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Tęsiame ,,Anykštos“ prenumeratą 2022-ųjų II pusmečiui! 

PRIE ŠVENTOSIOS. Bir-
želio 26 d., sekmadienį, 17 val. 
Jono ir Onos Karvelių istorinėje 
sodyboje (Tilto g. 2, Anykščiai) 
prasideda Muziejaus rengiamas 
vasaros kultūros vakarų ciklas. 
Pirmajame „Muzikinių pašneke-
sių prie Šventosios“ susitikime 
anykštėnų lauks solistas Tomas 
Ladiga ir pianistė Rūta Blaškytė.

Koncertas. Birželio 25 dieną,  
18 val., Angelų muziejuje - Sa-
kralinio meno centre vyks Utenos 
regiono perkusijos ir džiazo festi-
valio koncertas. Gros džiazo gru-
pė „21st CENTURY QUINTET“ 
nemokamas koncertas. 

Balandis. Antruosiuose Kur-
kliuose, vienoje iš sodybų, jau 
kelinta para gyvena žieduotas 
balandis. Paukščio plunks-
nos pilkos ir rudos. Jeigu kas 
iš balandininkų pasigedo savo 
žieduoto paukščio, galėtų pa-
skambinti jo laikinajai globėjai 
telefonu 8 619 41085.

Televizoriai. Anykščių rajono 
savivaldybė už beveik 8 tūkst. 
Eur nupirko ir A.Baranausko 
aikštėje pastatė informacinį LED 
stendą. Šiame stende ketinama 
transliuoti renginių reklamą. 
Kol kas šis stendas dar neveikia. 
Renginiams anonsuoti, reklamai 
transliuoti Anykščiuose taip pat 
naudojamas beveik už 47 tūkst. 
Eur buvusio Anykščių mero 
Kęstučio Tubio komandos nu-
pirktas LED lauko ekranas.

Rangovas. Dalies Anykščių 
vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ 
patalpų remontą atliks UAB „Ja-
rimpekso statyba“. Su Leono Or-
lovo bendrove Anykščių rajono 
savivaldybė pasirašė daugiau nei 
93 tūkst. Eur vertės sutartį.

Vasaros 
MUGĖ

 AnykščiUose
Birželio 30 - 

Liepos 1 
dienomis,

A. Vienuolio g.32
PC BikUVA

Rubikių ežero atspindžiai... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Simboliška, jog naujausią savo knygą - nuotraukų albumą „Rubikių ežeras. Atspindžiai“  žinomiausias Anykščių Jonas 
iš leidyklos parsivežė prieš Jonines. Fotomenininko, žurnalisto Jono Junevičiaus albume - Rubikių ežero, prie kurio jis 
augo ir daugybę nuotykių patyrė, vaizdai.

Fotomenininkas Jonas Junevičius sako, kad Rubikių ežeras neabejotinai yra svarbiausias gamtinis 
jo gyvenimo objektas. 

Fotoalbumą „Rubikių eže-
ras. Atspindžiai“ išleido lei-
dykla „Petro ofsetas“. Tai 
ketvirtasis Jono Junevičiaus 
fotoalbumas apie Anykščių 
krašto gamtą.

Tilto gatvės restorano išnuomoti nepavyko Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Naujas, modernus restorano pastatas Tilto gatvėje, visai šalia Šventosios upės, vis dar neranda šei-
mininko.           (Anykščių Turizmo informacinio centro nuotr.)

Birželio 6 dieną Anykščių 
rajono savivaldybėje vykęs 
Tilto gatvės komplekse esan-
čio restorano pastato nuo-
mos konkursas bus skelbia-
mas iš naujo: atėjus metui 
pasirašyti sutartį, konkurso 
laimėtojas persigalvojo – 
netiko pasiūlyta kaina. 

Naujai skelbiamo konkur-
so sąlygos nepasikeitė: lieka 
ta pati - 5 Eur už 1 kv. m per 
mėnesį suma.

Bus 
rekonstruojamas 
A. Baranausko 
aikštės pirmuoju 
numeriu 
pažymėtas 
pastatas

Skirtos lėšos 
sakralinio 
paveldo objektų 
priežiūrai

Prezidentinės 
laidotuvės...

Ir upelės 
pasijuto upėmis
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Skirtos lėšos sakralinio paveldo objektų priežiūrai
Iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto skirta 30 tūkst. 

Eur sakralinio paveldo objektų tvarkymui.

10 tūkst. Eur skirta Kavarsko 
Šv.Jono Krikštytojo parapijai. 
Už šias lėšas numatyta  kon-
servuoti-restauruoti išorinius 
Kavarsko bažnyčios langus. 
Girelės sentikių religinei ben-
druomenei skirta  6 tūkst.400 
Eur. Už šias lėšas bus tvarko-
mas Girelės sentikių religinės 

bendruomenės cerkvės pasta-
tas.

6 tūkst. Eur skirti Traupio 
Šv.Onos parapijai. Už šiuos 
pinigus numatyta remontuo-
ti Traupio Šv.Onos bažnyčios 
laiptus ir takus.

Troškūnų Švč.Trejybės pa-
rapijai skirta 3 tūkst.800 Eur. 

Šias lėšas numatyta panauduoti 
Troškūnų bernardinų vienuoly-
no ansamblio tvarkymo ir re-
monto darbams.

3 tūkst.800 Eur skirti Anykš-
čių Šv.Mato parapijai. Šiuos pi-
nigus numatyta išleisti Anykš-
čių Šv.Mato bažnyčios sandėlio 
rekonstrukcijai.

Pernai sakralinio paveldo 
objektų tvarkymui iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 

taip pat buvo skirta 30 tūkst. 
Eur. Tuomet šias lėšas pasi-
dalijo šeši pareiškėjai - Užun-
vežių Švč. Mergelės Marijos 
parapija, Girelės sentikių reli-
ginė bendruomenė, Anykščių 
Šv.Mato parapija, Viešintų Šv. 
Arkangelo Mykolo parapija, 
Andrioniškio Šv. apašt. Petro 
ir Povilo parapija ir Troškūnų 
Švč. Trejybės parapija.

-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.ltLaukia, kol užaugs kanapės

Šalia Anykščių esantis Labirintų parkas aukso dienas išgyveno pirmaisiais Lajų tako vei-
kimo metais. Tada į Anykščius plūdo dešimtys tūkstančių turistų, o Lajų takas ir Labirintų 
parkas įsikūrę netoli vienas kito. Labirintų parko savininkas Deivydas Dilys prieš kiekvieną 
sezoną paruošia vis naujų pramogų, tokiu būdu  skatindamas į jį sugrįžti tuos, kurie jau lan-
kėsi šiame parke. Labirintų parkas ypač tinka šeimos pramogoms: vaikai čia gali siausti net 
38-iuose objektuose, be to, ir juos lydintiems suaugusiems nėra nuobodu.

Parke įrengtas batutas, šokinė-
jimo pagalvė, vaikiška vairavimo 
mokyklėlė, nusileidimo padango-
mis aikštelė, vandens mūšio aikš-
telės, dirbtinio ledo čiuožykla ir 
daug kitų pramogų. Kaip ir dera 
labirintų parkui, jame daug įvairių 
labirintų. UAB „Adovis“ (ši įmo-
nė valdo Labirintų parką ir kitokių 
namų kompleksą) dirbanti Julija 
Vaidakavičienė „Anykštai“ sakė, 
jog karklų labirintai, nuo kurių 
prasidėjo komplekso plėtra, nebė-
ra populiariausia pramoga. Tačiau 
kai užauga kukurūzai ir kanapės, 
žmonės į šiuos labirintus plūste 
plūsta. Pernai kukurūzų labirintas 
suformuotas 3, 831 ha plote - jis 
pateko į Lietuvos rekordų knygą, 
kaip didžiausias labirintas Lietu-

voje. Kanapių labirintas mažes-
nis, bet jis populiaresnis, nes jis... 
kanapių. Kukurūzų ir kanapių 
labirintai turėtų pradėti veikti 
liepos viduryje.

Bilietas į Labirintų parką kai-
nuoja 10 eurų, į „Tokį kitokį 
miestelį“ - 5 eurai. Perkant abu 
bilietus - kaina 12 eurų. Mies-
telyje dabar atverti lankytojams 

trys namai - apverstas, pavers-
tas ir besisukantis. 

Komplekse veikia savitarnos 
kavinė, joje galima siūloma įvai-
rių mėsos, miltinių bei daržovių 
patiekalų, sriubų. 

Šiltuoju metų laiku UAB „Ado-
vis“ tampa solidžiu darbdaviu. 
Pasak J.Vaidakavičienės, per va-
sarą įmonėje darbuojasi iki 50-ies 
žmonių, daugelis iš jų - jaunimas, 
kuriems darbas labirintuose tam-
pa pirmąja darbine patirtimi. 

Grynieji. Seime kelią skinasi 
siūlymas riboti didesnius nei 3 
tūkst. eurų atsiskaitymus gry-
naisiais. Žmonių tarpusavio at-
siskaitymus ir bet kokius kitus 
mokėjimus virš šios ribos siū-
loma atlikti tik negrynaisiais pi-
nigais.  Parlamentinis Biudžeto 
ir finansų komitetas trečiadienį 
tam pritarė „valstiečiui“ Valiui 
Ąžuolui balsuojant prieš. Patai-
sos taip pat numato, kad įmo-
nės, kurios nepaisys draudimo 
ir grynaisiais atsiskaitys virš 3 
tūkst. eurų, bus  pripažįstamos 
neatitinkančiomis minimalių 
patikimo mokesčių mokėtojo 
kriterijų. Tai reiškia, kad jos 
vienerius metus negalėtų daly-
vauti viešuosiuose pirkimuose. 
Be to, numatoma, kad gyven-
tojai, pažeidę Atsiskaitymų 
grynaisiais pinigais ribojimo 
įstatymą, ateityje nebegalėtų 
pagrįsti turto įsigijimo ir paja-
mų gavimo šaltinių. 

