankėsi karaliai.“

Žais šachmatais, sportuos
 ir t.t.

Rolandas LANČICKAS, 
Andrioniškio seniūnas, apie 
ketinimus nutraukti privers-
tinį atidirbimą už socialines 
pašalpas: 

„Jeigu neliks visuomenei 
naudingos veiklos. Nežinau, tai 
ką tie pašalpų gavėjai veiks.“

Arba valdžioje buvo 
konservatoriai...

Vytautas BALČIŪNAS, 
Vilniaus paveikslų galerijos 
vedėjas, apie Žygimanto Au-
gusto laikų Anykščius: 

„Karpių kiekiai, pagal mo-
kesčius, kurie buvo uždėti kar-
pių tiekėjams, rodo kažkokius 
nežmoniškus skaičius. Turėjo 
būti didžiuliai tvenkiniai.“

Ačiū už įvertinimą!

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis darbuotoja apie atliekų 
išvežimą: 

„Jeigu būtų koks pizdukas pa-
skambinęs, būčiau net nešnekėjus, 
bet čiagi skambina žurnalistas“.

Galėjo uždainuot: „Kas 
nešokinės, kas nešokinės...“

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius, apie tai, kodėl 
komunalininkai išvežė tik 
pusę šiukšlių konteinerio:  

„Ko gero, nepakratė atliekų 
konteinerio ir po to nepastebė-
jo, kad šiukšlių jame liko.“

Bet pašalpos ir jų gavėjai 
nesidžiaugia....

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnas, apie atidirbimą 
už pašalpas: 

„Man labai gerai, patogu ir 
džiaugiuosi, kad pašalpų gavė-
jai už gaunamas išmokas priva-
lo nemokamai dirbti.“  
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rievės

Vidmantas ŠMiGelskAs

smagu stebėti Tomą Tomi-
liną. Man, žmogui, esančiam 
šalia politikos, jis įdomus kaip 
žaidėjas. 

Anykščiuose nuo Dariaus 
Gudelio laikų politinių žaidėjų 
nebuvo. nesiginčykit. sumo 
imtynės ir šaudymas į bėgantį 
šerną nėra žaidimai. D.Gudelis 
buvo didis žaidėjas, o kas 
užaugs iš T.Tomilino -  vis dar 
nėra aišku. Galimai jo pasidras-
kymai baigsis ankstyva poli-
tine pensija, bet, kol loterijos 
bilietai nenutrinti, Tomo nedera 
nurašyti.

T.Tomilinas, prieš partijos 
valią balsuodamas už vienalytes 
santuokas, užsitraukė lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
pirmininko Ramūno karbauskio 
nemalonę. Paskui jis pats nuo-
sekliai ir metodiškai eskalavo 
konfliktą, kol galų gale buvo 
pašalintas iš partijos. Dabar 
jis šaukia, kad R.karbauskis 
tironas. Bloogas, bloogas 
R.karbauskis! T.Tomilinas 
sako, kad „valstiečių“ partija 
lyg koks UAB-as, kur kontrolinį 

akcijų paketą turi vienas asmuo. 
Bet juk tai tiesa  - „valstiečiai“ 
ir yra R.karbauskis. ir joks čia 
ne fenomenas. Darbo partija 
- tai Viktoras Uspaskichas, o 
iš „Tvarkos ir teisingumo“ be 
Rolando Pakso liko tik „ir“... 

Yra lietuvoje ir kitokių, gerų 
partijų. Pavyzdžiui, liberalai, 
kuriems visuomet deklaruoju 
simpatiją. Mano mylimi liberalai 
yra vos ne pusės lietuvos partijų 
donorai. ir minėtas R.Paksas 
buvo mūsiškiu, ir Artūras Zuo-
kas, ir Remigijus Šimašius. Mes 
išradome dviratį, vaivorykštę ir 
viskio dežutę! Come on pas mus, 
Tomai! Mes patys moderniausi. 
leisime turėti nuomonę, garsiai 
kalbėti, net ir partiją skaldyti. 
Pas mus tai įprasta.  

T.Tomilinas lygioje vietoje 
sugebėjo į save sutelkti žinias-
klaidos ir visuomenės dėmesį. 
Taip jis elgėsi sąmoningai. jei 
nenorėjo R.karbauskio pykčio, 
galėjo nedalyvauti tame šlovin-
game balsavime. ir vilkas būtų 
sotus, ir T.Tomilinas sveikas. 
Galų gale, net ir po balsavimo 
buvo galima „gult ant dugno“- 
pasidaryti nematomam. 

Man stebint iš šalies net 
atrodė, jog R.karbauskio ir 
T.Tomilino kova - tai iš anks-
to sutartas žaidimas. karas 
abiem naudingas: „valstiečiai“, 
mušdami T.Tomiliną, identifi-
kuojasi kaip stipriausiai šeimas 
palaikanti, antigėjiška jėga, o 
T.Tomilinas tampa elitiniu politi-
ku. juk jei kurį politiką kiti muša, 
vadinasi, jis yra vertingas. 

sprendžiant iš to, kaip situ-

aciją „Anykštai“ komentavo 
saulius skvernelis, panašu, kad 
toliau politikos keliu T.Tomilinas 
žengs ranka rankon (žinau, kad 
reikia sakyti koja kojon, bet taip 
gražiau) su  buvusiu Vyriausy-
bės vadovu s.skverneliu. Prie 
jų turėtų prisidėti eurokomi-
saras Virgilijus sinkevičius ir 
vienas kitas vienetas iš Seimo 
planktono. Ir kur jie nueis šitaip 
važiuodami? 

T.Tomilinas partijos ne-
sukurs. O S.Skvernelis gali. 
Pagal lietuvišką klasiką, 
naujoji partija turėtų vadintis 
lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
partija arba lietuvos žaliųjų 
ir valstiečių sąjunga. kaip ten 
ta Gedimino kirkilo partija 
vadinasi? lsDDDDDDDDP ar 
lDssssssP? Partijos sąraše 
T.Tomilinas bus trečias - po 
S.Skvernelio ir  kokio nors 
sportininko. Vieta gera, tik 
gaila, kad partija gali nesurinkti 
ir viso vieno procento, kuris 
garantuoja nulį vietų seime, o 
tai nėra labai jau daug.

T.Tomilinas kartu su 
S.Skverneliu ir vienu kitu viene-
tu iš Seimo planktono gali jau 
dabar integruotis į kokią nors 
seimo frakciją. kaip minėjau, 
šviesiausiai jų ateitis šviestųsi 
pas mano liberalus. Bėda, kad 
pas mus savų lyderių -  nors 
tvenkinį tvenk. nepastums 
T.Tomilinas ne tik Gentvilo, bet 
ir Gentviliuko. O iš 27-osios 
liberalų pozicijos per 2024-ųjų 
seimo rinkimus toliau Ažupiečių 
nenušoksi. Turėkim omenyje, 
kad iki seimo rinkimų dar dau-

giau nei treji metai, per kuriuos 
mes jus uch kaip dar paval-
dysim. Mums rūpi kiekvienas 
žmogus, išskyrus Tamstą.

„Valstiečiams“ riaušininkams 
geriausiai korta slystų, jeigu jie 
sugebėtų seime suburti atskirą 
frakciją. (jei trūks žmonių, libe-
ralai paskolins Viktorą Pranc-
kietį. Geras daiktas, bet ne 
amžiams juk skolina. Grąžins). 
Dabartinei valdžiai iš koalicijos 
anksčiau ar vėliau teks išmesti 
„laisviečius“. kodėl? O ką dau-
giau išmesi? liberalai Virgilijų 
Alekną turi. Tokio nepastumsi. 

„laisviečio“ Vilniaus mero 
Remigijaus Šimašiaus viešas ka-
limas prie kryžiaus -  vargu ar 
jo buvusios žmonos nuopelnas. 
interesų grupės kasdien traukia 
vis naujus ir naujus komproma-
tus. Bijau, kad R.Šimašių „sude-
gins“ dar iki mano „rievių“ pu-
blikavimo. sunaikinti R.Šimašių, 
bet išsaugoti Aušrinę Armonaitę 
- vargu ar tai įmanoma. jie  - du 
viename, kaip Dolce ir Gabba-
na, jasikevičius ir Maskoliūnas 
ar  Trinidadas ir Tobagas.

Vidaus reikalų ministrei Agnei 
Bilotaitei laikas į pensiją -  la-
bai pavargo. Žinau, kad jai dar 
net 40-ies nėra, bet čia VRM-as. 
Čia viskas kitaip. Toli gražu 
nesu s.skvernelio fanų klubo 
atstovas, bet neabejoju, kad 
generolas, tapęs vidaus reikalų 
ministru, mums sarmatos prieš 
irakiečius nepadarytų.

Taip nutikti gali, juolab kad 
ir profesorius Povilas Gylys 
„Facebook“-e  apie būsimąją 
s.skvernelio karjerą kalba. 

Bet T.Tomilinui asmeninė niša, 
regis, vis tiek nesišviečia. nors 
kas žino. Gal T.Tomilinas gaus 
inovacijų ministeriją. Tokiu 
pavadinimu ministerijos dabar 
nėra. Bet reiks -  ir bus. Dabar 
ministerija vadinasi ekono-
mikos ir inovacijų. kažkokia 
nesąmonė, kaip istorijos ir 
astrologijos sujungimas į vieną 
discipliną.    

nabettačiau... be kitų ėjimų 
žirgu 2024-aisiais T.Tomilinui 
seimas bus kaip Paryžiaus 
olimpinės žaidynės. Tik per 
teliką. net ir žirgu eiti neužteks, 
teks vaikščioti ... praporščiku. 
(Čia toks sovietinės kariuomenės 
juokelis apie tai, jog jei praporš-
čikas būtų šachmatų figūra, tai 
eitų, kur nori, ir darytų, ką nori).  

Tolesnė T.Tomilino veikla 
Seime, politikoje artimiausiais 
metais privalės būti įdomi. 
Džiugina. Aišku, ne tiek, kiek 
Vilniaus merą naujoji žmona. 
Bet vis šiokia tokia pramoga...  
Tiesa, ekstrymo nereikia. svar-
bu sustoti linksmųjų politikų 
skalėje, nepriartėjus prie Petro 
Gražulio. 

P.S. Ištikimiausias mano 
skaitytojau, nerašykit porta-
le anyksta.lt komentarų, jog 
D.Gudelis nevykėlis, kurį iš 
savo patarėjų „išpašalvonino“ 
Prezidentas Valdas Adamkus. 
nes tas Anykščių meras, kurį 
nevykėlis D.Gudelis „išpašalvo-
nino“ iš mero posto, turėtų būti, 
na, jau visiškas menkysta. O tai 
juk šmeižtas, melas ir dema-
gogija. Leonas Alesionka buvo 
puikus meras. 

„Purpurinis vakaras“ kviečia atsigręžti 
į šaknis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 19 - 21 die-
nomis Anykščiuose vyksta 
14-asis  kultūros festivalis 
„Purpurinis vakaras“. Šių 
metų festivalio šūkis - „Atsi-
gręžti į šaknis“.

„Ne veltui kviečiame atsi-
gręžti į savo šaknis, – sakė 
festivalio organizatorius, VšĮ 
„Bardai LT“ vadovas  Benas 
Jakštas. – Mums atrodo, kad po 
išgyventų karantino patirčių, 
po suvaržymų ir ilgų dienų na-
muose ypač svarbu prisiminti, 
kas esame ir kur einame.“

Festivalio organizatoriai šiais 
metais gerbėjams parengė įvai-
riapusę programą, kuri sujungs 
net 12 skirtingo žanro renginių. 
Pirmą kartą per 14 festivalio 
metų į veiklas įsitraukė Anykš-
čių Antano Baranausko ir Anta-
no Vienuolio-Žukausko memo-
rialinis muziejus. Festivalyje 
taip pat bus atiduota duoklė le-
gendiniam atlikėjui Vytautui 

Kernagiui, kuriam šiemet būtų 
sukakę 70 metų.

Kultūros festivalis „Purpuri-
nis vakaras“ prasidėjo rugpjū-
čio 19 dieną tradiciniu koncertu 
„Dovana miestui“. Vėliau fes-
tivalio svečiai buvo pakviesti į 
Audriaus Mickevičiaus ir Neri-
jaus Mileriaus kūrybinės doku-
mentikos filmo „Pavyzdingas 
elgesys“ peržiūrą. Rugpjūčio 
20 dieną Anykščių menų inku-
batoriuje-menų studijoje buvo 
atidaryta Jolitos Česonytės ta-
pybos darbų paroda „Sapnai 
nesibaigs, pažadu...“, o Anykš-
čių L. ir St. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje poezijos gerbėjai 
galėjo susitikti su žinoma vaikų 
poete Violeta Palčinskaite.