Iliuzijos. Albanijos ministras 
pirmininkas Edi Rama ketvirta-
dienį pasidžiaugė, kad Ukraina 
gali tapti kandidate į Europos 
Sąjungą, tačiau perspėjo, kad 
nereikėtų puoselėti nepagrįs-
tų vilčių, kad stojimo procesas 
bus greitas. „Šiaurės Makedo-
nija yra kandidatė jau 17 metų, 
jei nepamečiau skaičiaus, o 
Albanija – aštuonerius, taigi 
sveikinimai Ukrainai“, – sakė 
E. Rama. „Gerai, kad Ukrainai 
suteikiamas statusas. Tačiau 
tikiuosi, kad Ukrainos žmonės 
neturės daug iliuzijų“, – per-
spėjo jis. Balkanų šalių lyderiai 
yra labai nusivylę dėl stringan-
čių stojimo į ES pastangų, o 
Bulgarija blokuoja derybų su 
Albanija ir Šiaurės Makedonija 
pradžią dėl ginčo su Skopje. ES 
partnerės spaudžia Bulgariją 
priimti kompromisinį susitari-
mą užsitęsusiuose kultūriniuose 
ir istoriniuose ginčuose su Šiau-
rės Makedonija, atlaisvinant 
kelią tolesniems veiksmams. 
Kai kurios Bendrijos narės ban-
do pasinaudoti siekiu suteikti 
kandidatės statusą Ukrainai ir 
jos kaimynei Moldovai, kad 
duotų naują postūmį Balkanų 
šalių narystei.

Aplaidumas. Aštuoni me-
dikai bus teisiami dėl įtariamo 
nusikalstamo aplaidumo, sieja-
mo su argentiniečių futbolo le-
gendos Diego Maradonos mir-
timi, rodo trečiadienį paskelbta 
teismo nutartis. Teismo proceso 
data dar nepaskirta. Kaltintojų 
teigimu, D. Maradona 2020 me-
tais mirė todėl, kad jį namuose 
prižiūrėję medikai paliko jį 
„likimo valiai“. D. Maradona 
mirė būdamas 60-ies, nuomo-
tame name Buenos Airėse, dvi 
savaitės po smegenų operacijos 
kraujo krešuliui pašalinti.

- BNS

2022 m. birželio 30 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 42-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS 
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2022 m. birželio 28 d. (antradienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės interne-

tiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Bus rekonstruojamas A. Baranausko aikštės pirmuoju 
numeriu pažymėtas pastatas
Birželio 21 dieną nuotoliniu būdu per ZOOM platformą 

vyko viešas susirinkimas, kuriame projektuotojai UAB „G. 
Janulytės-Bernotienės studija“ supažindino su A. Bara-
nausko a. Nr.1 pastato rekonstravimo projektu. Projektas 
buvo pateiktas jau anksčiau, tačiau, gavę pastabų, kad pas-
tatas yra per aukštas, projektuotojai jį pataisė.

„Mūsų suprojektuotas pastatas 
galimai yra per aukštas ir diso-
nuos esamoje aplinkoje, dėl to 
mes labai greitai sureagavome. 
Pateiksime pataisytus brėžinius, 
vizualizacijas, – kalbėjo Graži-
na Janulytė-Bernotienė. – Nuo 
upės pusės fasadas bus beveik 
nepakitęs, o iš aikštės pusės nak-
tį apšviestas, kad fasadas būtų 
„gyvas“. Manau, kad pastatas yra 
proporcingas, gerai įsiliejantis į 
aplinką.“

Pristatydama projektą, jo autorė 
sakė: „Gavome prašymą palikti 
kuo daugiau autentiškumo, kuris 
buvo septintame-aštuntame de-
šimtmetyje. Aš visada esu už tai, 
kad kiekvienas laikmetis turi teisę 
egzistuoti toks, koks jis buvo. Kal-
bant apie sentimentus, šis pastatas 
man nebuvo labai artimas. Reikė-
jo daug techninių dalykų, bet este-

tinių uždavinių buvo nedaug.“
Susitikime dalyvavusi Anykš-

čių rajono savivaldybės vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiūnienė 
džiaugėsi puikiu projektu ir dėko-
jo G. Janulytei-Bernotienei: „To-
kie žmonės kaip jūs, kuriems rūpi 
ne komercija, yra retenybė. Labai 
jus sveikinu ir džiaugiuosi.“

D. Gasiūnienė išsakė ir dar 
vieną idėją, įprasminančią pra-
dinę pastato paskirtį: jame buvo 
įkurta Ručių manufaktūra. „Kai 
bus įgyvendintas projektas, tuo-
met kalbėsime su statytoju: turiu 
ambasadorystės misiją - kažkur 
prie pastato pasodinti mergaitę su 
akordeonu, pagerbiant Gražiną 
Ručytę-Landsbergienę“, – kalbė-
jo rajono savivaldybės vyriausioji 
architektė.

Projektiniuose pasiūlymuose 
rašoma, kad, rekonstruojant šį 

dviejų aukštų pastatą, bus stato-
mas mansardinis aukštas, pritai-
kytas gyvenamosioms patalpoms. 
269,37 kv.m ploto gyvenamosiose 
patalpose numatyta įrengti holą, 
bendrąjį kambarį su maisto ga-
minimo zona, tris miegamuosius 
kambarius, du vonios kambarius, 
tualetą bei garderobinę.

Nuo aikštės pusės taip pat nu-
matyta suprojektuoti sezoninę 
lauko terasą, kuri būtų skirta kavi-
nei. Rytinės pastato pusės pirmojo 
aukšto langus planuojama pakeis-
ti vitrinomis.

Rekonstruojamo pastato pirmojo 
aukšto dalyje taip pat planuojama 
įrengti garažą., o kieme – stoginės 
tipo automobilio stovėjimo vietą.

Rekonstrukciją vykdys UAB 

„Penki arai“, kuriai pastatas ir 
priklauso. Ši bendrovė, veikianti 
daugiau nei 14 metų, yra regis-
truota Anykščių seniūnijos Kly-
kūnų kaime, jos direktorius yra 
Nerijus Vertelka. Internete gali-
ma rasti informacijos, kad UAB 
„Penki arai“ užsiima medžio ga-
minių, biokuro gamyba.

A. Baranausko aikštėje pirmuo-
ju numeriu pažymėtas pastatas 
pastatytas XX a. antrame – trečia-
me dešimtmetyje ir priklausė Ru-
čių šeimai (Ručių manufaktūrai). 
1980 metais pastatas rekonstruo-
tas ir pritaikytas banko veiklai.

Pastaraisiais metais numaty-
tame rekonstruoti pastate veikia 
„Humanos“ parduotuvė, čia įsikū-
rę kiti smulkieji paslaugų teikėjai.

Taip po rekonstrukcijos turėtų atrodyti  A. Baranausko aikštės 
Nr.1 pastatas.  
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Dar daug jums linkim metų,
Gražių pavasario dienų.
Sėkmės darbuos, geros sveikatos,
Kas dieną - vis naujų jėgų...

Vytautą VITKŪNĄ, 
70-ečio proga 

sveikina Kavarsko medžiotojų būrelis

Tilto gatvėje esančio restorano 
išnuomoti nepavyko

Rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius sakė, kad sutar-
ties dėl restorano nuomos nepavyko pasirašyti, nes dalyvis tai 
padaryti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad apsiskaičiavo.

(Atkelta iš 1 psl.)

Tilto gatvės restorano kon-
kurse birželio 6-ąją dalyvavo ir 
jį laimėjo vienas pretendentas.  
„Anykštos“ žiniomis, restorane 
turėjo būti Anykščiuose maiti-
nimo įstaigą jau turinčios gar-
sios šalies dainininkės Justės 
Arlauskaitės-Jazzu restoranas. 

Rajono savivaldybės meras 
Sigutis Obelevičius, paklaus-
tas, kodėl patalpos vis dar neiš-
nuomotos, sakė: „Buvo vienas 
dalyvis ir laimėtojas. Kai atėjo 
laikas pasirašyti sutartį, dalyvis 
tai padaryti atsisakė. Motyvuo-
ja tuo, kad apsiskaičiavo ir kad 
pasiūlyta per didelė kaina.“

S. Obelevičius įvardija ir kitus 
nuomos sąlygų minusus, kurie 
galėtų nepatikti nuomininkams: 
„Sutartyje buvo reikalavimas, 
kad restoranas dirbtų visas die-
nas per savaitę: galbūt šitas rei-
kalavimas galėtų būti pakeistas, 
nes žiemos sezonu būtų sunku 
išsilaikyti.“

Paklaustas, ar restoranas bus 
atidarytas šią vasarą, meras tei-
gė stipriai tuo abejojantis: „Kad 
restoranas veiktų, turi būti pa-
daryta daug darbų, nes ten yra 
tik plikos sienos. Kol viskas 
bus supirkta, kol įrengta, jei 
konkursas įvyks, kaip planuota, 
tai restoranas be rudens tikrai 
neatsidarys. Kitos Tilto gatvės 

riaus vedėja.  
Anykščiuose, prie Šventosios 

upės stovinčiame visiškai nau-
jame 191,83 kv. m restorano 
pastate, įrengta rekuperacinė 
sistema, yra dalinis interjero 
įrengimas. Pradinis vieno mė-
nesio nuompinigių dydis nusta-
tytas 959,15 Eur, arba 5 Eur už 
1 kv. m per mėnesį. Turto nuo-
mos sutarties trukmė  – 5 metai, 
su galimybe pratęsti dar penke-
riems metams. 

Sutarties sąlygose skelbiama, 
kad nuomininkas turi įsiparei-
goti per kiekvienus nuomos su-
tarties metus prisidėti prie vie-
no viešosios įstaigos Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro organizuojamo neko-
mercinio renginio, skirto soci-
alinio bendruomeninio verslo 
skatinimui, organizavimo, taip 
pat per šešis mėnesius sukurti iš 
išlaikyti ne mažiau kaip 3 darbo 
vietas, iš kurių bent į vieną dar-
bo vietą bus įdarbintas asmuo 
ar asmenys iš socialiai jautrių 
asmenų grupės. Nuomininkai 
taip pat turės užtikrinti kavi-
nės darbo laiką ne mažiau nei 
6 dienas ir ne mažiau kaip 48 
valandas per savaitę.