Tradiciniai Vidurnakčio po-
ezijos skaitymai vyko Anykš-
čių kultūros centro fojė. Šiais 
metais jie skirti poeto Vytauto 
Mačernio 100-mečiui. Poeto 
eilėraščius skaitė aktorius, Na-
cionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas Vladas Bagdo-

nas, pritariant atlikėjai Živilei 
Mackevičiūtei. Šeštadienio ry-
tas festivalyje skirtas vaikams – 
aktorius ir televizijos laidų ve-
dėjas Dominykas Vaitiekūnas 
pristatys baigiamąjį Vytauto 
Kernagio vardo vaikų stovyklos 
koncertą. Po jo vyks „Vaikų 
ir bardų vidudienis“, kuriame 
pasirodys „Knygų vaikais“ pa-
sivadinę grojantys ir dainuojan-
tys rašytojai Benas Bėrantas, 
Tomas Dirgėla, Virgis Šidlaus-
kas ir Justinas Žilinskas. Iškart 
po koncerto Anykščių kultūros 
centre lauks netikėtas duetas – 
scenoje apie kiną, teatrą, kelio-
nes ir šių dienų visuomenę kal-
bėsis Nepriklausomybės Akto 
signatarė aktorė Nijolė Oželytė 
ir žurnalistas, televizijos laidų 
vedėjas Rytis Zemkauskas.

Kultūros festivalis „Purpu-
rinis vakaras“ taip pat kasmet 
kviečia į koncertus Dainuvos 
slėnyje. Penktadienį grojo 
Česlovas Gabalis ir „Pelenai“, 
grupės „Antikvariniai Kašpi-

rovskio dantys“, „Atika“ ir kiti 
atlikėjai. Šeštadienį pasirodys 
Neda Malūnavičiūtė, Olegas 
Ditkovskis, Nijolė Narmontaitė 
su grupe ir kiti.

Šiemet kultūros festivalį 
„Purpurinis vakaras“ kiek pa-
koregavo ne tik koronaviruso 
pandemija, bet ir oro sąlygos. 
Dėl lietingų orų organizato-
riams teko keisti iš anksto pa-
skelbtą programą ir dalį rengi-

nių iš lauko perkelti po stogu.
Festivalyje rekomenduojama 

dėvėti apsaugines veido kau-
kes, renginiuose gali lankytis 
tiek turintieji Galimybių pasą, 
tiek ir be jo.

Kaip ir kasmet, dalis kultūros 
festivalio „Purpurinis vakaras“ 
renginių yra nemokami, tačiau 
į mokamus renginius Anykščių 
rajono gyventojams nuolaidos 
bilietams  netaikomos.

Festivalio atidarymo koncertas Anykščių kultūros centre. 
„Purpurinis vakaras“ feisbuko nuotr.
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Vieno namo istorija... Raimondas GUOBis

Tais gūdžiais 1955 metais, kuomet į Sovietų Sąjungos 
valdžios viršūnę prasibrovė Nikita Sergejevičius Chruščio-
vas, kuomet buvo pasmerktas Stalino kultas, jo parankinių 
vykdyta kraugeriška politika, režimui švelnėjant ir tremti-
niams iš tolimų Rusijos tyrų ėmus palengva grįžti į Lietuvą, 
vietiniai komunistai nusprendė, kad tų žmonių sugrįžimas 
gali pakenkti sovietinei valdžiai, ir  kūrė planus, kaip jiems 
trukdyti įsidarbinti, registruotis. Padaryti taip, kad neapsi-
kentę rinktųsi gyvenimui tolesnes nuo tėviškės vietas, nie-
kada nesugrįžtų ten, iš kur buvo išgabenti. Pasistengė, kad 
nebebūtų kur sugrįžti – uoliai naikino trobesius.

Apie amerikoną Mikučionį

Mikučioniai į Vilkabrukius gy-
venti atsikėlė iš Užpalių parapijos 
XIX amžiaus pabaigoje . Esama 
žinių apie du brolius Miku-
čionius. Vienas jų buvo geras 
stalius, net Užpalių bažnyčioje 
esama jo padarytų altorių, bal-
dų. Kitas - Juozapas, jo brolis 
- pateko į kariuomenę ir daly-
vavo Rusijos – Japonijos kare 
tolimojoje Mandžiūrijoje. Pasi-
sekė išlikti gyvam, mat tarnavęs 
aukšto rango karininko patar-
nautoju –„ dienščiku“. Sugrįžęs 
namo ilgai netvėrė: laimės ieš-
koti iškeliavo į Ameriką, dirbo 
uoste bei siuvimo mašinų „Sin-
ger“ gamykloje Bostone.

Po kelių metų sugrįžęs į Lie-
tuvą šiaip taip susitarė su bro-
liais, po žemės reformos gavo 
23 hektarų dydžio žemės sklypą 
Šventosios ir Nasvės upių san-
takoje, kur pasistatė trobesius ir 
įkūrė Šventupio vienkiemį.

Nuostabi vieta -  šviesi aukš-
tuma tarp šilų, bet žemė buvo 
taip pat šviesi ir lengva - dau-
giausia smėlis, iš kurio į dangų 
stiebėsi pušynėliai  Šventosios 
pakrantėse. Ta vieta buvo va-
dinama Šventupio vienkiemiu, 
nors anapus upės buvo įsikūręs 
visai  tokio pat vardo kaimas. 
Gyvenę neblogai, gerai už-
augdavę rugiai, bulvės, o kad 
žemė būtų našesnė, pasėdavo 
lubinus ir, jau veik užaugusius, 
apardavo kaip trąšą. Po to į tą 
lauką sėdavo rugius, sodindavo 
daržus. Laikė kelias karves, pe-
nėdavo keletą bekonų - gyveno 
ramiai.

Laimingai praleido ir pirmąją 
sovietinę okupaciją bei Antrąjį 
pasaulinį karą. Vėl sugrįžusi 
sovietinė valdžia spaudė prie-
volėmis, grasino viską atimti, 
ištremti į Šiaurę. Buvo pasi-
traukę iš namų, dukters Onos 
vyrą, partizaną Romą Matulionį 
– Sklandytuvą, nušovė. Utenos 

turguje J. Mikučionį susitikęs 
Šventupio apylinkės pirminin-
kas tarė: „Tavo žentą, bandi-
tą, nušovė, gali grįžti namo“. 
Pargrįžo, tačiau po pusmečio,  
1949 m. gegužę,  J. Mikučionis 
su žmona Anele bei dukra Ona 
ir jos 7 metų mergaite Vilchel-
mina buvo ištremtas į Sibirą. 
Nugabeno į Irkutsko sritį, prie 
Okos upės bei Transsibiro ge-
ležinkelio magistralės esantį 
Ujaną, Tulumno rajono kaime-
lį. Teko dirbti kolchoze, mat že-
mės ten žemdirbystei tinkamos, 
labai derlingos. J. Mikučionis 
prižiūrėjo kolchozo bites, labai 
sunku nebuvo, tačiau prieš pat 
šeimai sugrįžtant į tėvynę pasi-
mirė ir pasiliko tolimoje šalyje 
amžinai. Žmona bei dukterys 
sugrįžo į Lietuvą 1958 metais. 
Namų nebebuvo, tad glaudėsi 
pas artimus žmones, giminai-
čius.

Namas mokyklai

Tuo metu, kai Mikučioniai 
vargo toli nuo tėvynės, Ku-
nigiškių, Vilkabrukių kaimų 
žmonės buvo suvaryti į „Ban-
gos“ kolchozą, kurį po kelių 
metų sujungė su I. Mičiuri-
no vardo kolchozu. Jungtinio 
ūkio pirmininku dirbo Vladas 
Kalčys, pokariu uoliai tarna-
vęs „skrebu“, buvęs paskirtas 
Anykščių būrio vadu, o tapęs 
ūkio vadovu jautėsi esąs kone 
viešpats: valdė ne tik žemes, 
valstiečius, bet ir subaudžia-
vintų sodiečių trobesius. Įdo-
mu, kad iš į kolektyvą įrašyto 
žmogaus buvo nusavinama ne 
tik žemė, gyvuliai, įrankiai, bet 
ir trobesiai. Kolchozo valdyba 
be jokių svyravimų nutardavo, 
kad klėtis ar klojimas žmogui 
nereikalingas. Trobesius nu-
griaudavo, medžiagas panau-
dodavo statyti kolektyviniams 
pastatams – sandėliams, fer-
moms, naujakurių namams 
ar tiesiog sukūrendavo fermų 
krosnyse.

Pirmininkas mąstė „strategiš-
kai“ – išgirdęs, kad jau trem-
tinys sugrįžta į tėvynę, pasi-
stengdavo jo namus nugriauti, 
kad nebūtų kur gyventi, kad ir 
žmogus, ir atmintis apie jį būtų 
ištrinti. Įdomu, kad perstaty-
tame Augustino Prūso – Pono 
name buvo įrengti kultūros na-
mai, o žuvusio partizanų vado 
Povilo Barono – Briedžio na-
mai virto kolchozo  kontora. 
Taip pat buvo nugriautas ir J. 
Mikučionio namas, atgabentas 
į Butėnus ir pastatytas beveik 
senosios kaimo gatvės vidury-
je. Jame buvo įrengta mokykla, 
įsikūrė ir klubas skaitykla - taip 
sakant, iš daugelį metų nuomo-
jamo namo ji persikėlė į ūkio - 
„savas patalpas“.

Nauja mokykla

Tad 1955 metų rudenį pra-
dinė mokykla veikė jau ne  du 
dešimtmečius nuomotoje Prūso 
gryčioje, bet naujame, kolcho-
zui priklausančiame name. Tuo 
metu besimokantiems mokinu-
kams tai buvo didelis įvykis, 
nors ir buvusios mokyklos tro-
besys matydavosi per naujosios 
langus. Beje, mokyklai skirtas 
mažesnis, vos 22 kvadratinių 
metrų kambarys - visas deši-
nysis trobos galas, net 43 kva-
dratinių metrų erdvė, skirtas 
klubui skaityklai. Laikraščiai, 
knygos, šaškės, šachmatai, taip 
pat didelis ekranas, net per visą 
sieną, rodyti kinui. Aparatinė – 
iš plytų šiaurinėje namo pusėje 
primūrytas belangis kamba-
riukas, jame įsitaisydavo kino 
operatorius, o ten tarškančio 
kino projektoriaus ūžesio ne-
sigirdėdavo žiūrovų salėje. Su 
dviem angom, varstomomis 
metalinėmis sklendėmis, per 
kurias su šviesos spinduliu 
ekraną pasiekdavo judantys pa-
veikslai. Kiną atveždavo gal du 
kartus per savaitę. Dažniausiai 
sukosi juostos apie karą, mei-
lę, darbininkus, dar  rodydavo 
naivios meilės persmelktus, 
šokiais, dainomis pagyvintus 
indiškus filmus. Mokinukų į fil-
mus suaugusiems neįleisdavo, 
tai sumanesni, apsivilkę kai-
liniais,  kino menu gėrėdavosi 
pro šoninį klubo langą.

 Stasė Vaičiūnaitė buvo pir-
moji mokytoja šiuose naujos 
mokyklos namuose. Po poros 
metų ji ištekėjo už Viliaus Ju-
zėno ir išvyko gyventi į Vil-
nių. Į jos vietą atvyko moky-
toja Valentina Railaitė, kilusi 
iš Teresboro vienkiemio - jos 
tėvelis buvęs Ramuldavos 
miškų eiguliu. Kad jaunai 
merginai toli nuo namų būtų 
lengviau, kartu apsigyveno ir 
jos broliukas Juozukas, pra-
dėjęs lankyti pirmą klasę ir 
tapęs savo sesers mokiniu. Jie 
abu glaudėsi mažyčiame 16 
kvadratinių metrų ploto kam-

barėlyje, šalia jo  buvo perpus 
mažesnė virtuvėlė, o didesnia-
me pietiniame kambaryje vei-
kė mokykla. Čia apsigyveno 
ir 1960 m. rugsėjį Butėnuose 
mokytojauti pradėjusi Irena 
Guobienė su šeima. Šitie namai 
tapo ir mano gimtaisiais, tačiau 
apie tai kitą kartą. 

Kuomet klubas persikėlė į 
kultūros namus ant kalno, tai 
mokytojos butas išsiplėtė:  prie 
virtuvės ir mažyčio gyvenamojo 
kambarėlio prisidūrė dar vienas 
didesnis - svetainė. Tai buvusi 
tikriausia sodietiška „stancija“ 
– saulėta, šilta vasarą ir šalta, 
veik vėjo perpučiama žiemą. 
Tačiau gelbėjo labai gera abu 
kambarius šildanti stačiamalkė 
krosnis. Ji įkaisdavo kaip reak-
torius – tikriausia palaima. Vėsi 
buvo ir klasė, bet krosnis ir ten 
puikiausia. Matyt, nagingojo 
meistro Norberto Vilučio mū-
rytos.

Smagi mokyklėlė

Pasismaginimas – žaidimai lau-
ke, po to prie upės, persekiojimo, 
pėdsekių žygiai per sniegynus, 
kuomet ant balto sniego patalo 
palikdavo ženklus. Kieme – oro 
stebėjimo aikštelė su ant aukšto  
stiebo iškelta vėjarode, dėžutėn 
įdėtu termometru ir indu matuoti 
iškrentantiems krituliams. Kie-
mo pievutėje buvo įrengta vieta 
šuoliams į tolį, buvo žaidžiamas 
kvadratas, džiugino kitos įdomy-
bės ir, žinoma, pamokos. 

Suolai trimis eilėmis, juoda 
lenta, skambutis. Budintis mo-
kinukas, išėjęs ant laiptų, nedi-
deliu skambalėliu skambinda-
vo, skelbdamas, kad pertrauka 
baigėsi, laikas į klasę. Tamsi 
spinta, pilna knygų, puodeliai. 
Mat apylinkės taryba bei kol-
chozo valdyba skirdavo pinigų 
arbatai ir sausainiams. Tad di-
džiajai pertraukai valytoja, tuo 
metu ja tarnavo Filiona Masio-
nytė, išvirdavo didžiulį, gal de-
šimties litrų puodą arbatos. 

(Nukelta į 14 psl.)

Buvę Mikučionio namai - Butėnų pradinė mokykla. 

Tremtinio Juozo Mikučionio pažymėjimas. 

Butėnų pradinės mokyklos klasėje mokytoja Irena Guobienė su 
mokinukais apie 1967 metus. 
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Žmogus ir jo balandžiai Raimondas GUOBis

Vieta ir žmogus. Šimonių ir Beržų gatvės sankirtos Svė-
dasuose  simbolis – ten, nedidelėje trobelėje, gyvenantis Vy-
tautas Mamėnas. Po audringo gyvenimo metų vėl sugrįžęs 
į savo protėvių miestelį, Bublių giminės kampelį, kuris ka-
daise buvęs dar jo senelio ir prosenelio, kad iš kitų bendra-
pavardžių išskirtų, visų vadinto Švedu. 

Buvusi troba buvo suniokota gaisro, po to nugriauta, tad 
vienas gyvenantis  žmogus glaudžiasi nedideliame bičiulių 
namuke. Tačiau jis, nors ir vienas, bet ne vienišas - dienas 
skaidrina didelis pulkas naminių balandžių.

Apie senelius ir vaikystę

Tas senyvas vyras, kupinas 
paslapties, mėgsta vaikščioti 
apsirengęs aristokratiškai tam-
siais drabužiais, veidas irgi 
tamsbruvis, dažnai dar ir tam-
siais akiniais pridengtas, kalba 
iš lėto, tačiau noriai bendrauja, 
taigi ir atvėrė šiek tiek savo pa-
saulio paslapties...

Jau vaikystėje jam nemaža 
laiko teko praleisti Svėdasuose. 
Giliai įsispaudė šviesios mažų 
dienų pajautos, valandos prie 
magiškojo ežero, šalia nepa-
prastai įdomių miestelio žmo-
nių. Tarp jų - Karolina Miški-

nytė nuo Alaušo pakrantės, veik 
pačiame miestelyje ir Juozapas 
Bublys - vienas iš daugybės šią 
pavardę turinčių žmonių Svė-
dasų krašte. Kad lengviau būtų 
sumegzti, kuris čia Bublys ar 
Bubliokas, visokių pravardžių 
prisigalvodavo. Šituos vadino 
Švedais. 

Seneliai gyvenę pačiame 
miestelyje. Kai žemę skirstė į 
vienkiemius, jie pasiliko vieto-
je, tad, nors  žemės gavo ir kiek 
mažiau, tačiau nereikėjo rūpin-
tis naujakuryste, toliau galėjo 
gyventi senojoje vietoje. Še-
šiolika atmatuotų hektarų nuo 
sodybos driekėsi iki pat ežerus 

jungiančio upelio ir net už jo - 
iki pat naujųjų kapinių, kelių 
kryžkelės ir ribojosi su Pilkaus-
kų valdomis. Jų šeimoje išaugo 
dvi gražuolės dukterys: Ona 
ištekėjo už Maslausko, o Ane-
lė už nuo Telšių kilusio Vitoldo 
Mamėno. Jis buvo mokęsis ku-
nigų seminarijoje Italijoje, bet, 
kuomet susipažino su Anele, 
dvasininko pašaukimą pamir-
šo. Nors jau turėjo du visai dar 
mažučius vaikus - įsimintinais 
1941 - iais gimusį Vytautą ir 
pora metų jaunesnę Birutę, įsto-
jo į generolo Plechavičiaus ar-
miją, po to pasitraukė kartu su 
vokiečiais, dirbo laive vertėju. 

Kol susikūrė kolchozas, ūki-
ninkavo, tai teko ir Vytautui dar 
kelias vasaras ganyti gyvulius, 
tuo pat metu ir eiti į mokyklą. 
Visuomet laikydavo labai gerus 
arklius, mokėjo ir šį bei tą nu-
kalti. Dėl tų arklių vargo daug 
būdavo, nes jei kur tik skre-
bams prireikdavo važiuoti, tai 
tuoj varydavo į pastotes.

Daugybė vaikų iš tolimesnių 
kaimų pas senelius gyvendavo 
„ant buto“. Smagu būdavo, vi-
sokių smagumų prasimanyda-
vo: vasaromis - ant dviračioko 
lekia, žiemą - su slidėmis. 

Apie gyvenimą Kaune

Buvo baigęs pirmąją  kla-
sę, kai motina išsivežė gyventi 
kartu į Kauną. Moteris suma-
ni, darbšti,  nuo mažens tapusi 
puikiausia audėja, tad daugybę 
metų dirbo įmonėje „Kauno au-
diniai“. Darbo pirmūnė, puiki 
darbuotoja. Vytauto biografija 
taip pat darbininkiška: dirbo ke-
liose įmonėse, mat niekur ilgė-
liau neužsibūdavo - gyvenimas 
buvęs ir audringas, ir įdomus. 
Su šypsena prisimena, kad buvo 
net tris kartus vedęs, turi ir sūnų 
- paskambina iš Norvegijos,  
taip pat yra duktė, pulkelis anū-
kų. Kiek jų -  gerai net nežinąs. 
Dabar, priartėjus senatvei, vėl 
sugrįžo į vaikystės uostą - sene-
lio Švedo namus Svėdasuose.

Solidžiai tamsūs drabužiai ir 
tatuiruotės, sidabrinė grandi-
nėlė, išraiškingas laikrodis ant 
rankos, paslaptingas balsas. 
Įspūdingas žmogus. Eleganci-
ja dvelkiantis sausokas veidas, 
tamsi, net į gelsvumą, tarsi 
karštoje saulėje įdegusi oda, pa-
slaptingumas, tamsūs drabužiai 
ir lėtas, paslaptingas šnekėji-
mas...

Beveik įsiplieskė, kuomet 
buvęs kriminalistas, buvęs ir 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis susitikime su visuomene 
atkreipęs dėmesį į V. Mamėno 
tatuiruotes, bandė nuspėti, kur 
jis buvęs...

 Visur teko būti, daug patir-
ti - gyvenimas buvęs ne toks 
ir paprastas. Užaugęs Kaune, 

Skraidymams – vakarai. 

pasukęs darbininko keliu, buvo 
pakliuvęs ir už grotų, net iš 
gimtojo miesto tremtas į pro-
vinciją. Žvilgtelėjęs nepatikėsi, 
kad šiam žmogui šiemet sukako 
80 metų...

Atsirasdavo draugų, nemažai 
vėtytų ir mėtytų, taip sakant, 
šilto ir šalto mačiusių vyrų. 
Metams bėgant, kompanija 
smarkiai išretėjo, veik neliko 
bičiulių. Sudegė ir troba. Nors 
ir užgesino, tačiau remontui 
pinigų stigo, gyventi pasidarė 
veik neįmanoma, todėl įsiprašė, 
kad priimtų į nedidelę trobelę 
kaimynystėje.

Apie balandžius, taiką ir 
bičiulystę

Apie balandžius V. Mamėnas 
gali kalbėti valandų valandas. 
Nuo pat vaikystės pamilęs šiuos 
paukščius. Burkuojančiais skra-
jūnais labai domėjosi ir geras bi-
čiulis, beveik kaimynas Bronius 
Bražiūnas. Tuomet turėdavę 
čia jiedu balandžių įvairiausių 
– baltagalvių, vadinamų glubs-
tais, dar baltonų, rudagalvių, 
besarabų. Gražiausi tai matil-
sai - jie taisyklingos formos, ant 
uodegos juoda „lenta“, snapas 
trumpas, storas.  Laikydavęs 
paukščių ir gyvendamas Kaune 
-  dagiliukų, čižikų, makalionų. 
Nežinąs net, kaip tokį pomėgį ir 
paaiškint. Patinka, ir tiek. 

Gasiukas mėgdavęs varti-
klius, jam būdavę labai gražu, 
kuomet balandis pakyla ir ore 
vartaliojasi kūliais. O V. Mamė-
nui labiau prie širdies aukštai 
pakylantys. Jie šauna į padan-
ges beveik vertikaliai. Kuomet 
iškyla iki padebesių, o debesys 
žemai, tai pasirodo ir dingsta, 
vėl pasirodo. Reikia labai  at-
sargiai juos skraidinti, mat gali 
vanagas pagriebti. Jie labai 
greitai atsiranda. Jau gal dešimt 
paukštelių tie plėšrūnai nunešė. 
Vanagas, užpuolęs balandžius, 
juos išsklaido, o silpnesnį ir pri-
čiumpa - tik plunksnos pasipila, 
ir nebėra paukštelio. Kol savąjį 
balandžių pulkelį susirinkęs, 
daugel kartų važiavęs į turgus, 

net į Šilainius prie Kauno, mo-
kėjęs ir gerokai daugiau nei po 
100 eurų už paukštį - nepigiai 
jam šitas pomėgis kainavęs. 
Veisiasi balandžiai ir jo balan-
dinėje. Vienais metais užsiug-
dęs septynis jauniklius, kitais 
- vos vieną. Balandžiai - keisti 
paukščiai: nelabai jie savo vai-
kus prižiūri, visai nemaitina. 
Įdomu stebėti jų gyvenimą. Juk 
nuo pat ryto, vos atsikėlęs, jais 
pasirūpinti eina - išvalo lizdus, 
po to duoda lesalo. Paukščiai 
gyvena ir poromis, ir atskirai. 
Pagano tik vakarop – jaučia, 
kada mažesnė tikimybė susi-
durti su vanagais. 

Vakare reikia juos paganyti. 
Išleisti paskraidyti virš balandi-
nės, palesioti nuo žemės trupi-
nėlių, akmenėlių...

 Mėgsta kviečius, kanapes, 
dar tinka žirniai, bet nuo jų tun-
ka, o miežius tik iš bėdos lesa. 
Jei nori, kad paukščiai būtų 
sveiki, niekada nekeisk grūdų 
augintojo. Būtinai reikia jiems 
molio, žvyro ir druskos, žino-
ma, ir vandens. Jie kaip vištos 
- tik lesa ir šika, tiktai kiaušinių 
nededa. 

 Kuomet atvažiavęs, dar buvę 
nemažai jaunystės bičiulių. Ne-
maža ir tokių, kurie, vos susiti-
kę, prašydavo lito ar euro. Da-
bar beveik nė vieno nebeliko. 
Daug kas liko skolingas – taigi, 
tarsi truputį užsiėmęs labdara, 
nors pačiam kartais tokia labda-
ra nepamaišytų.

Politika veik nesidomi. Vadi-
na valdžią „gauja“. Ką gi dau-
giau galima pasakyti apie tokius 
žmones, kurie patys po 4 „ka-
valkus“, supraskit, tūkstančius, 
algos ima, o daugybė žmonių 
skursta. Fabrikų nebėra, vaikų 
darželių trūksta, žolės niekam 
nebereikia, mūsų gatvėje gal 
tik viena moteris kelias vištas 
belaiko. Štai kokia sistema. Ko-
medija. Pašalpas gauna ir gyve-
na žmonės. Ką čia galvoti: visas 
rūpestis, kaip karvelių jauniklių 
užsiauginti ir kad šunys būtų 
sotūs. Dar - kriminalinės isto-
rijos, rimti filmai, krepšinis... 
Lietuviškai...Balandžiai - didžioji Vytauto Mamėno gyvenimo paguoda.