Šiuo metu paraiškos dalyvau-
ti konkursuose pateikiamos nuo 
2022 metų liepos 8 dienos iki 
liepos 15 dienos. 

Dainininkės Justės Arlauskaitės-Jazzu restoranas „Basi basi“, 
veikiantis Anykščiuose ketverius metus, yra vienas populiariau-
sių mieste. Dainininkė mielai koncertuoja Anykščių bendruo-
menės šventėse.

komplekso patalpos per vasarą 
bus įveiklintos, procesas dar 
nepasibaigęs.“ 

Rajono savivaldybės Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedė-
ja Vilma Vilkickaitė sakė, kad 
konkurso sąlygos nesikeis: „Ta-
rybos patvirtinta pradinė kaina 
yra 5 eurai - ji tokia ir lieka. Ką 
pasiūlys būsimi dalyviai, yra 
neaišku.“ 

Paklausta, kodėl pirmieji 
konkurso laimėtojai nepasirašė 
sutarties, V. Vilkickaitė sakė, 
kad priežasčių nesiaiškino: 
„Juk kiekvienas turi teisę per-
sigalvoti“, – teigė savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto sky-

Kokia vasara 
Jums labiau 
patinka - lietinga 
ir gaivi 
„lietuviška“, 
ar kuomet lauke 
+30?

Samanta PILKAUSKAITĖ:

Patinka, kai ir lietaus ir saulės 
būna su saiku.

Jūratė DAGYTĖ:

Vasara turi būti nuotaikinga, 
kad ir su žiemos elementais. Iš-
gyvensim mes ją, visko reikia 
po truputį.

Elzė NESVARBU:

Aišku, kad lietinga lietuviš-
ka, nors daržų laistyti nereikia. 
Tuo labiau, nereikia vaikščioti 
suplukus nuo prakaito.

Neringa KAMAROVIENĖ:

Svarbu, kad degintis galima 
būtų.

Ir gros mergaitė: „Mažam
kaaaambarėly ugnelę 
kuriu...“

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie buvusio Ru-
čių pastato rekonstrukciją:

„ Kai bus įgyvendintas pro-
jektas, tuomet kalbėsime su 
statytoju: turiu ambasadorystės 
misiją - kažkur prie pastato pa-
sodinti mergaitę su akordeonu, 
pagerbiant Gražiną Ručytę-
Landsbergienę.“

Dalyvis tikisi, kad ir antram 
konkurse bus vienas?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
tai, kodėl neįvyko Tilto gatvės 
restorano nuomos konkursas: 

„Buvo vienas dalyvis ir lai-
mėtojas. Kai atėjo laikas pasira-
šyti sutartį, dalyvis tai padaryti 
atsisakė. Motyvuoja tuo, kad 
apsiskaičiavo ir kad pasiūlyta 
per didelė kaina.“

„Aifoną“ jaunimui lengviau 
perinstaliuoti nei pakinktus
uždėti

Romualdas VITKUS, pra-
mogų komplekso „Anūkis“ 
įkūrėjas, apie arklių kinky-
mą: 

„Yra pas mus vyresnio am-
žiaus žmogus, kuris padeda, 
perduoda įgūdžius.“

Gal dumblas, o ne 
dumbliai?

Simas AŠTRAUSKAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas, apie reglamentavimą: 

„Papuolėme į kažkokį absur-
dą, kada ežere plaukioti galima, 
bet liepto statyti neleidžiama, 
nes ežere yra saugomi kažkokie 
dumbliai.“ 

Jų darbas toks...

Aldona ŠERĖNIENĖ, 
Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė, apie 
elektros tiekėjo pasirinkimą: 

„Kai man paskambina dėl 
tiekėjo pasirinkimo darbe, nes 
mes elektros sunaudojame ti-
krai daug, tai vienas vienaip 
sako, kitas kitaip - kiekvienas į 
save traukia.“ 

Bet vyresni juk 
pripratę prie rebusų...

Valentinas GUDĖNAS, Bu-
drių kaimo bendruomenės 
pirmininkas, apie elektros 
tiekėjo pasirinkimą:

 „Dabar iš tiesų tai žmones 
labai painioja, ypač vyresniems 
žmonėms, manau, yra gana su-
dėtingas reikalas.“ 
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rievės

Jolanta VOzBuTAITĖ

Lietuvoje išjungtas pa-
skutinis taksofonas. Išėjo 
garsus aktorius, praeitos 
epochos vyriškumo etalo-

nas. Mirė žinoma versli-
ninkė, racionali, mokėjusi 
gyventi moteris, irgi savaip 
atstovavusi praeitam laikui, 
kai žurnalų reportažuose 
(kartais kažkuo primenan-
čiuose  komiksus) fotografa-
vosi elitiškiausias Lietuvos 
elitas, ir tai buvo drąsu, tai 
buvo nauja.

Taigi, tokios žinios net už-
kietėjusį materialistą turėtų 
akimirksniu paversti kad ir 
budistu - gal dzen, gal ir 
dzin... 

Kontorų planktonas turėtų 
trumpam sustingti - kad ati-
duotų paskutinę pagarbą ži-

nomiems žmonėms, epochos 
ženklams,  taip pat ir takso-
fonui. O tada turėtų pakeisti 
judėjimo kryptį - migruoti 
galbūt prie jūros, į lauki-
nius paplūdimius, o galbūt 
patraukti į kalnus, atsisakę 
paskolų ir karjerų, to viso 
dusinimosi stikliniuose ofisų 
narvuose, to beprasmio 
sukimosi voverės rate, tų 
žiurkių lenktynių, nes... nes 
gyvenimas juk ne tam. Nes 
ateiname čia trumpam, tik 
akimirksniui, tik tam, kad... 
Et, niekas nežino kam. Ir 
tiesa ta, kad iš tiesų nesvar-
bu, kokios dekoracijos supa 

tavo gyvenimą. Svarbu, koks 
tavo vaidmuo ir kaip tu jį 
atlieki,  ar tau nebus gėda 
dėl jo kada nors. Kur nors, 
galbūt kitose, nežemiškose 
erdvėse. Viskas, ko iš tavęs 
reikalaujama, - būti norma-
liu žmogumi. Tik tiek. Daug, 
kai pagalvoji.

... Kartais atrodo, kad 
daugiau ar mažiau netikė-
tos žymių žmonių mirtys 
turėtų mums padėti kažkaip 
susivokti, galbūt prisiminti 
ateitį, kurią veikiausiai tik 
prieš gimdami ir pamiršom. 
Turėtų padėti suprasti - 
dėl ko visa šita misterija 

vyksta. Bet, žinoma, mums 
lengviau, paprasčiau išvis 
negalvoti - tiesiog pasiduoti 
inercijai ir labai nustebti, 
kai kažkas iškeliauja, mirš-
ta. Mirtis juk visada (neva) 
netikėta. Gal todėl, kad 
mes (mūsų esybės) ir išties 
esame amžini? Gal. Bet 
faktas, kad čionai užsukome 
labai trumpam. Gal tik tam, 
kad sulauktume kažkieno 
(įsivaizduojamo, menamo?) 
skambučio iš jau išjungto 
taksofono... Jei lauki skam-
bučio iš praeities, vadinasi, 
viskas nebuvo beviltiška. 
Viskas nebuvo veltui.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. 
+37065788187, el. paštas troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas 
info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, 
Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skama-
rokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose, statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo 
elektrinių (preliminarūs matmenys: galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 
3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl 
privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 
ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemo-
nių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, 
Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje speci-
aliuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-213, suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi). Atsižvelgiant į tai, bus 
nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių 
valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonose, apie 18-28 km atstu-
mu nuo Panevėžio, apie 17-27 km atstumu nuo Anykščių, apie 16-26 km nuo Kavarsko,  ~9,5-20 km nuo Miežiškių, apie 3,2-12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo 
Traupio, apie 2,4-12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5-12 km nuo Raguvėlės. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Užurais-
čių kaimo apylinkės (LTANY0016), nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi ~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura 2000“ teritorija Žaliosios 
pievos (LTANY0014) ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-11 km atstumu, Troškūnų miško beržo genetinis draustinis ~3,2-13 km, Natura 2000“ 
teritorija Žalioji giria (LTPAN0006) ~2,9-10,7 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: artimiausia vertybė Rytų 
Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo 
Blinkevičiaus-Nemuno kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km. 

PAV subjektai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 
62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra 
priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės 
aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės vei-
klos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą 
apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuo-
jamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

užsak. Nr.575

PRANEŠIMAS APIE
Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriš-
kių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, 
Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose, statybos ir eks-

ploatavimo 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
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Kaip tarpukariu Kavarske švęsdavo Jonines
Lina DAPKIENĖ

Nuo ketvirtadienio Kavarske vyksta Mažosios kultūros 
sostinės Joninių renginių ciklas „Saulės ratu“. 

Ta proga kraštiečiams norėtųsi priminti, kaip Joninės 
buvo švenčiamos maždaug prieš aštuonis dešimtmečius. 
Savo prisiminimais pasidalijo 94 metų kavarskietė Eleono-
ra Vincentina Žemaitaitienė (mergautinė pavardė – Rudo-
levičiūtė). „Tai pati didžiausia metų šventė, nekalbant apie 
Velykas. Visas Kavarskas labai ruošdavosi“, – pabrėžė Ele-
onora. 