Išleisti vakare paukščiai sklando, tupia ant žemės ar balkono.
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Nugirsto damų pokalbio aidai mano plikėje 

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Šiandien man labai pati-
ko nugirstas dviejų damų 
pokalbis. Tiksliau - impo-
navo viena šio pokalbio iš-

Saugokime save ir kitus!
Šis tebesitęsiantis pande-

minis laikotarpis, nerimas 
dėl ateities ir nesibaigian-
čios diskusijos vargina vi-
suomenę, išsiilgusią buvu-
sio gyvenimo ritmo. Tačiau 
visa tai ir toliau tęsis, jei 
nepasitikėsime vieninteliu 
įmanomu ir mokslu grįstu 
virusų suvaldymo keliu – 
vakcinacija. 

Šiandien kalbinami pi-
liečiai iš skirtingų šalies 
rajonų pasakoja, kokiomis 
mintimis jie gyvena ir kodėl 
nusprendė vakcinuotis. 

Santa ateityje nenori jaus-
ti apribojimų, todėl spren-
dimą dėl COVID-19 vak-
cinacijos priėmė lengvai. 
Aistės krasauskienės nuotr.

„Nenoriu jausti 
suvaržymų ir 
apribojimų“
Santa, kilusi iš Daugų, 

sako, kad koronavirusu už-

sikrėtusi nebuvo, tačiau iš jos 
artimiausiųjų rato sirgo keturių 
asmenų brolio šeima. „Gerai, 
kad jie prasirgo gan lengvai ir 
jokių didesnių nesklandumų 
nebuvo“, – komentuoja mote-
ris. 

Santa, nuo mažens skiepija-
ma visais rekomenduojamais 
skiepais, teigia, kad kasmet 
skiepijasi ir nuo gripo, o spren-
dimą dėl cOVID-19 vakcinaci-
jos priimti buvo nesunku. 

„Nesu aš prieš skiepus, tačiau 
koronaviruso vakcinacijai pati 
pirmoji nesiveržiau ir ramiai 
sulaukiau savo eilės. Didžiau-
sią įtaką šiam skiepui padarė 
vienintelis faktorius – kad ne-
turėtume ateityje dar didesnių 
apribojimų, nes jų jau yra ir da-
bar tiems, kurie nėra prasirgę ar 
pasiskiepiję“, – savo nuomone 
dalijasi Santa, pridėdama, kad 
pati neturi jokio medicininio 
išsilavinimo ar profesionalių 
žinių, todėl vengia diskusijų su 
kitą nuomonę turinčiais asme-
nimis. 

„Galime karantiną paversti 
blogu sapnu“
Šiaulietis Rokas, dirbantis 

reklamos srityje, šiuo metu 
gyvena puikiomis nuotaiko-
mis ir pozityviomis mintimis. 
Jis džiaugiasi, kad vasaros lai-
kotarpiu turėjome minimalius 
karantino suvaržymus, o tai 
leido buvusioms veikloms bei 
įprastiems pomėgiams sugrįžti 
į mūsų kasdienybę. 

Viso karantino metu pradir-
bęs vyras sako, kad jokių abe-
jonių dėl vakcinacijos nekilo: 

„Daug dirbant ne kartą teko at-
sidurti karštuosiuose taškuose, 
turėti kontaktą su užsikrėtusiais 
ar prasirgusiais, kurių gausu ir 
giminėje, ir tarp draugų, todėl 
skiepijimosi klausimo tikrai il-
gai nesvarsčiau.“

Jam džiugu, kad supratingų 
lietuvių vis daugėja ir visi kartu 
einame bendro tikslo link, ta-
čiau artėjantis ruduo ir šaltasis 
sezonas neramina. 

„Neaišku, koks karantinas 
šį kartą visų mūsų laukia, ir 
nesuprantu tų žmonių, kurie 
piktybiškai vengia prisidėti 
prie bendro tikslo“, – sako jis, 
pridurdamas, kad į sąmokslo 
teorijas ir įvairius gandus, su-
sijusius su vakcinacija, jis žiūri 
kaip į anekdotus, tačiau viskas 
pasidaro liūdna tuomet, kai da-
lis žmonių tai priima rimtai. 

„Niekas negali užtikrinti 
mums mūsų sveikatos gerovės, 
tik mes patys, todėl reikėtų va-
dovautis tik savo paties galva 
ir netikėti kažkokiomis neaiš-

kiomis grupėmis. Nuoširdžiai 
linkiu kiekvienam suprasti, kad 
šiandieninėje situacijoje vakci-
na yra pagrindinis ir veiksmin-
giausias kelias į sveiką ir laisvą 
rytojų. Raginu visus pasiskie-
pyti ir bendromis jėgomis kuo 
greičiau karantiną paversti tik 
blogu sapnu“, – teigia Rokas. 

Atnaujinti reikalavimai 
iki rugsėjo 13 d. 
Įvertinus galimą riziką dėl 

sparčiai didėjančio sergančiųjų 
skaičiaus, nuo rugpjūčio 16 d. 
priimtos papildomos pandemi-
jos valdymo priemonės ir at-
naujinti reikalavimai įvairioms 
veikloms. 

Nuo šiol galimybių pasas 
galioja ne tik tiems, kurie yra 
pilnai pasiskiepiję nuo cO-
VID-19, persirgę šiuo virusu 
ar turi neigiamą cOVID-19 
PGR tyrimo rezultatą, bet ir 
asmenims, turintiems teigiamą 
serologinio (antikūnų) testo at-
sakymą. Galimybių pasas ga-
lios 60 dienų, jei teigiamas šio 
tyrimo atsakymas yra gautas 
nuo rugpjūčio 16 d. 

Taip pat įsigaliojo pakeiti-
mai renginiams atvirose ir už-
darose erdvėse, kino teatrams, 
viešajam maitinimui ir kitoms 
paslaugoms. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, jog taikomi skir-
tingi reikalavimai, kai aptar-
naujami klientai be galimybių 
paso ir su juo ir kai aptarnau-
jami klientai tik su galimybių 
pasu. Pavyzdžiui, uždarose er-
dvėse aptarnaujant klientus su 
galimybių pasu ir be jo, nosį 
ir burną dengiančių apsaugos 
priemonių dėvėjimas yra pri-
valomas, kai visiems klien-
tams su galimybių pasu šios 

Rokas: „Raginu visus pasi-
skiepyti ir bendromis jėgo-
mis kuo greičiau karantiną 
paversti tik blogu sapnu.“

kristina Cheri photography 

apsaugos priemonės išlieka 
rekomendacija. 

Šiuo metu galiojantys rei-
kalavimai keisis nuo rugsėjo 
13 d., kuomet visos kontak-
tinės paslaugos teikiamos ir 
ūkinės veiklos vykdomos bei 
renginiai bus organizuojami 
(išskyrus nustatytas išimtis) 
tik asmenims, kurie atitinka 
galimybių paso kriterijus.

Daugiau apie atnaujina-
mus reikalavimus, nustatytas 
išimtis, neturint galimybių 
paso, galima sužinoti svetai-
nėje www.koronastop.lt arba 
paskambinus Karštąja linija 
1808. Primenama, kad šiais 
nurodytais kontaktais galima 
užsiregistruoti vakcinacijai 
nuo cOVID-19. 

Taip pat kiekvieną ketvirta-
dienį visose Lietuvos savival-
dybėse suteikiama galimybė 
pasiskiepyti be išankstinės 
registracijos. 

Vakcinaciją „gyva eile“ 
vykdo ir Nacionalinio kraujo 
centro mobilūs vakcinacijos 
punktai. Jų turo per Lietuvą 
tvarkaraštį rasite https://krau-
jodonoryste.lt/vakcinacija/.  

Kviečiame tikėti medicinos 
mokslu ir pasiskiepyti nuo 
cOVID-19 ligos, nes tokiu 
būdu apsaugome ne tik savo, 
bet ir aplinkinių sveikatą, ir 
užtikrinsime saugų gyvenimą 
be apribojimų. 

Užsak. nr.807

trauka. Bandysiu pacituoti 
ir dar kartą pasakyti, kad 
mylėjau ir mylėsiu liaudį, 
kurioje, sermėga apsi-
siautusi, vaikščioja tikroji 
išmintis. Taigi, cituoju: 
„ Žinai, netikiu, kad visa 
valdžia tikrai pasiskiepi-
jo“ ,- tarė viena iš damų. 
„Baik! Valdžiai reiktų ne 
skiepų, bet bent trijų dozių 
geros klizmos“ , - pareiškė 
antroji dama.

O aš dievobaimingai 
ėmiau svarstyti, ar tik 
šios dvi damos nesančios 
antivalstybininkės. juk ši-
taip prieš valdžią pasakė. 
netikėtai akyse pasimatė 
ministrė pirmininkė, keis-

tai pasilenkusi į priekį... 
Persižegnojau, kad tą vizi-
ją kuo greičiau nuvaryčiau 
šalin, nes ir aš bijojau 
tapti antivalstybininku. 

Tiesa, tų dviejų damų po-
kalbis man priminė jau per 
nacionalinį transliuotoją 
du kartus girdėtą kažkurio 
valdininko išminties per-
liuką apie rudenį į lietu-
vą mokytis atvyksiančius 
užsienio studentus, kurie 
tikriausiai bus pasiskiepiję 
vakcinomis, neregistruo-
tomis europos sąjungoje. 
Anot to kalbėjusio pono, 
tie studentai turėtų „per-
siskiepyti“ ES patvirtinta 
vakcina. Pradžioje, kai 

išgirdau tas replikas, gal-
vojau, kad pasigirdo. Bet 
kai išgirdau antrą kartą... 
Man pasirodė, kad iki 
visiško valstybinio nupro-
tėjimo ir biurokratinių 
absurdų kulminacijos liko 
visai nedaug. Tačiau apie 
tai bijau daugiau galvoti, 
kad netapčiau „vatninku“. 
nors artėjant šaltam orui, 
apie gerą „pufaikutę“ 
galiu tik pasvajoti. 

O dabar, savo mažas 
ausis ištempęs, bandau iš-
girsti per radiją kokią nors 
žinią – pavyzdžiui, ragi-
nimą nuo gripo pasiskie-
pyti. juk tas brudas irgi 
ateis. O gal jau nebe? juk 

vakcinos nuo Covid -19 
finansiniu aspektu yra pel-
ningesnės negu vakcinos 
nuo gripo ar maisto papil-
dų „imunitetui stiprinti“ 
reklamos. Tačiau nei apie 
gripą, nei apie vakcinas 
nuo jo, nei apie maisto 
papildus imunitetui kaž-
kodėl nebekalbama. kaip 
ten bebūtų, aš vis tiek savo 
solidų kūnelį grūdinsiu 
šaltu vandeniu, o paskui 
gersiu imbierų arbatą. juk 
viltis yra durnių motina. 
O man durniuoti ar būti 
durniumi kartais patinka. 
ką darysi...Visi mes turime 
savo slaptų pomėgių. Val-
džia irgi...

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems!
Mokėkite už 11 mėnesių, skaitykite 12 mėnesių. 
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21 kilometras Anykščiams iš naujo pamilti
„Nuo šiandien daugiau judėsiu!“ - išsikeliam tikslą, tačiau 

taip ir liekame sėdėti namuose, rasdami vis naujų priežas-
čių tikslams atidėti. O gal tiesiog neatrandame sau malo-
naus pasivaikščioti maršruto? 

Todėl norime pasiūlyti prigriebti patogios avalynės porą 
ar dviratį ir naujai atrasti mūsų Anykščių miestelį.

Starto pradžia - 
Medžių lajų takas

Savo žygį pradedame nuo 
Lajų tako, kuris yra pirmasis 
toks Baltijos šalyse ir lanko-
miausias Lietuvoje pažintinis 
takas, tysantis medžių lajų aukš-
tyje. 300-tų metrų pažintinį taką 
karūnuoja net 34 metų aukščio 
apžvalgos bokštas, nuo kurio at-
siveria kvapą gniaužiantis kraš-
tovaizdis į Šventosios upę bei 
Anykščių šilelį. 

Keičiantis metų laikams, kei-
čiasi ir mūsų gamta. Tad kie-
kvieną kartą, tiek eidami Lajų 
taku, tiek užkopę į apžvalgos 
bokštą, jūs galėsite pasigrožėti 
besikeičiančia gamta. Ar aplan-
kysite šį taką ankstyvą pavasarį, 
kuomet medžiai pasipuošia ma-
žais pumpurėliais, ar sumanysite 
atvykti auksinį rudenį ir suskai-
čiuoti visus rusvus lapų atspal-
vius - kiekvienas anykštėnas ras 
vis kažką nauja bei nematyta.