Itin gražūs atlaidai 
bažnyčioje

Kaip teigia Eleonora, anks-
čiausiai ir labiausiai atlaidams 
ruošdavosi bažnyčia. „Iki šv. 
mišių papuošdavo bažnyčią 
pintais vainikais nuo viršaus 
iki kolonų. Čia (rodo į vietą, 
esančią už jos namų, bažny-
čios pakalnėje, netoli Pienės 
upelio – L.D. past.) buvo kuni-
go pieva. Pririnkdavom daug 
gėlyčių, kurias barstydavo 
baltom suknelėm apsirengu-
sios „Angelaičių“ mergaitės. 
„Angelaičiuose“ paprastai da-
lyvaudavo tos, kurios dar nei-
davo į mokyklą. Teko ir man 
eiti su „Angelaičiais“, bet jau 
vyresnė buvau, tai iš priekio 
jas vedžiau, o mergytės, su-
stojusios po dvi, barstė gėly-
tes. Paimdavo saujelę gėlių 
ir prieš nešamą monstranciją, 
prie kunigo kojų, paberdavo. 
Man reikėjo žiūrėti, kad vai-
kai visada turėtų vietos gėly-
tėms mesti po einančio kunigo 
kojom“, – sakė senolė.

Pasak ilgaamžės močiutės, 
mišios sutraukdavo daugybę 
tikinčiųjų tiek iš Kavarsko 
bažnyčios parapijos, tiek ir iš 
aplinkinių miestų, kaimų ir to-
lesnių gyvenviečių. „Žinoma, 
gausiai susirinkdavo giminės. 
Ir pas mus atvažiuodavo gi-
minių ir nuo Panevėžio, ir iš 

Ukmergės. Iš kaimų pasipuošę 
žmonės atvykdavo bričkomis. 
Pilnas miestelis, pilni kiemai 
kinkytų arklių! Kai arklius 
pastatydavo, juos iškinkyda-
vo, ienas pakeldavo aukštyn, 
duodavo arkliams dobilų.Tada 
rinkdavosi visi į bažnyčią. 
Kunigų daug suvažiuodavo. 
Klebonas sakyti pamokslo bū-
tinai lipdavo į sakyklą. Kuni-
gas pradeda evangeliją „Kyrie 
Eleison“ lotyniškai, tada gra-
žiai vargonininkas Puodžiūnas 
ir didelis choras atsakydavo 
klebonui. Choras ir lotyniškų 
giesmių būdavo išmokomas. 
Būdavo vienos mišios, bet la-
bai ilgos. O Puodžiūnas buvo 
dar ir muzikos mokytojas. 
Mus taip gerai išmokė himną 
giedoti, kad ir dabar atsime-
nu“, – prisiminė Eleonora. 

Elgetos prie bažnyčios 

Pasak E. Žemaitaitienės, 
mišių klausytojams reikėdavo 
praeiti pro dvi eiles luošų ar 
šiaip vargdienių, rankas atki-
šusių. „Atsimenu, tų išmaldos 
prašančių elgetų būdavo tiek, 
kad nuo vartų iki pat bažny-
čios durų keliom eilėm išsiri-
kiuodavo! Tiek, kiek netrukdė 
žmonėms praeiti į bažnyčią. 
Kai kuriam lyg žaizdos ant 
kojų... Vėliau mes sužinojom 
apie vieną tokį, kad specia-

liai užsidėdavo, pritvirtindavo 
prie savo kojos kokią išverstą 
odą, pavyzdžiui, triušio. Tarsi 
jo kūno dalis, žiūrėkit tik, ko-
kia nesveika... O gaudavo iš 
žmonių ne centais, o daugiau! 
Ūkininkai, dvarininkai dau-
giau sušelpdavo. Tie elgetos 
sėdėdavo prie bažnyčios visą 
laiką, kol visi iš bažnyčios iš-
eidavo“, – prisiminimais dali-
josi kavarskietė.  

Močiutės teigimu, nema-
ža būdavo varguolių, bet toli 
gražu ne visi buvo tikri elge-
tos ir vargšai. „Pasitaikyda-
vo ir apsimetėlių. Kai kurie 
skarmaluotieji, žiūrėk, ką su-
rinkdavo prie bažnyčios, tuoj 
prisipirkdavo už tuos pinigus 
alkoholio, maisto ir dumdavo 
į mišką, „baliavodavo“ ten. 
Arba dingdavo prie artimiau-
sio miestelio. Vadinasi, prisi-
rinkdavo pinigėlių tam, kad 
pasilinksmintų“, – šypsojosi 
senolė. 

Bažnyčioje – metams 
išsipirktos vietos 

Kaip teigia Eleonora, bažny-
čioje kavarskiečiai būdavo iš-
sipirkę vietas atsisėsti. „Mano 
tėvas su motina atsisėsdavo 
dešinėje pusėje, o jauniausią 
vaiką ant kelių pasisodindavo. 
Mes, vaikai, stovėdavome ša-
lia. Metaliniai numeriai rodė, 
kur kieno vietos. Visiems me-
tams išsipirkdavo tas vietas. 
Išpirktų vietų kiti neužimda-
vo. Dešinėje buvo balkonas, 
ten sėdėdavo trys dvarinin-
kai: Charmanskas, Tanskas, 
Žėba“, – teigė puikios atmin-
ties senolė.  

Pasak Eleonoros, per proce-
siją būdavo labai daug vėliavų, 
kurias nešdavo vyrai. „Baž-

Joninių šventei Kavarske labiausiai, kaip pasakojo Eleonora 
Vincentina Žemaitaitienė, tarpukaryje ruošdavosi bažnyčia.

„Angelaičių“ mergaitės per atlaidus Kavarske barstydavo gėlytes, šokdavo Joninių šventėje.

Senojo Kavarsko archyvinė nuotrauka.

nyčia prisigrūsdavo pilnutėlė. 
Būdavo ir lauke suolų. Baž-
nyčios durys atviros, giesmės 
girdėdavosi, skambučiai. Šeši 
kunigai klausydavo išpažin-
ties“, – prisiminė močiutė. 

Po mišių – prie upės 

Anot E. Žemaitaitienės, kas 
norėdavo, po mišių eidavo prie 
upės. „Stalus padarydavo iš dir-
vono. Iškasdavo tiek, kad tilptų 
kojos, o kasamą dirvoną su-
kraudavo aukštyn, tada dėdavo 
lentas ir uždengdavo jas. Eli-
tas sėdėdavo, atvykę kunigai. 
Sukiodavosi moterys, kurios 
daug padėdavo prie bažnytinių 
parapijos reikalų. Maisto turbūt 
surinkdavo iš anksto, iš ūki-
ninkų. Šokdavo „Angelaičiai“, 
dainuodavo mokyklos chorai, 
deklamuodavo eiles. Kiek to-
lėliau nuo stalų – privažiavusių 
prekybininkų stalai. Kai kurie 
miestelyje prekiaudavo. Buvo 
galima įsigyti „baronkų“, ban-
delių, saldainių. Prie bažnyčios 
pardavinėdavo daug sakralių 

dalykų“, – pasakojo garbingo 
amžiaus sulaukusi kavarskietė.

Cirke dainuodavo 
Petras Biržys

Pasak E. Žemaitaitienės, at-
važiuodavo į Kavarską cirkas, o 
su juo – ir Petras Biržys. „Pupų 
Dėdė - Petras Biržys prieš šv. 
Jono atlaidus atvažiuodavo ir na-
kvodavo mūsų namuose keturias 
penkias dienas, o gal net ir visą 
savaitę. Tame didžiajame kam-
baryje apsistodavo ir miegodavo. 
Petras atvažiuodavo anksčiau, 
nes eidavo pas žmones, daugiau-
sia pas bobutes, surinkdavo viso-
kių gandų ir sukurdavo dainų. 

Cirkas pasistatydavo palapi-
nę centre, toj aikštėj, o Petras 
Biržys per cirko pertraukas dai-
nuodavo savo dainas, kupletus. 
Užimdavo publiką, kol cirko 
darbuotojai pastatydavo reikia-
mą inventorių. Dainuodavo Bir-
žys apie Kavarsko elitą, įvykius. 
Elitą tuomet sudarė viršaitis, 
mokytojai, gydytojų šeima. 

(Nukelta į 7 psl.)
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užjaučia

Kai mirtis ir skausmas aplanko namus, kai artimas žmo-
gus palieka gyvuosius – širdyje lieka didelis skausmas.

Dėl Rimvydo Griauzdės mirties nuoširdžiai užjaučiame 
šeimą ir artimuosius.

MK „Puntukas“ nariai

Anykščių rajono savivaldybės vadovai dėl skaudžios 
netekties, mirus vargonininkui, chorvedžiui, muzikos pe-
dagogui, politikui, savivaldos organizatoriui Rimvydui 
Griauzdei, reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimos 
nariams ir artimiesiems. 

Prezidentinės laidotuvės...
Trečiadienį, birželio 22-ąją, išlydint Rimvydą Griauzdę 

į paskutinę kelionę, baltas sraigtasparnis suko ratus virš 
Anykščių. Taip muzikantą, politiką ir lakūną pagerbė jo bi-
čiuliai. Sraigtasparnį pilotavo R.Griauzdės bičiulis, su ku-
riuo jis kartu mokėsi Sumų karo aviacijos mokykloje. 

Anykščių Šv.Mato bažnyčios vargonininku dirbęs R. 
Griauzdė buvo pašarvotas bažnyčioje, o mišias už mirusįjį 
aukojo pats  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Atsisveikinime su R.Griauzde 
dalyvavo keliolika kunigų, tarp 
kurių buvo ir artimas velionio 
bičiulis, Lietuvos karinių oro pa-
jėgų kapelionas Virginijus Vei-
lentas. Jis kalbėjo, kad kaip tik 
šiomis dienomis su R.Griauzde 
buvo suplanavęs susitikti, o 
štai kaip susitikę... V. Veilentas 
jaunystėje porą metų yra buvęs 
Anykščių parapijos vikaru. 

Šviesaus atminimo R. Griauz-
dė palaidotas Pasvalio rajono 
Saločių kapinėse, šeimos kape.   

Rimvydas buvo plačių intere-
sų bei pomėgių žmogus - ir var-
goninkas, ir trijų chorų vadovas, 
ir aviatorius, ir trijų kadencijų 
Anykščių rajono tarybos na-
rys. Savo gyvenimą, kuris tru-
ko nepilnus 55-erius metus, R. 
Griauzdė nugyveno darniai ir 
gražiai, niekada nepelnęs aplin-
kinių pykčio ar  kažkokios kri-
tikos.  Žmonės jį atsimena kaip 
linksmą, net daugiau, nei dera 
bažnyčios tarnui, anekdotų ži-
nantį vyrą. R.Griauzdės jumo-
ras buvęs tarytum nuasmenin-
tas, neįžeidus, o žmonės, buvę 
šalia jo, jautėsi gerai.