Vaikščioti sveika: vaikščioda-
mi jūs pagerinsite ir suaktyvin-
site savo kraujotaką, o kopdami 
į apžvalgos bokštą sustiprinsite 
sėdmenų raumenis.

Svarbu stebėti laiką, kuomet 

nuspręsite pradėti šį žygį. Nuo 
penktadienio pietų iki pat se-
kmadienio vakaro prie Lajų tako 
gana problemiška rasti vietą au-
tomobiliui, nes objektas labai 
pamėgtas turistų. Todėl geriau-
sia žygį pradėti savaitės pradžio-
je arba ankstyvą rytą — išveng-
site spūsčių bei didelio žmonių, 
norinčių įsiamžinti šiame take, 
srauto.

Įveikus pirmąją 7250 
žingsnių atkarpą -
Anykščių Šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčia

1909 metais pastatyta Šv. 
Apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia pasižymi neogotikai 
būdinga bazilikos architektūra. 
Raudonų plytų didingas statinys 
kviečia atvykti atlikti ne tik reli-
gines apeigas, tačiau taip pat ir 
užlipti į vieną iš bažnyčios bokš-
tų. Apžvalgos aikštelė įrengta 36 
metrų aukštyje, o iš jos atsiveria 
Anykščių miestelio panorama.

Jei norėsite įkopti į šį bokštą, 
teks įveikti 189 laiptelius. Kop-
dami laiptais, duodame darbo 
ne tik savo kojoms, tačiau ir 
širdžiai. Kopimas laiptais – ne-

blogas kardiopratimas, gerinan-
tis ne tik širdies darbą, tačiau 
ir didinantis ištvermę. Žinoma, 
laiptų bijoti neverta. Net jeigu 
jau jaučiate savo sėdmenis po 
kelionės į Lajų taką – kopdami 
laiptais į bažnyčios bokštą, turė-
site progą pailsėti kiekviename 
aukšte įrengtoje aikštelėje. 

Įkopę atsigerkite vandens 
(geriausia kambario temperatū-
ros) ir apžvelkite šį kartą nebe 
gamtovaizdį, o besiplečiantį ir 
besikeičiantį miestą. Gal kaimy-
nai  pasikeitė stogą ir jo spalva 
sukūrė įdomų stogų ornamentą? 
O gal jūs šią vietą aplankysite 
šaltą žiemą ir jums amą atims 
apšerkšnijusi miesto panorama?  
Žinome tik viena: kad suvoktum 
didingumą, verta atsitraukti ir 
žiūrėti iš toli (aukštai).

Dar už 1890 žingsnių 
atkarpos - istorinis Siauruko 
muziejus

Siaurojo geležinkelio kom-
plekse įsikūręs istorinis Siau-
ruko muziejus unikalus ne tik 
savo istorija, tačiau ir tuo, jog tai 
- vienintelė naudojama iki šiol 
Siauruko Panevėžys - Rubikiai 
atkarpa, nors dabar ja galima 
keliauti tik užsakomaisiais bei 
turistiniais reisais.

Galbūt muziejuje jau teko 
apsilankyti ne kartą ir į vidų ne-
užeisite, tačiau verta aplankyti 
šį objektą, kuomet Siaurukas 
pajuda iš stoties arba į ją grįžta. 
Kodėl? Tam, jog pamojuotumė-
te Siauruko keleiviams! Gal tai 
jūsų miestelėnai, gal tai turistai, 
tačiau visi vertina gražius ges-
tus. Neabejojame, Siauruko ke-
leiviai tikrai pamojuos ir jums, o 
jūs tęsite šią kelionę su dar di-
desne šypsena veiduose. 

Šiame objekte nepratę vaikš-
čioti gali jau pajusti lengvą įtam-
pą blauzdose. Tai tik parodo, 
jog kasdienybėje mums trūksta 
aktyvumo. Na, o kojoms pail-
sus, Siauruko muziejuje rasite 
rankinę dreziną, kuri taps puikia 
priemone patreniruoti rankas bei 
pečius. Juk reikia mankštinti ne 
tik vieną kūno dalį, tačiau skirti 
dėmesio ir kitoms, tiesa?

Menų inkubatoriui pasiekti,
pakanka vos 3780 žingsnių

Įveikus 2,6 kilometrus nuo 
Siauruko muziejaus, pasieksite 
ketvirtąjį Anykščių lankytiną 
objektą - 2015 metais įrengtą 
Anykščių menų inkubatorių. Ši 
vieta akį traukia vien savo iš-
vaizda: iš išorės niekuo per daug 
neišsiskiriantis nedidelis name-
lis, o viduje kiekvieną nuste-
bintų 1500 kv. m patalpos. Jos 
skirtos ne tik parodoms ar rengi-
niams: čia taip pat reziduoja me-
nininkai bei kūrybinių industrijų 
atstovai. 

Rankas bei kojas pamankšti-
nus, metas šiek tiek atsikvėpti ir 
atsipalaiduoti. Anykščių menų 
inkubatorius miestelėnams kie-
kvieną mėnesį siūlo pasimėgau-
ti vis naujomis parodomis, daly-
vauti renginiuose. 

Kada paskutinį kartą buvo-
te parodoje? Gal tai būtų ne tik 
puiki proga, bet ir kasmėnesinė 
tradicija apsilankyti bent vieno-
je parodoje? 

Po kultūrinės patirties - 
metas lavinti mąstymą

Metas pasisukti atgal ir ke-
liauti link paskutinių šio žygio 
objektų. Pasipildykite vandens 
atsargas, giliai įkvėpkit, kadangi 
iki kitos lankytinos vietos kiek 
daugiau nei 7 kilometrai. Tai 
Anykščių labirintų parkas. Tai 
vienintelis tokio tipo parkas vi-
sose Baltijos šalyse. 

Jame galima ne tik pasivaikš-
čioti po kanapių, veidrodžių ar 
net juostelių labirintus, bet su 
draugais pamėginti paklaidžio-
ti labirintu ir išsiaiškinti, kas iš 
jūsų kompanijos greičiausias. 

Jei bandote įveikti šį žygį su 
vaikais, užsukite į apverstą na-
melį ir išsitraukite fotoaparatą 
arba telefono kamerą. Turite 
progą bei puikią vietą lavinti 
savo vaizduotę ir kūrybiškai pa-
žvelgti į pasaulį, apvirtusį aukš-
tyn kojomis. Padarę nuotrauką, 

apverskite telefoną ir saldžiai 
pasijuokite iš vaizdo, kurį pama-
tysite. Puikiai tiks fotoatvirukui, 
kurį galėsite nusiųsti draugams 
ar giminaičiams ir užduoti mįs-
lę, kaip jums pavyko vaikščioti 
lubomis. 

Na, o jeigu nuotraukos nėra 
jūsų stiprioji pusė, tada labirintų 
pasaulis bus puikus iššūkis kie-
kvienam. Įėjus į pirmąjį labirin-
tą, labai svarbu — nepasiklys-
kite! Teks palavinti ne tik loginį 
mąstymą, kaip greičiau pasiekti 
vidurį, tačiau tai bus puiki už-
duotis ir jūsų atminčiai: ar jau 
ėjote pro čia, gal šis krūmas la-
bai jau matytas? Tad įsijunkite 
chronometrą ir suskaičiuokite, 
kiek laiko prireikė, norint įveikti 
labirintą. Atėję kitą kartą, paban-
dykite pagerinti laiką. Daugiau 
pasipraktikavus, gal pavyks tra-
są įveikti užsimerkus?

Verta į šią vietą vykti rytą arba 
po pietų - kitu atveju gali tekti 
palaukti tiek prie įėjimo į par-
ką, tiek kol atsilaisvins vienas 
iš esamų labirintų ir galėsite ra-
miai jį įveikti. 

Palepinti mūsų pėdas padės
ECO basų kojų takas

Žygiui vis labiau artėjant link 
pabaigos, svarbu po truputį pra-
dėti rūpintis savo kojomis, o 
ypač pėdomis. 

(Nukelta į 9 psl.)

ieva kARPAViČiūTĖ

Dėl didelio užimtumo rekomenduojama į Lajų taką vykti rytais 
arba darbo dienomis.

Iš bokšto galima stebėti progresą, kaip Anykščiai bando virsti 
kurortiniu miesteliu. 

Labirintų pasaulyje esantis apverstas namelis išlaisvina ne tik 
mažųjų fantazijas.      ievos kARPAViČiūTĖs nuotr.
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21 kilometras iš naujo pamilti Anykščius
(Atkelta iš 8 psl.)

Verta priminti, jog būtent ma-
sažuojant pėdas galima pagerinti 
vidaus organų veiklą, kraujotaką 
ir visą savijautą. Jei visgi nusprę-
site įveikti šį žygį, iki šios lanky-
tinos vietos jūs jau būsite įveikę 
apie 28 tūkstančius žingsnių, arba 
tiksliau – 19,9 kilometro. Tad po-
ilsis pėdoms būtų neprošal, o jas 
pamankštinti ir drauge atgaivinti 
kviečia EcO basų kojų takas. Tai 
1 km bei 200 metrų Anykščių ši-
lelio apsuptyje įkurtas pėsčiųjų 
takelis, padengtas gamtoje ap-
tinkamais kankorėžiais, medžių 
žievėmis, rąstais. Jame yra net 
atkarpa, kuri pereinama brendant 
purvu.  

O jo nevertėtų įšsigąsti - trasos 

pabaigoje įrengtos vietos, kur ga-
lima nusimazgoti kojas ir šokti 
atgal į batus. 

Vaikščiojimas nelygiais ar aš-
tresniais paviršiais ne tik padės 
atpalaiduoti kūną, bet prisidės 
ir prie geresnės miego kokybės 
vakare. Jeigu norėsite dar ge-
resnės savijautos efekto, šiame 
parke įrengtoje poilsio zonoje, 
nusimazgoję kojas, būtinai pa-
masažuokite ne tik pėdas, bet ir 
blauzdas.

22 kilometrą vainikuoja 
didysis Puntuko akmuo

Paskutinis kilometras šios tra-
sos kilometras veda link antrojo 
pagal dydį riedulio Lietuvoje. 
Akmuo, apipintas įvairiausiomis  

legendomis, manoma, čia nusė-
do, kuomet traukėsi ledynai, slen-
kantys nuo Skandinavijos kalnų,  
apytiksliai prieš 14-20 tūkstančių 
metų. Ant šio akmens 1943 m. 
skulptorius Bronius Pundzius iš-
kalė bareljefą S. Dariui bei S. Gi-
rėnui atminti. 2000 metais Puntu-
ko akmuo paskelbtas geologiniu 
gamtos paminklu. 

Pasiekę šį akmenį savo žings-
niamatyje turėtumėte matyti skai-
čių — 21. Tiek kilometrų būsite 
įveikę, jei eisite tik nuo objekto 
iki objekto. O šio akmens dydį 
galite drąsiai lyginti su savo iš-
tvermės dydžiu. Tad priėję šį dau-
giaprasmį simbolį, patapšnokite 
sau per petį: jūs ne tik viršijote 
dienos žingsnių tikslą, bet inves-
tavote į kūno stiprinimą bei ge-

resnę savijautą. 
Kadangi, tikėtina, šį tašką pa-

sieksite jau vakare, padarykite 
bent minimalius nugaros bei kojų 
tempimo pratimus - jie padės iš-
vengti kojų ir viso kūno skausmo 
kitą dieną. Pamankštinkite kaklą 
ir, aukštai iškėlę galvas, grįžkite į 
namus. Didieji Lietuvos miestai 
nėra vieninteliai, kurie nuolatos 
keičiasi ir masina po juos klai-
džioti kasdien. Anykščiai taip pat 
turi savito grožio, nenusileidžian-
čio bet kuriam Lietuvos miestui. 
Netgi tas pats takas, vedantis nuo 
namų iki parduotuvės, mums gali 
atrodyti kaskart kitoks. 

Žinoma, trasą kiekvienas gali-
me pasirinkti vis kitokią kiekvie-
nam pasivaikščiojimui, čia tik 
vienas iš mūsų siūlomų maršru-

tų, nuo kurio galite pradėti savo 
kelionę sveikos gyvensenos link. 
Miestą verta iš naujo apeiti kie-
kvieną kartą ir atrasti jame kažką 
nauja sau. 