Velionio išlydėti susirinko 
šimtai anykštėnų.

Jautrų laišką, adresuotą  R. 
Griauzdei, „Anykštos“ redak-
cijai atsiuntė  Anykščių rajono 
garbės pilietis, kanauninkas, 
Dusetų klebonas Stanislovas 
Krumpliauskas. Jis kartu su 
R.Griauzde ilgus metus dirbo 
Anykščių bažnyčioje. 

Kanauninkas S. Krupliaus-
kas rašė: ,,Tik prieš porą dienų 
kalbėjomės telefonu apie Tavo 
atvykimą su choru „Salve Can-
tus“ į Dusetas Atlaidams, dar 
derinome įvairias detales…

Ir staiga – netikėtai, nelauktai, 

kaip perkūnas iš giedro Dan-
gaus – trenkė žinia apie var-
gonininko Rimvydo Griauzdės 
mirtį: „Nulingavo – nuskubėjo 
– iškeliavo / nepaklausė tako, 
kelio nei rytojaus/ Jis Tenai Toli 
Toli Išėjo / O mes žiūrim neby-
liom akim – galvojam…/“

Mano akyse iškart išniro vaiz-
das – jaunas vaikinukas, griežian-
tis smuikeliu Saločių Šv. Juozapo 
bažnyčioje, vykstant kun. Vlado 
Jackūno primicijoms.

Bėgo laikas, skubėjo metai – 
tas vaikinukas užaugo, tarnavo 
armijoje, išmoko valdyti lėktu-
vą, bet… pasirinko vargonus ir 
muziką. „Ten, už Saulės – Vė-
lių dvaras, Vėlių miestas / Jis 
apšviestas meile ir malda / Ten 
Toli, kur sutemos išblėsta, / Ten 
gyvena Ilgesys ir Artuma.“

Lėktuvas ir vargonai gal turi 
panašumo? Anot lakūnų, skry-
dyje svarbiausia – pakilimas 
ir nusileidimas. Pakilus į tam 
tikrą aukštį, įjungiamas autopi-
lotas. Vargonai  irgi turi daugy-
bę mygtukų, registrų, klavišų ir 
pedalų, kuriais žmogaus dvasia 
keliama Dievop.

1995 metais Dievo valia at-
siradau Anykščiuose. Su cho-
ru „Salve Cantus“ šventėte 5 
-erių metų sukaktį. Su Tavimi 
teko dirbti 17 metų…  Tai yra 
DAUG. Mano akyse augo Tavo 
dukros Gabrielė ir Paulina, pri-
simenu, kaip žmona Romutė 
puošdavo bažnyčios altorius.

Praleista daug gražių, atsakin-
gų valandų: parapijų lankymas, 
įvairios šventės, ypač didieji 
Šv. Onos atlaidai, šiokiadieniai. 
Priimdavome daug kartų Nun-
cijus, jų patarėjus, kardinolą, 
vyskupus. Švenčiamos santuo-
kos, įvairūs jubiliejai. Išlydėda-

vome ir į Amžinybę. 
Gerbei monsinjorą Albertą 

Talačką, pakvietusį Tave vargo-
nininkauti iš Kriaunų ir Obelių. 
Ruošdamas 50-ties metų kuni-
gystės jubiliejų, rinkai choro 
repertuarui monsinjoro mėgsta-
mas giesmes, išgyvenai Netek-
tį, nes jis Tave tėviškai gerbė ir 
mylėjo.

Iškilus naujų vargonų staty-
mo problemoms, derinome kar-
tu – diskutavome.

Mačiau, kaip nudžiugo Tavo 
širdis, kai pirštai palietė nau-
jųjų vargonų klaviatūras. Atsi-
rado galimybė švęsti tarptau-
tinius Jaunųjų vargonininkų  
festivalius – išvykos į Seinus, 
svečių priėmimas Anykščiuo-
se. Tu atsigaudavai bendrauda-
mas su jaunais muzikais (...). 
Kai Anykščiuose lankydavosi 
kitų šalių delegacijos, niekada 
neatsisakydavai pavargonuo-
ti „už ačiū“. RIMVYDAI, TU 
buvai labai užimtas: politikas, 
medžiotojas, bitininkas, kelių 
chorų vadovas; dar muzikos pa-
mokos mokyklose, dar įvairių 
chorų repeticijos išvykoms. Tu-
rėjai daug prietelių – jie norėjo 
būti Tavo autoriteto šviesoje. 
Bet tikrų draugų buvo maža.

Tu buvai nuoširdus, bendrau-
jantis, supratai juoką, mokėjai 
daugybę anekdotų – žmonės 
Tave mylėjo… Dabar neįsi-
vaizduoju Anykščių bažnyčios 
be Tavęs – TAVO vargonavimo, 
be Tavo bendravimo su choris-
tais, parapijiečiais.

Mėgai Šv. Krizmos – Di-
džiojo Ketvirtadienio pamaldas 
Panevėžio Katedroje, mes, ku-
nigai, eidavome procesijoje iš 
zakristijos prie altoriaus Mišių 
aukai. Mačiau, kaip kiekvienais 
metais klūpėdavai prie klausy-
klos langelio. Tas kraštas Tau 
buvo artimas: Pasvalys, Krinči-
nas, Saločiai… Kur ilsisi TAVO 
Tėveliai, Brolis. Ir Tu sau vietą 
pasirinkai: „Ten už SAULĖS 
– vėlių dvaras, Vėlių miestas 
/ Ten visus apgaubia ramu-
ma / žalios pušys tyliai šlama 
Requiem / Mūsų atmintis – tai 
amžina Šviesa… Iškeliavai…“ 
Nors, mano manymu, Anykš-
čių bažnyčios šventorius būtų 
tinkamesnė vieta – ateitų Tau 
nusilenkti, padėkoti,  maldą su-
kalbėtų, žvakelę uždegtų.                      

RIMVYDAI, noriu padėkoti 
TAU – už daugiametę Bendrys-
tę, už vargonų gausmą įvairiuo-
se Gyvenimo verpetuose.

Reiškiu gilią ir nuoširdžią 
užuojautą TAVO ŠEIMAI ir 
patiems artimiausiems bei visai 
Anykščių parapijai.

SUDIE. Ilsėkis Ramybėje. 
Tegu Dievas Tau bus Gailestin-
gas“, - rašė kunigas kanaunin-
kas S. Krumpliauskas.

- ANYKŠTA

Paskutinėn kelionėn į tėviškę, Saločių kaimo kapines, Rimvydo 
Griauzdės išlydėti susirinko šimtai anykštėnų.

Jono JuNEVIČIAuS nuotr.

Mišias už mirusįjį aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjano-
vas. O pamokslą sakė artimas a.a. R. Griauzdės bičiulis, Lietuvos 
karinių oro pajėgų kapelionas Virginijus Veilentas (dešinėje)

Velionis vargonininkas Rimvydas Griauzdė buvo pašarvotas Šv. 
Mato bažnyčioje, kurioje jis vargonavo 33-ejus metus.

Rimvydas Griauzdė 33-ejus metus dirbo Anykščių bažnyčios 
vargonininku, sukūbė ir vadovavo trims chorams - Anykščių 
bažnyčios didžiajam, vyrų chorui ir jaunimo kameriniam chorui 
„Salve Cantus“. Jis buvo ir Anykščių kultūros centro vyrų an-
samblio „Varius“ vadovas.
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Kaip tarpukariu Kavarske švęsdavo Jonines

(Atkelta iš 5 psl.)

Taip pat apdainuodavo ka-
varskietes poniutes, – prisi-
minimais dalijosi močiutė ir 
tęsė, – prisimenu kelias eilu-
tes, kurias su humoru dainavo 
Biržys: 

O dabar kita gadynė:
Visų tuščios piniginės.
užtai, kad mokyti, 
užtai, kad mokyti...“ 
Pasak senolės, daug kas ei-

davo cirko pažiūrėti. „Mūsų 
visa šeima į arką galėdavo 
įeiti be bilietų. Atsimenu, 
vieną dieną vieni eidavom, 
kitą dieną – kiti. Šiaip visi 
miestelėnai eidavo pažiūrėti. 
Petras Biržys pats grodavo ir 

armonika, ir dainuodavo toje 
cirko palapinėje. 

O paprastai ten pasirody-
davo visokie gimnastai, lai-
piodavo visaip. Baisiausia, 
kai iš tolo mėtė peilius aplink 
stovintį žmogų! Man norėda-
vosi bėgti iš ten“, – atviravo 
Eleonora. 

„Pamenu, vienais metais 
prieš Jonines atvažiavo Pupų 
Dėdė atviru limuzinu – seno-
vine mašina atidengtu viršu-
mi. Įsisodino kaimynų Leš-
činskų vieną dukrą ir mano 
septyniolikmetę seserį. Mama 
liepė ir man sėsti – kažkodėl 
neišleido jų be manęs. Va-
žiuojame į Anykščius. Pilni 
keliai vežimų. Važiuoja grei-

tai, paleidžia vairą, paploja 
ir vėl vairuoja. Į užkandinę 
mus tada nusivedė. Mane pa-
sodino prie baro, ant aukštos 
kėdės, kuri pasikelia ir su-
kasi. Aukštai pasodino, kad 
nenulipčiau. Davė saldainių. 
O seserį ir kaimynės mergai-
tę nusivedė į kitą kambarį“, 
– pasakojo Eleonora tai, kas 
išliko atmintyje. 

Iš žydų pirkdavo skanių 
ledų 

Pasak senolės, žydai jau 
nuo rudens ruošdavosi upės 
ledo turėti: „Žiemą ledus 
kapodavo upėj, sukraudavo 
labai dideles krūvas, izoliuo-
davo nuo šilumos ir taip išlai-
kydavo net iki vasaros. Labai 

daug sukraudavo. 
Du tris kibirus pagaminda-

vo valgomųjų ledų prekybai. 
Imdavo šaukštu, dėdavo į vaf-
linius indelius ir parduodavo. 
Daug buvo tokių, kurie parda-
vinėdavo“, – sakė Eleonora. 

Už ledų porciją, kaip at-
simena senolė, prašydavo 
penkių centų: „Mūsų, Ru-
dolevičių, buvo 5 vaikai. Po 
vieną porciją tėvai mums nu-
pirkdavo, kartais ir po antrą. 
O sviesto vienas kilogramas, 
pamenu, kainavo apie 1,5 lito 
ir daugiau už kilogramą.“ 

Atsigaivinti ir įsipilti 
vandens – prie šaltinio 

Pasak močiutės, per Jo-
nines visą laiką eidavo prie 
šv. Jono šaltinio. „Vadinosi 
šventas šaltinis. Latakai me-
diniai, subėgdavo vanduo į 
lovelį. Keli loveliai bėgdavo 
nuo kalno. Buvo pakabinę 
metalinius puodelius, bet nu-
ėmė greitai, gal kažkas pa-
vogė, kas ten žino. Žmonės 
įsipildavo to švento vandens, 
atsigerdavo“, – pasakojo E. 
Žemaitaitienė. 

Žirgų lenktynės  

Pasak Eleonoros, prie pat 
upės vyko įspūdingos žirgų 
lenktynės. „Iš dvarų atvažiuo-
davo su žirgais, nes ponai, 
taigi, atvykdavo karietom. 
Patys ponai nelenktyniauda-
vo, jie prie stalų sėdėdavo, 
pietaudavo, šnekėdavosi. Ma-

Kavarsko šaltinis su mediniais latakais (iki restauravimo). Tikėta, kad per Jonines vanduo įgauna 
sveikatinimo galių.

Nuo liepos 26 d. Svėdasų gyventojams pašto 
paslaugos bus teikiamos kitaip: ką svarbu žinoti?

Lietuvos paštas informuoja, kad nuo 2022 m. liepos 26 d., siekiant už-
tikrinti visiems prieinamas ir kokybiškas pašto paslaugas, jų teikimas 
Svėdasų gyventojams bus organizuojamas kitokiu būdu. Nuo minėtos 
datos miestelio gyventojams visas paslaugas teiks mobilusis laiškinin-
kas. Taip pat vietoje pašto skyriaus, esančio adresu J. Tumo-Vaižganto 
g. 16, Svėdasai, tuo pačiu adresu bus įsteigta Svėdasų seniūnijos paš-
to paslaugų teikimo vieta. Joje mobilusis laiškininkas visas paslaugas 
teiks antradieniais–šeštadieniais 10:15–10:30 val. 

Kas yra mobilusis 
laiškininkas? 
Mobilusis laiškininkas yra 

lyg paštas ant ratų, pagal gy-
ventojo pageidavimą atvyks-
tantis ir į atokiausias vietoves. 
Gyventojų namuose mobilieji 

laiškininkai galės suteikti ir 
paslaugas, kurios dabar prieina-
mos tik pašto skyriuose: priimti 
siuntas ir laiškus išsiuntimui, 
priimti prenumeratos užsaky-
mus, pristatyti ir išmokėti vie-
tines pinigų perlaidas. 

Mobilusis laiškininkas taip 
pat pristatys siuntas, laiškus, 
spaudą – dėl šių paslaugų jo 
atskirai išsikviesti nereikės, jis 
atvyks pats. Be to, mobilusis 
laiškininkas gyventojams at-
veš ir pensijas, kurias prieš tai 

dažniausiai reikėdavo atsiimti 
pašto skyriuje. 

Kaip išsikviesti mobilųjį
laiškininką? 
Mobilųjį laiškininką gali-

ma išsikviesti paskambinus 
trumpuoju numeriu 1842 arba 
870055400. Jis nemokamai at-
vyks jau kitą dieną po iškvie-
timo. 

Ką daryti, jeigu darbo valan-
domis manęs nėra namuose? 

Mobilųjį laiškininką visa-
da galite išsikviesti ir į savo 
darbovietę. Taip pat vietoje 
Svėdasų pašto skyriaus, tuo 
pačiu adresu bus įsteigta Svė-
dasų seniūnijos pašto paslaugų 
teikimo vieta. Joje mobilusis 
laiškininkas visas paslaugas 
teiks nuo antradienio iki šešta-
dienio 10:15–10:30 val. 

užsak. nr.579

tyt, lenktynėse dalyvaudavo 
dvarų prižiūrėtojai“, – mąstė 
Eleonora. 

Šokiai, grojant 
armonikieriams

Močiutė atsimena, kad Jonai 
būdavo puošiami nupintais vai-
nikais, jaunimas Šventąja pluk-
dydavo vainikėlius. „Jaunimas 
eidavo į pakrūmes ieškoti pa-
parčio žiedo. Rodos, kažkas ir 
kažkur būdavo paslėpta, įdėta“, 
– pasakojo Eleonora. 

Pasiteiravus apie Joninių 
laužą, močiutė sakė kažkodėl 
tokio neatsimenanti, bet kad 
būdavo šokiai, – pamenanti. 
„Armonika grodavo ne vie-
nas, tad šokiai tikrai vykda-
vo“, – pridūrė. 

Eleonoros dėdė Ivanauskas iš 
Šovenių buvo vardu Jonas. „Vi-
sada atvažiuodavo į Kavarską ir 
dėdė Jonas. Iš Panevėžio atva-
žiuodavo mamos sesuo Helė. Ji 
augino net 11 vaikų. Atsimenu, 
kad per Jonines buvo atsivežu-
si ir mažą vaikutį, vos aštuonių 
mėnesių. Man liepė tą vaikelį 
parnešti, mat ji norėjusi nuei-
ti į bažnyčią. Einu nuo kalno, 
nešuosi tą vaikelį, netikėtai už-
kliūnu ir... krentu su juo. Visa 
laimė, viskas baigėsi gerai, vai-
kelis nesusižeidė“, – įsimintiną 
patirtį iš Joninių dienos prisimi-
nė močiutė. 

„Mama prikepdavo ragaišių. 
Be to, visada vyno naminio 
būdavo pagaminusi iš obuo-
lių. Atpjaudavo skilandžio, 
kumpio. Žinoma, rūpinosi, 
kad ir iki rugiapjūtės užtektų 
dar kokio rūkyto gaminio“, – 
pasakojo E. Žemaitaitienė. 
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Rubikių ežero atspindžiai...

(Atkelta iš 1 psl.)

Keturi metų laikai

J.Junevičius beveik keturias-
dešimt metų dirbo „Anykštos“ 
redakcijoje, didžiąją darbo 
karjeros dalį buvo „Anykštos“ 
vyriausiosios redaktorės pava-
duotoju. O su fotoaparatu jis 
nesiskiria nuo vaikystės. Nesi-
skiria - sakau tiesiogine pras-
me, nes nepamenu atvejo, jog 
kur nors kartu su Jonu būtume 
važiavę, kad ir ne darbo reika-
lais, o jis būtų be fotoaparato.  

Jonas sako, kad Rubikių 
ežeras yra neabejotinai svar-
biausias jo gyvenimo gamtinis 
objektas. Knygoje „Rubikių 
ežeras. Atspindžiai“ yra kelios 
juodai baltos nuotraukos, kurių 
kadrus jis spragtelėjo dar paau-
glystėje ar ankstyvoje jaunystė-
je. Sakau: „Smena“ fotkinot?“ 
„Na baik, jau „Zenitą“ turėjau“, 
- beveik įsižeidė Jonas.

„Rubikių ežeras. Atspindžiai“ 
- 96 puslapių albumas, nuotrau-
kos jame suskirstytos pagal 
metų laikus: pavasaris, vasara, 
žiema, ruduo.  

Tekstus apie Rubikių ežerą ir 
patį J.Junevičių parašė fotome-
nininko bičiulis, rašytojas Ri-
mantas Povilas Vanagas. 

„Kad ir koks nuo mažens ne-
ramus ir padūkęs buvo, Jonas, 
galimas dalykas, iš to paties 
Rubikių ežero sietuvų pasisėmė 
tiek kantrybės, kad jos užteko 
ne tik daugybę metų sukantis 

„Anykštos“ redakcijoje, taip 
pat ir savo malonumui fotogra-
fuojant įstabius gėlių žiedus, 
per milijonus metų susiklosčiu-
sius kvarcinio smėlio klodus, 
Anykščių krašto peizažus, atsi-

veriančius nuo veltinių fabriko 
kamino ar pro atviras lėktuvo 
duris... Taip gimė nepakartoja-
mi, meniški Jono Junevičiaus 
fotoalbumai, neabejotinai pra-
turtinantys Anykščių kraš-
to istorijos metraštį“, -  rašo 
R.P.Vanagas. 

Paklaustas, ar skaitmenizacija 
neatėmė iš nuotraukų gyvybės, 
emocijos,  J.Junevičius kalbėjo, 
kad vertinti ir lyginti jau yra su-
dėtinga. „Seniai pripratau. Jau 
kelis „Nikonus“ sudrožiau“, 
- sakė Jonas. Aišku, juostinių 
fotoaparatų kadrai jau vien ma-
terialiai buvo brangesni, nega-
lėjai spragsėti iki begalybės. 

Kiek nuotraukų savo archy-
vuose Jonas yra sukaupęs, nėra 
žinoma. Matyt, dešimtis tūks-
tančių. Pirmąją nuotraukų at-
ranką albumui „Rubikių ežeras. 
Atspindžiai“ atliko pats auto-
rius, o sudarinėjant albumą, ri-
kiuojant nuotraukas didelį dar-
bą atliko fotomenininko dukra 
Sandra Juknevičienė. Ji yra šio 
albumo sudarytoja. Kalbą reda-
gavo Audronė Karazija, knygos 
dizaineris - Darius Abromaitis.      