Žinoma, visų pirma, imantis šio 
iššūkio, labai svarbu įvertinti savo 
fizines bei sveikatos galimybes, 
apsirūpinti vandens bei užkandžių 
atsargomis. Galbūt iš pirmo karto 
įveikti visą trasą bus sudėtinga. 
Tačiau, jei kasdien prisiversite iš-
eiti į lauką ir įveikti bent 10 tūks-
tančių žingsnių - jūsų organizmas 
jums padėkos. Ir visuomet būsite 
pirmasis, kurima pavyks pamaty-
ti, kaip kasdien keičiasi miestelis. 
Be to, tai puiki proga kiekvienam 
sutiktam žmogui ištarti „Labas“, 
ir praskaidrinti dieną ne tik sau, 
bet ir sutiktajam. 

Gimsta karališkųjų Anykščių paradigma

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių menų centras kara-
liškajai Anykščių atminčiai skir-
tą projektą vykdyti pradėjo dar 
pavasarį – kovo 5 dieną pristatė 
istoriko Simono Matulevičiaus 
videopasakojimą „Karalius Ste-
ponas Batoras Anykščiuose“. Iš 
viso projekto rengėjai išskyrė 
istoriškai paliudytus keturių 
valdovų – Stepono Batoro, Žy-
gimanto Augusto, Zigmanto III 
Vazos ir Kazimiero Jogailaičio  
- apsilankymus Anykščiuose.

Karalius Steponas Batoras 
Anykščiuose su valstybės eliti-
nių asmenų svita lankėsi 1582 
metų kovo 5 dieną. Tačiau  ka-
dangi pavasarį dėl karantino ne-
buvo galimybės surengti gyvo 
pristatymo, idėja visuomenei, 
kodėl Anykščius galima vadinti 
karališkaisiais, gyvai buvo pir-
mą kartą pristatyta ketvirtadie-
nį, rugpjūčio 19-ąją,  vykusia-
me renginyje.

Renginį vedęs kultūrologas, 
Vilniaus paveikslų galerijos 
vedėjas, pirmosios Lietuvos 
Vyriausybės kultūros ministro 
Dariaus Kuolio pavaduotojas 

Vytautas Balčiūnas pradėdamas 
renginį kalbėjo: „Intriga tai, kad 
keturios karališkosios Anykščių 
dienos, karūnuotosios dienos, 
atveria galimybę mąstyti apie 
tai, kas yra Europos karališ-
kieji kurortai. Anykščiai siekia 
kurorto statuso ir siekia labai 
sėkmingai.<...> Beveik mėne-
sį Žygimantas Augustas buvo 
čia, savo karališkame dvare“, - 
kuo susiję Anykščiai ir karalius 
Žygimantas Augustas, pristatė 
V.Balčiūnas. 

„Šių keturių renginių tikslas 
ne tik permąstyti valdovų bu-
vimą Anykščiuose, bet  kartu 
suprasti, kas yra karališkie-
ji kurortai, kaip jie jungiasi į 
Europos karališkųjų kurortų 
asociaciją. Ne šventieji puodus 
lipdo ir kituose susitikimuose 
pamatysime, kaip vieno valdo-
vo vieną vizitą turėję Europos 
kurortai yra iš to sukūrę visa 
tai, kas reikalinga tapti karališ-
kaisiais kurortais, ir jais tapę. 
Taip kad, man atrodo, nuo iro-
nijos  - „kokie dar karališkieji 
Anykščiai“ -  per keturis rengi-
nius galėsime pereiti prie empa-
tijos, galvojimo, kad Anykščiai 

turi šį ypatingą matmenį ir tas 
matmuo gali būti šiuolaikiškai 
moderniai išreikštas tais būdais 
ir tais kultūriniais pavidalais, 
kurie yra labai svarbūs, būtini 
ir prasmingi. Taigi mūsų laukia 
dar trijų susitikimų ir renginių 
kelionė“, - galimą papildomą 
Anykščių kurortinio vystymosi 
kryptį pristatė buvęs pirmosios 
Vyriausybės kultūros vicemi-
nistras.

Susirinkusiems buvo prista-
tytas istorikės dr. Raimondos 
Ragauskienės įrašytas vide-
opasakojimas apie karaliaus 
Žygimanto Augusto lankymąsi 
Anykščiuose, savo dvare. Is-
torikė pasakojo apie karalių 
buvimo Anykščių krašte fak-
tus. Karalių lankymąsi liudija 
net kai kurie vietovardžiai. Dr. 
R.Ragauskienė atkreipė dė-
mesį, kad karalius Žygimantas 
Augustas Anykščiuose 1557 
metais lankėsi net du kartus. 
Maža to, Anykščių apylinkėse 
apsistojo maždaug 30 tūkstan-
čių karių dydžio Lietuvos ka-
riuomenė, Anykščiuose kunku-
liavo diplomatinė veikla. Beje, 
istorikės R. Ragauskienės pasa-
kojimą galima rasti internete.

Renginio vedėjas V.Balčiūnas 
atkreipė dėmesį, kad istorines 
žinias apie karaliaus Žygiman-
to Augusto vizitą galima pa-
naudoti Anykščiuose plėtojant 
turizmą: „Duomenų pristatyme 
yra daug daugiau ir jie gali būti 
svarbūs. Pavyzdžiui, merui, sa-
vivaldybės komandai gali būti 
be galo įdomu, kiek karališkam 
stalui tiekė maisto iš Anykščių. 
Karpių kiekiai, pagal mokes-
čius, kurie buvo uždėti karpių 
tiekėjams, rodo kažkokius ne-
žmoniškus skaičius. Turėjo 
būti didžiuliai tvenkiniai. Dar, 
pavyzdžiui, Anykščiai tiekė 
daugiausia šamų valdovo sta-
lui. Mąstant apie kultūros at-

minties panaudojimo dalykiš-
kąsias puses, iš karto kyla daug 
vaizdinių“, - kad karališkoje 
istorijoje galima rasti minčių 
anykštėnų gerovei kelti,  pasa-
kojo V.Balčiūnas. 

„Istorikai sakys, kad gal pri-
tempiu, bet, manau, kad teisinga 
sakyti, jog kur yra valdovas, jo 
kanceliarija, vykdomas teisingu-
mas, ten yra ir valstybės centras. 
Tad beveik visą mėnesį Lietu-
vos centras buvo Anykščiuose. 
Buvo didžiulės geopolitinės 
įtampos situacija, atvykdavo 
pasiuntiniai, vyko derybos. Ma-
tom - ta įtampa buvusi milžiniš-
ka“, - apie Žygimanto Augusto 
lankymąsi Anykščiuose kalbėjo 
renginio vedėjas.

Dailėtyrininkė, menotyri-
ninkė, Teresės Mikeliūnaitės 
Anykščių kultūros premijos lau-
reatė Dalia Tarandaitė pristatė 
Anykščių menų centre ekspo-
nuojamą Žygimanto Augusto 
portretą ir pasakojo apie tai, kaip 
vystėsi šio valdovo vaizdavimo 
tradicija nuo jo mažų dienų, ko-
kie simboliai buvo naudojami 
portretuose.

Paskutinė pristatymų da-
lis buvo skirta istoriko 

S.Matulevičiaus pasakojimui 
apie tai, kas yra itinerariumai 
ir kuo jie svarbūs. Pasak isto-
riko, juos būtų galima apibū-
dinti kaip kelionių, kur ir kada 
vyko valdovai, aprašymus. Iš 
jų galima spręsti, kiek dienų 
valdovai praleido nuvykę į kurį 
nors miestą. Tai gana „sausa“ 
informacija, tačiau, kadangi ji 
sudaryta remiantis  istoriniais 
dokumentais, yra gana tiksli: 
„Gal nėra įdomu skaityti, bet 
labai informatyvu istorine pras-
me“, - pastebėjo istorikas. 

Pasibaigus pristatymui, pra-
nešėjams dėkojo Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius: „Anykščiuose pirmą kar-
tą viešai pristatomi karališki 
Anykščiai. Manau, kad čia tik 
pradžia. Savivaldybė jau yra 
pas profesorę Ragauskienę už-
sakiusi galimybių studiją. Šis ir 
kiti renginiai, manau, duos pa-
matą dar vienai turistinei opci-
jai, galėsim Anykščius garsinti 
ir kaip karalių miestą, miestą, 
kuriame lankėsi karaliai“, - jog 
Anykščių rajono valdžia mato 
perspektyvą Anykščius garsinti 
ir kaip karalių miestą, neslėpė 
rajono meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius (dešinėje) dėkojo  
renginio vedėjui Vytautui Balčiūnui ir neslėpė, kad savivaldybė 
analizuoja galimybes siekti kališkojo kurorto vardo.

Istorikas Simonas Matulevičius pasakojo, kokiais maršrutais 
keliaudavo karaliai.                          jono jUneViČiAUs nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 (Ne)emigrantai  (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.  
07:30 Klausimėlis.  
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Naledi. Pasakojimas apie 
drambliukę.
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:25 Kelionių atvirukai.
12:00 Maži, bet ypatingi: vorai.
12:50 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:45 Puaro N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Veranda.  
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija  N-7. 
21:45 Seserų Fontanų siuvykla   
N-7.  
23:35 Mini ir Moskovicas  N-14. 
(kart.).
01:30 Karalius Ralfas  N-7. 
(kart.).

06:20 Broliai meškinai. 
06:50 Bunikula.
07:20 Neramūs ir triukšmingi.
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:20 Tomas ir Džeris.
08:50 Beprotiškos melodijos.
09:20 Fiksiai prieš Krabius.
11:05 Roko mokykla  N-7. 

13:25 Nacionalinis saugumas 
N-7. 
15:15 Krokodilas Dandis   N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras  N-7. 
22:15 Pakeleiviai   N-7.  
00:35 Trise valtimi arba be irklo  
N-7.  
02:30 Nebrendylos 2 (k) N14.  

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas . N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas. Vasara.
09:30 Aladinas N-7.
11:20 Laukinė karalystė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė karalystė.
12:35 16 norų  N-7.
14:25 Abė . N-7.
16:10 Kobra 11 N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11 . N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Piktadarės istorija  N-7.
21:20 Kartą Venecijoje  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kartą Venecijoje N-14.
23:25 Žmogus žmogui – vilkas  
S.
01:10 Apgaulės meistrai N-7 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).

06:30 Pričiupom! (k).
07:30 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas  (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų Pasaulio koman-
dinė taurė 2021.
10:05 Kova už būvį.
11:10 Geriausi šuns draugai.
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:50 Atranka. Išlieka stipriausi  
N-7. 
13:55 Ekstrasensai tiria  N-7. 
16:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
18:25 Tie, kurie žudo  N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 2
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII   N14. 
00:45 Bėgte visą naktį (k) N14. 

06:00 Pasirinkę Lietuvą. 
06:30 100 metų propagandos. 
07:00 Akloji  (k).
08:30 Daktaras Ozas  N-7. 
09:30 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  
(k).
18:45 Akloji  (k).
20:25 Būrėja  (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Kolmare   
N14..
23:00 Švilpiko diena   N-7. 
01:10 Prisikėlimas (k)  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:45 Krikščionio žodis.).
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Po laukinę gamtą.
10:30 Skonio pasaka..
11:00 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Švėkšnos 
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios.  
13:40 Šventadienio mintys.  
14:05 Klausimėlis.  
14:20 Hakio Bakio miškas 
(kart.).
15:35 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2019. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Archyvų forumas. 
20:20 Kuršių nerija. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vilniaus festivalis 2021..
22:15 Vilius Karalius  1, 2 d. 
(kart.).
01:10 Seserų Fontanų siuvykla  
(kart.).

06:10 Jukono vyrai  (kart.) N-7.
06:55 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Atšiaurioji Aliaska.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Sandėlių karai  N-7.

10:30 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas  (kart.).
11:40 Gelmėse slypinčios uni-
kalios istorijos  N-7.
12:45 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 “Sportas.Orai.
22:00 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga 2  N-14.
23:55 Pašėlę vyrukai 2  N-14 
(kart.).

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 Greitis. 
11.00 Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Triguba apsauga  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.Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Vairas. Gyvo garso kon-
certas. 

20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Triguba apsauga  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Geltonas karutis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba.
09:30 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.
16:00 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Pokalbis 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 Ugnikalnių takais.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Nuostabioji draugė  N-14.  
23:50 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:35 Išpažinimai  (kart.).
01:05 Nacionalinė ekspedi-
cija. Gediminaičių Europa. 
Dokumentinė apybraiža. (kart.).
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 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k)   
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 Po vedybų   N14.  
00:45 Strėlė  N-7.  
01:45 Pakeleiviai (k)  N-7.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Maisto kelias  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30”TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Apgaulinga aistra N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Apgaulinga aistra  N-14.
00:15 Bulis . N-14.
01:15 Havajai 5.0  N-7.
02:10 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 

12:30 CSI. MajamisN-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 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 Snaiperis  N-7. .
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tavo eilė   N14.  
23:05 Mirtinas ginklas  (k) N-7.  
00:05 Legendų biuras  (k)  N14.  
01:15 Karo vilkai. Likvidatoriai VII  
(k)   N14.  