Rubikių čiabuvis...

Dažnai apie nuo kaimo nenu-
tolusius žmones banaliai sakoma 
- gamtos vaikas. Jonas - van-
dens vaikas. Rubikių ežere jis 
išmoko plaukti, irkluoti, žve-
joti, vairuoti motorinę valtį, 
čiuožti vandens slidėmis, bu-
riuoti... Žodžiu, išmoko visko, 
ko galima išmokti vandenyje. 
Beje, pirmąsias vandens sli-
des J.Junevičius susimeistravo 
pats. 

Kartais Rubikių pakrantėje 
jis kartu su kitais rubikiečiai 

pasimušdavo su panevėžiokais, 
vieną kitą kartą buvo įkliuvęs 
į situacijas, kai iš ežero galė-
jo gyvas ir negrįžti. Nelaimės 
ežere didžiai nestebino: pasak 
Jono, poilsiautojų mėgstamas 
Rubikių ežeras kone kasmet 
nusinešdavo gyvybių.   

J.Junevičius  nėra toks meni-
ninkas, kuris sėdi valtelėje, žiū-
ri į dangų ir liaudies dainas niū-
niuoja. Atvirkščiai - jis ir dabar, 
kai, regis, jau pakankamai su-
augo, į aštuntą dešimtį įkopė, ir 
toliau nenustygsta vietoje (pvz., 
kažkurią dieną į redakciją atva-
žiavo elektriniu riedžiu). Tačiau 
prigimtinis sangviniškumas 
netrukdo jam sustoti, įsižiūrėti 
ir kantriai išlaukti tinkamiau-
sio nuotraukai momento. Arba 
šliaužti iki objekto... Albume 
yra ausytųjų kragų nuotrauka 
(„Smalsuolis“), iki „modelių“ 
Jonas sakėsi gal keliasdešimt 
metrų šliaužęs pilvu.    

„Atsitiktinai atklydęs praša-
laitis paprasčiausiai užfiksuos 
jam patikusį vaizdą, o gryna-
kraujis Rubikių čiabuvis iš 
anksto žino, kokia čia liejasi 
ryto žara ir vakaro gaisai, kuo 
gali nustebinti krištolo skai-
drumo pirmasis ledas, lyg pro 
didinamąjį stiklą atveriantis 
pasakišką gelmių pasaulį. Arba 
koks paslaptingas gali būti žibu-
riuojantis krantas, kai į jį plauki 
mėnesėtą naktį... Jonas būtinai 
patykos,  išlauks tos ypatingos 
akimirkos, kurią vertėtų pado-
vanoti šimtams, tūkstančiams 
kitų akių...“ - apie J.Junevičių 
knygoje dėsto R.P.Vanagas.

Viršelyje - Didžioji sala

Nemažai albumo nuotraukų 
darytos iš viršaus: J.Junevičius 
Rubikių ežerą fotografavo ir iš 
lėktuvo, ir iš oro baliono, ir iš 
parasparnio. 

Iš dangaus fotografuota ir 
albumo viršelio nuotrauka - 
Rubikių ežero Didžioji sala. 
Dabar krūmais užžėlusi, 16 
ha ploto sala Jono vaikystėje 
buvusi galvijų ganykla. Beje, 
protakoje tarp Didžiosios ir 
Bučinės salų prieš keliolika 
metų nuskendo verslininko 
Rimo Jasiūno visureigis, tad 
p.Rimas, gerai įsižiūrėjęs į 
albumo „Rubikių ežeras. At-
spindžiai“ viršelį, galėtų rasti 
tą įsimintiną vietą. 

Didžiąją salą sovietmečiu 
mėgo poilsiautojai, joje pa-
lapines statydavosi maskvie-
čiai, leningradiečiai, panevė-
žiečiai. Ir rubikiečiai į salą 
nusiirdavo pasimaudyti ar 
pažvejoti. 

977 ha ploto Rubikių ežeras 
patenka į didžiausių Lietuvos 
ežerų dešimtuką. Jame net 16 
salų. Į ežerą įteka keletas upe-
lių, o išteka  Anykšta.   

„Ežero kasos“, 2018 m.. 

Ketvirtoji knyga

J.Junevičius yra diplomuotas 
žurnalistas, studijas baigęs Vil-
niaus universitete. Jis parengė ir 
išleido autorinius fotografijų albu-
mus „Anykščių idilės“ (2004 m.) 
ir „Kvarcinio smėlio raštai“ (2010 
m.), gamtos albumą „Žemė kelia 
žiedą“ (kartu su Vygandu Račkai-
čiu, 2017 m.). J.Junevičiaus nuo-
traukos buvo publikuotos gamtos 
fotografų klubo „Žalias skėtis“, 
kurio narys jis yra, leidiniuose bei 
kitų autorių knygose. 

Anykščiuose J.Junevičius su-
rengė kelias personalines fotogra-
fijų parodas. 

J. Junevičius yra Fotografų 
gildijos ir Lietuvos žurnalistų są-
jungos rengiamų fotokonkursų 
laureatas (1998, 2000, 2006 m.), 
Mažeikių tarptautinės parodos-
konkurso „Gyvos žemės mintys“ 
(2011 m.) laureatas, pelnė ir šios 
parodos lankytojų prizą (2009 
m.). Jis pelnė Lietuvos spaudos 
fotografijos prizą „Auksinis ka-
dras“ ir metų laureato vardą „Pra-
mogų“ kategorijoje (2011 m.).

2004 m. J.Junevičius apdovano-

tas Anykščių Teresės Mikeliūnai-
tės kultūros premija, o Lietuvos 
Respublikos 100-mečio proga, 
2019-aisais, jam įteiktas Anykščių 
rajono savivaldybės „Šimtmečio 
anykštėno“ atminimo ženklas.

Parėmė nematęs knygos  

„Rubikių ežeras. Atspindžiai“ 
300 egzempliorių tiražu išleido 
„Petro ofsetas“. Knygą galima įsi-
gyti Anykščių knygyne “Pegasas”, 
ant Rubikių ežero kranto esančioje 
kavinėje “Žuvienės pašiūrė” bei iš 
paties autoriaus (tel. 8 629 91203).

Albumo leidimą parėmė 
anykštėnas verslininkas, rajono 
tarybos narys Vygantas Šližys. 
J. Junevičius sako esąs labai 
dėkingas verslininkui, be kurio 
paramos knyga nebūtų buvusi 
išleista, juk V.Šližys sutiko fi-
nansuoti albumo leidimą, net 
nematęs knygos projekto.

Žinia, knygų leidimas nėra 
pigus malonumas. Kainuoja ne 
tik spaudos darbai, taip pat ir 
produkto rengimas spaudai, nes 
prie jo turi dirbti visa profesio-
nalų komanda. 

Įvadinės knygos nuotraukos darytos dar juostiniu fotoaparatu. „Kur mano auksinė žuvelė?..“, 2014 m..

„Kodėl ne jūra?“, 2018 m..
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Ir upelės pasijuto upėmis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 19-22-ąją Anykščiuose iškrito per 60 milimetrų kritulių, arba dešimtadalis meti-
nės kritulių normos. Šventosios upės vandens lygis Anykščių stebėjimo poste buvo pasiekęs 
124 cm atžymą, viršijančią vidutinę daugiametę ribą. Vanduo Šventojoje pradėjo slūgti tik 
naktį iš birželio 22-osios į 23-iąją (iš trečiadienio į ketvirtadienį).

Praktiškai visose  Anykščių 
rajono seniūnijose buvo neiš-
važiuojamų kelių. O Kurklių 
seniūnas Algimantas Jurkus 
„Anykštai“ sakė, kad Antana-
vos kaime lietus išgraužė kelią, 
nors jame buvo įrengtos net dvi 
vandens pralaidos, ir nuo pa-
saulio atskyrė stovyklaujančius 
vaikus. Seniūnas A.Jurkus kal-
bėjo, kad jau ketvirtadienį  An-
tanavos kelias bus sutvarkytas.

Iškart, kai tik nustojo lyti, 
kelių greideriavimu pasirūpi-
no Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas. Tiesa, jis kalbėjo, kad 
kelią, vedantį link Kušlių eže-
ro, bandęs lyginti greideris 
trečiadienį ir pats labai duso, 
tačiau seniūnas vylėsi, kad jau 
ketvirtadienį visiems nuo pa-
saulio atskirtiems  gyventojams 
privažiavimai  į jų sodybas bus  
suremontuoti.

Anykščių rajono meras Sigu-

tis Obelevičius „Anykštai“ kal-
bėjo, kad sulaukė informacijos 
iš seniūnų apie išplautus kelius, 
tačiau dėstė, kad Dievo į medį 
nereikia varyti - daugelyje kitų 
šalies rajonų situacija yra nepa-
lyginamai blogesnė.

Šventoji ir kitos mažesnės pro 
Anykščių rajoną tekančios upės 
šiuo metu neįprastai birželio 
mėnesiui vandeningos, tačiau 
toliau iš krantų upės neišėjo. 
Šventosios potvynius reguliuo-
ja užtvankos ir ežerai, pro ku-
riuos aukštupyje ši upė teka.  
Visgi ir Šventosios aukštupio 
didysis vanduo iki Anykščių at-
ėjo praėjus beveik parai po to, 
kai Anykščiuose baigėsi lietus. 

Elmos kolektyviniuose so-
duose gyvenantis anykštėnas 
sakė neatmenąs tokio aukšto 
Šventosios vandens birželio 
mėnesį. Bet vyras yra fiksavęs, 
kad 2015 metų gegužės 22-23 

dienomis ištvinusi Šventoji 
apsėmė kolektyvinius sodus ir 
jo  darželio tulpės atrodė kaip 
vandens lelijos - virš vandens 
kyšojo tik gėlių žiedai.

Lietuvos hidrometeorologi-
jos tarnybos Anykščių posto 
stebėtojas Petras Buterlevičius 
fiksavo, jog per parą iš birželio 
19-osios į 20-ąją Anykščiuose 
iškrito 41 mm  kritulių. Jis sako 
neatsimenantis, kad kada nors 
anksčiau per parą būtų tiek pri-
liję. O Šventojoje vanduo kilo 
daugiau nei keturias paras.