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
06:55 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:35 Stebuklas (k) 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 Marija Vern  N-7. 
21:00 Nepriekaištinga   N14.  
22:50 Svajoklė.
23:50 Našlaitės  N-7. 
01:50 Prancūziška žmogžudystė. 
Žmogžudystės Kolmare (k) N14.  

 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 Įdomiosios atostogos  
(kart.).
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 2019. 
6 d. (kart.).
15:20 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. (kart.).
18:10 Čikagos policija N-7. 
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Išpažinimai  (kart.).
19:30 Kino magijos saugotojai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vilius Karalius.  
23:30 Pasivaikščiojimai  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
09:20 Sandėlių karai  N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 “Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.

16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Šeimos susitikimas N-7.
23:00 Pjūklas 2 S.
00:40 Naša Raša  N-14.
01:00 Univeras. Naujas bendrikas 
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 Baltijos kelias.  
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 Nauja diena. 
00.00 Netikėtas teisingumas N-7.

01.00 Teisingumo agentai  N-7.
02.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Lietuviškos atostogos.  
07:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Geltonas karutis.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Yugo broliai.
10:30 Pokalbiai prie jūros.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją .
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
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 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Kasdienybės herojai.  
22:15 Mano pramogos veidai. 
23:00 Yugo broliai.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 (Ne)emigrantai (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras  N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Istorijos perimetrai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Nuostabioji draugė  N-14.  
00:05 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:50 Kelionių atvirukai.
01:05 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja..
13:20 Turtuolė varguolė  (k)   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 Troškimų kambarys   N14.  
00:35 Strėlė  N-7.  
 

06:15 Galingieji reindžeriai . N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:30 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus   N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Auklė pagal iškvietimą  N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Auklė pagal iškvietimą  N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Auklė pagal iškvietimą  N-7.
00:00 Bulis  N-14.
01:00 Havajai 5.0  N-7.

06:15 CSI. Majamis  (k)   N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:30 Šuo  (k)   N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)   N-7.  
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos  (k).  
11:35 Mentalistas  (k)   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 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Svetimas   N14.  
22:55 Sukrečiantis skrydis (k)   
N-7.  
01:00 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas  (k) 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 Marija Vern  N-7.  
21:00 Stokholmo rekviem. Kino 
klubas N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Stokholmo rekviem. 
Popierinis žmogus (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
07:25 Drakoniukas Kokosas.
07:35 44 katės.

07:50 Įdomiosios atostogos 
(kart.).
08:40 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Menora (kart.).
12:30 Kelias į namus (kart.).
13:00 Tokijo paralimpinės žai-
dynės 2020. Golbolas. Brazilija 
– Lietuva (kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. Daugailiai. 
2 d. (kart.).
14:55 Kino magijos saugotojai 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės 2020.  
18:10 Čikagos policija  N-7.  
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Kalbininkė Danguolė 
Mikulienė (kart.).
19:30 Charlesas. Penkiasdešimt 
metų su princo karūna.
20:20 Dizaino dokumentika.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Viena nuostabi Žemės 
diena.
23:00 Veranda  (kart.).
23:30 Euromaxx  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Džiazo muzikos vakaras.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).

09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Juodas vanduo  N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
00:00 Naša Raša  N-14.
01:25 Univeras. Naujas bendrikas  
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 Triguba apsauga  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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Baltijos kelias. 
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 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Yugo broliai.
10:30 Sveikatos receptas.  
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Pokalbiai prie jūros.
14:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
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 Ugnikalnių takais.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Yugo broliai.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Daiktų istorijos  (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Nuostabioji draugė   N-14.  
24:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.   
(kart.).
00:45 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
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 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k)  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 Tamsiausia valanda   N14.  
00:15 Strėlė  N-7. 
01:15 Po vedybų (k) N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai . N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-.7
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:30 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Tobulos kopijos  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Tobulos kopijos  N-14.
00:10 Bulis  N-14.
01:10 Havajai 5.0  N-7.
02:10 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos  (k).
11:35 Mentalistas  (k)  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 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukrečiantis skrydis   N-7.  
23:05 Tavo eilė (k)   N14.  
01:10 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:35 Stebuklas (k) 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 Marija Vern  N-7. 
21:00 Stokholmo rekviem. 
Popierinis žmogus N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Nepriekaištinga (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Visagino Country 2015 
(kart.).
06:45 Klausimėlis (kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).

07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos  
(kart.).
08:40 Kalbininkė Danguolė 
Mikulienė (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
11:55 Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:25 Kelias (kart.).
12:55 Legendos (kart.).
13:50 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės 2020. Atidarymo ceremonija. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7.(kart.).
18:10 Čikagos policija  N-7. 
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Tokijas – miestas feniksas.  
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bloga mergaitė. 
22:25 Vartotojų kontrolė
23:20 Istorijos detektyvai. 
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:45 Džiazo muzikos vakaras. 
01:45 Muzikinis intarpas.
02:00 Tokijo paralimpinės žai-
dynės 2020. Golbolas. Brazilija 
– Lietuva. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
09:25 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.

14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Apgaulinga ramybė N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
00:00 Naša Raša  N-14.
01:20 Univeras. Naujas bendri-
kas  N-7.

05.59 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Baltijos kelias.  
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 Nauja diena.  

00.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:00 Yugo broliai.
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.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.  
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Yugo broliai.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Istorijos perimetrai (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Viruso CV. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė   N-14. 
00:10 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:55 Kelionių atvirukai.
01:10 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
02:05 Viruso CV. (kart.).

06:30 Balta - meilės spalva  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) . 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 Ilgas Bilio Lino pasivaikš-
čiojimas   N14. 
00:50 Strėlė  N-7. 
01:50 Troškimų kambarys (k)  
N14.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai  
(kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Indianapolis. Nepaprasta 
drąsa N-14
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Indianapolis. Nepaprasta 
drąsa N-14.
00:30 Bulis  N-14.
01:40 Havajai 5.0  N-7.
02:40 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis  (k)  N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:30 Šuo  (k)   N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)   N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos  (k).
11:35 Naujokai  (k) N-7.  

12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 Snaiperis  N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Mirties apsuptyje 2   N14.  
22:50 Svetimas (k)   N14.  
00:45 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) . N-7. .
13:35 Stebuklas (k) 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 Marija Vern  N-7.  
21:00 Vilkų žemė. Vaikas prie 
tamsos vartų   N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.
01:55 Stokholmo rekviem. Kino 
klubas (k)   N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ akimirkos.
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos  
(kart.).
08:40 Gamina vaikai  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Tokijo paralimpinės žai-
dynės 2020. Golbolas. Lietuva 
– Alžyras.  
12:30 Kūrybingumo mokykla  
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. Daugailiai. 
3 d. (kart.).
14:55 FIFA pasaulio paplū-
dimio futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. C1-D2. 
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės 2020.  
18:10 Čikagos policija   N-7.  
18:55 FIFA pasaulio paplū-
dimio futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. A1-B2.  
20:15 Kelionių atvirukai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Sieranevada  N-14.
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje.  
01:00 Džiazo vakaras „Trimitas 
in Jazz“.

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Deadpool 2  N-14.
23:30 Gelbėtojai  N-7.
00:20 Naša Raša  N-14.
01:35 Univeras. Naujas bendrikas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis.  
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Kryptys LT. 
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 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos.  
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Yugo broliai.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją .
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba.  
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur.
23:00 Yugo broliai.
23:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   
N-7. 
09:40 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.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Nacionalinė ekspedicija.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:25 Greiti ir įsiutę 6  N-14.
00:30 Amerikos mylimoji   
N-14.  

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  (k)   
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 Naktinė apgultis  N14.  
23:35 Supergreiti   N14.  
01:35 Socialūs gyvūnai   S.

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 La Maistas  (kart.).
08:05 Sveiki atvykę  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Žaislų istorija 4.
21:30 Juodoji pantera  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Juodoji pantera  N-14.
00:25 Raudonasis karštis 
N-14.

06:15 CSI. Majamis  (k)   N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)  N-7.  
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos  (k).
11:35 Naujokai  (k)  N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 

Merginos.
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Keršto kraujas   N14.  
23:10 Mirties apsuptyje 2 (k)   
N14.  
01:00 Greitojo reagavimo bū-
rys   N-7.  

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodra-
mos” (4) (k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
13:35 Stebuklas  (k)  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 Marija Vern  N-7.  
21:00 Keliautojas. Nužudytas 
kaimas  N14.  
22:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir mirtinas nuotykis  
N14.  
00:50 Vilkų žemė. Vaikas prie 
tamsos vartų (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo vakaras „Trimitas 
in Jazz“ (kart.).
07:00 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas.
07:35 44 katės.
07:50 Archyvų forumas  (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima 

švariau  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:00 Tokijo paralimpinės žai-
dynės 2020. Plaukimas.  
13:00 Tokijo paralimpinės žai-
dynės 2020.Rutulio stūmimas. 
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tokijo paralimpinės žai-
dynės 2020.  
18:10 Čikagos policija   N-7.  
18:55 Pasakojimai iš 
Japonijos.
19:00 Stop juosta  (kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tulpės, meilė, garbė ir 
dviratis  N-14.
22:30 „Ten Walls“ koncertas. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rungty-
nės Marijampolės „Sūduva“ 
– Kauno rajono „Hegelmann 

Litauen“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Parkeris N-14.
00:25 Deadpool 2   N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Pagaliau savaitgalis.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Bušido ringas  N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Pokalbiai prie jūros.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
10:00 Yugo broliai.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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 po-
žiūris.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Jūs rimtai? 
22:00 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Yugo broliai.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Delfi premjera.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neiš-

brauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos  (kart.).
07:00 Išpažinimai.  
07:30 Sunė prieš Sunę.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Lokiai namuose.
12:50 Metų laikų kaita.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Dėmesio. Kamera. 
Eteris. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Maestro. 
22:10 Mūsų pirmosios atosto-
gos  N-14. 
23:50 Greiti ir įsiutę 6  . N-14. 
(kart.).
02:00 Tulpės, meilė, garbė ir 
dviratis  N-14. (kart.).

06:25 Broliai meškinai.  
06:55 Bunikula.
07:25 Neramūs ir triukšmingi.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:10 Didysis šunų pabėgi-
mas.
11:00 Tomas ir Džeris.
12:40 Šaunusis penketukas 
2. 
14:30 Kitokia Pelenės istorija   
N-7.  
16:25 Bėgimas džiunglėse   
N-7.
18:30 Žinios.  
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Monstrų viešbutis 2.

21:15 Kvaišų atostogos   
N14.  
23:20 Zūlanderis 2   N14.  
01:25 Naktinė apgultis (k) 
N14.  

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas   N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Laukinė karalystė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė karalystė.
12:50 Kambarys ant šluotos.
13:30 Mes nusipirkom zoolo-
gijos sodą  N-7.
16:05 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Garfildas 2  N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Garfildas 2   N-7.
21:10 Čia buvo Saša  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Čia buvo Saša  N-14.
23:15 Pabrolių nuoma  16+.
01:10 Juodoji pantera  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).

07:00 Pričiupom!   (k).
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  (k)   N-7.  
08:30 Miško atspalviai.  
09:00 Kova už būvį  (k).
11:15 Geriausi šuns draugai.
11:45 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
12:55 Atranka. Išlieka sti-
priausi  N-7.  
13:55 Ekstrasensai tiria  N-7.  
16:10 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7.  
18:25 Tie, kurie žudo  N-7.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Didysis meistras   
N14.  
00:25 Laukinės aistros. 
Karšta ketveriukė  N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 100 metų propagan-
dos. 
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Kai norisi žalumos.
12:00 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Tamsus kelias 
N14. 
22:55 Šimtas gatvių  N14. 
00:50 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir mirtinas nuotykis 
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. Golbolas. 
Lietuva – Japonija. 
08:15 Kelionių atvirukai.
08:30 Istorikas Antanas Tyla. 
09:00 Biochemikas 
Mindaugas Zaremba. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. Dziudo fi-
nalai. 
12:45 Kelionių atvirukai.
13:00 Išpažinimai.  
13:30 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx. 
14:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:35 Erdvės menas.
17:00 Veranda.  
17:30 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020.  
18:30 Mūsų miesteliai. 
Kartena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano Afrika N-7. 
23:35 LRT OPUS ore. 
00:35 Dabar pasaulyje. 
01:00 Amerikos mylimoji 
N-14. (kart.).

06:10 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Atšiaurioji Aliaska.
09:00 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Aš – ralistas.
10:30 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas.
11:35 Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos   N-7.
12:40 Kalnai. Pasaulis virš 
debesų.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės “.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Blogos mamos  N-14.
00:05 Parkeris  N-14 (kart.).

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 Keliautojo dienoraštis.
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Triguba apsauga  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 Laumės juosta.  
20.00 Žinios.Orai.
20.30 Paskutinė atostogų 
diena.
22.30 Žinios.Orai.

23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Triguba apsauga  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
07:00 Kasdienybės herojai.  
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Pokalbiai prie jūros.
09:00 Lietuviškos atostogos.
09:30 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live.  
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Kablys.
13:00 Šiandien kimba.  
14:00 Ugnikalnių takais.
14:30 Ugnikalnių takais.
15:00 Ugnikalnių takais.
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Yugo broliai.
17:00 Yugo broliai.
17:30 Yugo broliai.
18:00 Yugo broliai.
18:30 Yugo broliai.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Jūs rimtai? 
20:30 Orijaus kelionės.  
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
23:00 Delfi premjera.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Yugo broliai.
00:30 Yugo broliai.
01:00 Yugo broliai.
01:30 Yugo broliai.
02:00 Yugo broliai.
02:30 Mano pramogos veidai.
03:15 Mano pramogos veidai.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

Keptuvėje kepta pica
Greitai paruošiama ir labai skani pica, kuriai net nereikės 

kaisti orkaitės! Žinoma, skonis kiek skiriasi nuo klasikinės, 
bet ir ši labai skani, ypač patinka mažiesiems, tinka ir neti-
kėtiems draugų susibūrimams.

INGREDIENTAI:
Pagrindui:
1 kiaušinis;
4 šaukštai miltų (apytikriai);
2 šaukštai majonezo;
2 šaukštai grietinės;
0,5 šaukštelio kepimo milte-

lių.
Viršui:
50 gramų rūkytos dešros 

(arba kumpio);
50 gramų sūrio;
2 šaukštai pomidorų padažo.
Kepimui:
šiek tiek aliejaus.

PARUOŠIMO BūDAS:
1.Kiaušinį išplakame su ma-

jonezu ir grietine.
2.Sudedame miltus, kepimo 

miltelius ir išmaišome. Miltų 
reikėtų dėti tiek, kad tešla būtų 
riebios grietinės tirštumo.

3.Keptuvę (naudojome 24 cm 
skersmens) patepame trupučiu 
aliejaus ir dedame ant mažos 

ugnies. Sukrečiame tešlą ir 
šaukštu tolygiai paskirstome. 
Uždengiame keptuvę dangčiu 
ir kepame apie 7-8 minutes, kol 
tešlos viršus sutvirtėja.

4.Aptepame tešlą pomidorų 
padažu. Dosniai apibarstome 
tarkuotu sūriu ir išdėliojame rū-
kytos dešrytės ar kumpio grie-
žinėlius. Uždengiame keptuvę 
dangčiu ir pakepame ant mažos 
ugnies dar apie 10 minučių.

5.Nuimame dangtį, šiek tiek 
padidiname ugnį ir pakepame 
apie 3-5 minutes, kad pagrindas 
gražiai paskrustų.

6.Dedame į lėkštę, pjaustome 
ir skanaujame!
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įvairūs

parduoda

sulčių spaudimas į 
plastikines pakuotes 

su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.

Siūlome plačiausią sulčių, Jūsų sul-
tims pagardinti, pasirinkimą.

Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. Ažuožeriu k. 
(sename vaismedžių sandėlyje).

Dirbame nuo 8 val. iki 20 val. 
visomis savaitės dienomis.

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
„Anykščių vandenys“ mažina 
įstatinį kapitalą 699 398,22 Eur,  
anuliuojant 2 411 718 papras-
tųjų vardinių 0,29 Eur nomina-
lios vertės akcijų. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

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

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

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

Tel. (8-656) 24531.

Kokybiškai ir nebrangiai kasa, 
valo, lygina tvenkinius.

Tel. (8-619) 62254.

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.

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.

siūlo darbą

nekilnojamsis turtas

47,83 ha žemės ūkio paskir-
ties sklypą Zoviškių k. Anykščių 
r. Kaina 3100 EUR/1 ha. 

Tel. (8-605) 32452.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 77510.

0,8815 ha sklypas ant 
Šventosios upės kranto. Yra 
leidimas statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Tvarkingą mūrinį namą 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-646) 36702 .

Žemės ūkio paskirties skly-
pą - 6,84 ha Anykščių r.sav., 
Debeikių sen., Medinų k. Kaina 
- 3500 Eur/ha.

Tel. (8-687) 69900.

3 kambarių butą Kupiškio r. 
Papilių km. I aukštas.

Tel. (8-625) 27432.

uaB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Reikalingi miško pjovėjai. 
Tel. (8-698) 82555.

Reikalingas pagalbinis dar-
bininkas. Darbas statybose. 
Alga nuo 1000 Eur į rankas.

Tel. (8-608) 87858.

Nuotekų išvežimas iki 11 m3, 
bei valymo įrenginių aptarnavi-
mas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

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

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-699) 65148.

Savivarčiais sunkvežimiais 
pigiai teikia paslaugas juridi-
niams ir privatiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.

Karpo, formuoja gyvatvo-
res, geni ir smulkina šakas, 
pjauna pavojingai augančius 
medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

mini 
ekskaVatoriaus 

paslauGos
Žemės kasimo, 
lyginimo darbai.
Polių gręžimas.

tel. (8-698)37042.

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

Tel. (8-617) 00616.

Vieno namo istorija...

Juozo Mikučionio namai Šventupio vienkiemyje ant Šventosios 
upės dešiniojo kranto. 

2021 m. rugpjūčio 26 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

30-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIų 
RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. rugpjūčio 24 d. (antra-
dienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių 
priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto 

– 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto 

– 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite ras-
ti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje 
www.anyksciai.lt.

Užsak. nr.806

(Atkelta iš 5 psl.)

Juodos, gruziniškos: ant gal 
50 gramų talpos tamsių ir keis-
tai susivijusių žolelių pakelių 
puikavosi egzotiškas Kaukazo 

kalnų vaizdelis. Visi arbatos 
susėsdavome prie staliukų. Kai 
kas savo puodelius atsinešdavo, 
savi buvo ir šaukšteliai, tai jų 
kotelius išmaniai išlankstydavo 
ar dilde įrėžtais brūkšneliais pa-

žymėdavo, kad nesusimaišytų. 
Įspūdingiausias nutikimas - ne 
sausainių gardumas, o didžio-
jo išdykėlio pokštas: į arbatos 
stiklinę įleido iš daržo atneštą 
slieką. 

Ant mokyklos sienos puikavo-
si lenta su spalvotu LTSR herbu 
bei užrašai lietuviškomis ir rusiš-
komis raidėmis, skelbiantys, kad 
čia Butėnų pradinė mokykla. 

Šalia kabojo metalinė pašto 
dėžutė, į kurią įmestus laiškus 
išimdavo laiškanešys, nugaben-
davo į Svėdasų paštą, o iš ten jie 
iškeliaudavo į platųjį pasaulį.

Tarsi šventovė

Kaip pasakė mano bičiulis 
Alvydas Banionis, buvusio mo-
kyklos namo laiptai jam buvo 
kažkuo panašūs į senos švento-
vės. Platūs, gal keturių pakopų, 
nuolat skilinėjantys dėl prastai 
įrengto pagrindo. Tad atskilda-
vo, nors ir laikydavosi, dideli 
luitai iš šonų, kartais atsiverda-
vo plyšys per vidurį, o tose pro-
peršose imdavo stiebtis žolės.

Kuomet mokyklos nebeliko, 
kuomet paskutinė Butėnų mo-

kyklos mokytoja Irena Guobie-
nė išsikėlė gyventi į Svėdasus, 
namus pardavė ir juose apsigy-
veno Artūras Pakštas su šeima. 
Jam netikėtai mirus, namai liko 
tušti, kelerius metus naudo-
ti kaip kaimo seklyčia, juose 
vykdavo gegužinės pamaldos. 
Kol nupirko Petras Pakalnis, 

kuris per keliolika metų visai 
perkeitė trobesio vaizdą. Ne-
liko veik nė vienos originalios 
detalės. Durys, langai, sienos, 
vidinės erdvės - viskas kitaip...
Tik skliautas su langu, prie ku-
rio būdavo taip jauku sėdėti ir, 
pasislėpus nuo viso pasaulio, 
skaityti knygas.
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perka

parduoda

Palankiomis 
kainomis perkame 

visų rūšių 
grūdus. Išsivežame! 

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

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 26 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: turgaus) 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

mB „Biržų miškai“ 
BRANGIAI PERKA 

ĮVAIRŲ MIŠKĄ 
SU ŽEME ARBA 

IŠSIKIRSTI.
Tel. (8-685) 09336.

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.

nekilnojamais turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Namą Anykščiuose arba ne-
toli jų. Tiktų ir sodas.

Tel. (8-688) 58255.

1-2 kambarių butą 
Anykščiuose. 

Tel. (8-607) 79556

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

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

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.

perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame karVes, 
Bulius ir telyčias 

„krekenaVos 
aGroFirmos“ 

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

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Šeima, dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje, 
perka namą, sodybą, 

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

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesioGiai perka 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

perkame sodybą.
tel. (8-684) 44444.

kuras 

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-683) 08828.

Lietuviškas durpių kuras 
Jūsų namams: durpių brike-
tai, gabalinės kuro durpės ir 
durpių granulės. Didelė kaitra, 
pristatymas.

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

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Amonio, kalcio amonio sa-
lietrą, kompleksines trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Skerdykla nuolatos - lietu-
viškos, atvėsintos, patikrintos 
kiaulienos rinkinius (galva, 
kepenys, kojos, kt.). Kaina su 
pristatymu į namus 10 Eur. 
Pažandės 1,5 Eur/ kg, kiaulie-
nos puselės.

Tel. (8-603) 27974.

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, padargus, prie-
kabas geromis kainomis. 

Tel.: (8-682) 11626, (8-617) 24200.

automobiliai

MB A200 / 2004 m. su visais 
privalumais T.A. iki 2023 08 
mėn. dyzelis, kaina 2150 Eur.

Tel. (8-619) 87093.



Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

2021 m. rugpjūčio 21 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
rugpjūčio 21 d. - priešpilnis,
rugpjūčio 22- 23 d.d. - pilnatis. 

Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

Linda, Pijus, Gaudvydas, 
Joana, Kazimiera, Medeinė.

šiandien

rugpjūčio 15 d.

vardadieniai

oras

+13

+19

rugpjūčio 16 d.
Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

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! 

Bosas klausia sekretorės:
- Ką jūs veikiate sekmadie-

nį?
Sekretorė su viltimi balse:
- Nieko...
- Tai leiskite priminti, kad 

šiandien - ne sekmadienis.

***
Važiuoja išgėręs klebonas ir 

gerokai viršija leistiną greitį. 
Sustabdo jį kelių policininkas 
ir klausia:

- Tai ką, klebonėli, į pragarą 
skubi?

Klebonas:
- Ne, vaikeli, nebėra pragaro. 

Visą smalą ant kelių supylė, o 
velnius pakelėse sustatė.

***
Šeimyninis skandalas. Vyras 

neviltyje ir nemato gyveni-
mo prasmės. Stovi ant balko-
no krašto 15 aukšte ir ruošiasi 
nušokti. Į kambarį įeina žmo-
na, greitai įvertina situaciją ir 
sako:

- Nors šiuškles paimtum.

***
Grupė turistų muziejuje ap-

žiūrinėja statulą, prie kurios 
pritvirtinta lentelė su pavadi-
nimu „Nugalėtojas”. Statula be 
rankų, be kojų, be galvos. Vie-
nas turistas ir sako:

- Įsivaizduoju, kaip atrodo 
nugalėtasis...

***
Gydytojo psichiatro kabine-

te:
- Na, kaip, ar padėjo jums 

nauji vaistai nuo užmaršumo?
- Žinoma, padėjo! O kas jūs 

toks, kad klausiat?

 Amiliutė ruošiasi ginti valstybę
Reitingai valdžios nukrito.
susilaukėm džiaugsmo šito!
juk nė vienu ministru
netikime iš tiesų. 

Pyksta, bara Patriarchas -
Perversmo jam uodžias tvaikas.
Moko - baisiai negražu
netikėt jo Anūku. 

Tai hibridinis pavojus -
Priešai juo mielai naudojas. 
Maršai, juodinimas seimo
iš to pačio urvo eina. 

Armonaitė, Šimonytė ...
Och, sunku juos suvaldyti...
Dar prisideda Gražulis - 
Štai ir reitinguose nulis. 

Amiliutei neramu - 
Baigsis dar sukilimu!
Ji burokus marinuoja,
Tankus sustabdyt planuoja.