Mero, gamtininko S. Obele-
vičiaus nuomone, liūtys rimtes-
nės žalos ūkininkams nepada-
rys: ateinantys karščiai greitai 
iš dirvų ištrauks drėgmės perte-
klių.Sprendžiant pagal dabarti-
nį upės vaizdą, ne tik nereikia,  
bet tiesiog neįmanoma žemiau 
Anykščių užtvankos šienauti 
Šventosios, nes upės žolės ap-
semtos ir panirusios po vande-
niu. Upės šienavimo paslauga 
nupirkta, tačiau, pasak mero, 
jeigu žolės iki miesto šventės 
neišlįs virš vandens, pirkimas 
bus anuliuotas. „Srauni upės tė-
kmė turėtų šiek tiek „apravėti“ 
upės vagą, bet jeigu nusistovės 
sausi orai, Šventoji vėl virs pie-
va“, - dėstė rajono vadovas.

 Beje, Traupyje, šalia Nevė-
žio, gyvenantis S.Obelevičius 
ir pats „Facebook“e  dalijosi 
šios upės nuotrauka su prierašu 
- „Kaip kažkada pasakė skan-
dalingasis politikas, „Niavėža 
tože upa“. Po liūties Nevėžis 
ties Traupiu pakilo 2,5 me-
tro. Net maudytis baisoka“, - 
„Facebook“-e juokavo meras.  

Šventoji aukščiau Anykščių. Lieptas atsidūrė po vandeniu.
Jono JuNEVIČIAuS nuotr.

Gera vieta kojoms nusimazgoti... Šventoji žemiau Anykščių.

Jara ties Vikonimis.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Nevėžis Traupyje.
Sigučio OBELEVIČIAuS nuotr.

Šventoji buvo susiruošusi vėl aplankyti Tilto gatvės kompleksą.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Planeta Žemė 1.
12:55 Kelionė po Mianmarą.
13:50 Mis Marpl   N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Gamtininko užrašai.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai N-14.  
21:45 Pasimatysime sapne 
N-14.
23:20 Briusterio milijonai N-7. 
(kart.).
01:00 Nereikšmingos laimės 
akimirkos N-7 (kart.).

06:25 Neramūs ir triukšmingi.
06:55 Bunikula.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Beprotiškos melodijos.

09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 Svajoklis Budis.
11:20 Užsispyrusi raitelė.
13:10 Rojaus kalvos  N-7.  
15:05 Paskutinis jaunikio išban-
dymas  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras  N-7.  
22:15 Hju Glaso legenda  N-14.  
01:20 Madam (k) N-7.  

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.  
09:00 Teris ir užburta Aušros 
karalystė.
10:50 Juros periodo augintinio 
nuotykiai.
12:30 Laukiniai Vakarai  N-7.
13:40 Gyvūnų mažyliai  N-7.
14:45 Šuniukų bugis.
16:15 Tai galėjo nutikti ir tau 
N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės. Lietuva 
– Latvija.
21:30 Kultūristai  N-14.
00:10 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas  N-14 (kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
07:00 Tarptautinis galiūnų tur-
nyras Pasaulio taurė 2021 (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas.  
10:00 Rojaus sodai. Turkija .
11:10 Atenboro skruzdžių 
kalnas.
12:20 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
13:25 Paranormalūs reiškiniai.  
14:30 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
15:30 Ekstrasensų mūšis N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
21:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
22:30 Skautai prieš zombius  
N-14.  
00:20 Gyvi numirėliai  N-14.  
01:20 Karštas plienas (k) N-14.

06:10 100 metų propagandos.  
06:45 Pasirinkę Lietuvą.  
07:15 Sodas už namo  (k).
08:20 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė  N-14.  
23:00 Azartiniai žaidimai  N-14.  

01:10 Žaliosios katės (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis.  
08:00 Kelias.  
08:30 Menora.  
09:00 Širdyje lietuvis.  
10:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
10:30 Atspindžiai.  
11:00 Vilniaus rajonų veidai. 
Markučiai.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys.  
14:05 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas (kart.).
14:15 Fosų šeimos nuotykiai.
15:30 Drakonų princas.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasarojimas su opera. 
Juokdario tragedija.  
22:00 Giuseppe Verdi. Opera 
Rigoletas.
00:05 Panorama (kart.).
00:27 Sportas. Orai (kart.).
00:35 Pasimatysime sapne 
N-14 (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:35 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.

07:30 Vienas  . N-7.
08:30 Kalnų vyrai N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Vandenyno kariai N-7.
11:30 Laukinė Meksika  N-7.
12:35 24 valandos Žemėje  
N-7.
13:50 Išlikimas   N-7.
14:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rungtynės 
Marijampolės Sūduva– Vilniaus 
Žalgiris.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Laukinė  N-14.
00:30 NBA Action.  
01:00 Ilgiausia naktis  N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas N-7.
08.00 Grilio skanėstai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.   
10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Grilio skanėstai.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu .  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Klausimėlis.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Orijaus kelionių archyvai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:25 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Nuostabieji šunys.
16:00 Orijaus kelionės. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Ofelija. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Ofelija. N-14
23:45 Orijaus kelionės. 
00:05 Orijaus kelionių archyvai.
01:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Mes iš Ukrainos  (kart.).
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
12:30 (Ne)emigrantai.  
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Paskutinė stotis  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Kai nusėda dulkės  N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14.  
23:55 Hadsonas ir Reksas  
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Rimti reikalai  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   (k) 
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tarp mūsų, mergaičių. 
N-14.  
00:20 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:20 Hju Glaso legenda (k)  
N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 10,5 balo  N-7.
00:15 Naktinė pamaina  N-14.
01:20 Elementaru N-7.

06:00 FTB  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k)  N-7.  

10:35 Čikagos policija (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7..
12:35 FTB  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Žudikų brolija  N-14.  
23:10 Greitojo reagavimo būrys 
(k)  N-7.  
01:10 Gyvi numirėliai (k) N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo  N-14.  
23:00 Prancūziška žmogžudys-
tė  N-14.  
01:00 Stebuklas  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Heidė  (kart.).

07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Euromaxx.  
08:20 Vilniaus rajonų veidai. 
Markučiai (kart.).
08:50 Mokslo sriuba  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena.  
12:50 Fokusas.  
13:40 Duokim garo!  
15:00 Istorijos detektyvai.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Drakonų princas (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
18:55 Kelionių atvirukai.
19:10 Kazio Sajos 90-mečiui. 
Rašytojo Kazio Sajos autorinis 
kūrybos vakaras.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Rolling Stones.  
23:30 7 Kauno dienos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Mano daina  (kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.

10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Kietuoliai N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai. N-7.
16:00 Havajai 5.0 N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:15 Milijardierių klubas N-14.
23:25 Mara  S.
01:20 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija – vasara.
07.00 Išpažintis su Marija.
07.30 Aiškiaregė N-7.
10.05 Triguba apsauga  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
17 30 Misija – vasara.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50  Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.

23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Automobilis už 0 eurų.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Gimę ne Lietuvoje.
14:00 Šiandien kimba.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai. 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Gyvenimas inkile.
19:30 Automobilis už 0 eurų.
19:55 Mano reikalas — pasau-
lio reikalas.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasaulio puodai.  
13:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bėgliai. Nesustabdytas  
N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Kai nusėda dulkės   N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris   N-14.  
00:15 Hadsonas ir Reksas (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris N-7.  
10:00 Rimti reikalai  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  (k)  
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Sakalo akis  N-14.  
00:50 Mirtinas ginklas  N-7. 
01:45 Ištrūkęs Džango (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
08:00 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 A komanda  N-7.
01:20 Elementaru N-7.

06:00 FTB  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k)  N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.

14:50 Teisingumo agentai   N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Pragaras  N-14.  
22:50 Pabėgimas iš Los 
Andželo (k)  N-14.  
00:50 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Kandisė Renuar   N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:15 Nebylus liudijimas  (k) 
N-14.  
01:30 Stebuklas  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Paskutinė stotis  N-7.
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 

Genetikas Vaidutis Kučinskas.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora  (kart.).
12:20 Kelias  (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:45 Čia – kinas.  
14:15 Veranda  (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos  (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
18:55 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:25 Vatikano muziejai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 VIII tarptautinio M. K. 
Čiurlionio festivalio baigiamasis 
koncertas.  
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.

10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Kietuoliai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:20 Ledo kariai  N-14.
23:20 Pajėgos  N-14.
00:20 Skubi pagalba  N-14.
01:20 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina N-7.
10.05 Triguba apsauga  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.
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  Siaubingosios gamtos 
stichijos.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50  Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk   N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Orijaus kelionių archyvai. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
18:30 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 Kasdienybės herojai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Gyventi kaime gera.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Paskutinė stotis  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Kai nusėda dulkės  N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris   N-14.  
23:55 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Rimti reikalai   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Ištrūkęs Džango N-14.  
01:50 Tarp mūsų, mergaičių (k). 
N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
08:00 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 10,5 balo  N-7.
00:20 Naktinė pamaina N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:00 FTB  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Pabėgimas iš Los 
Andželo  N-14.  
23:00 Žudikų brolija (k) N-14.  
01:10 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas   N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k)  N-7. 
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:15 Aleksas Hugo  (k) N-14.  
01:15 Stebuklas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Paskutinė stotis  N-7.
07:00 Heidė  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą  (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 

Fizikas Arūnas Krotkus.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Teatro biografijos  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Atspindžiai  (kart.).
13:15 Vilniaus rajonų veidai. 
Markučiai  (kart.).
13:45 7 Kauno dienos  (kart.).
14:15 Mokslo sriuba  (kart.).
14:45 Dainos pašaukti  (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
19:00 Smalsumo genas kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina. Savanoriai  
N-7.
22:20 Vytautas Mačernis. Būtis  
(kart.).
22:30 Stilius.  
23:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
08:50 E– gazas dugnas  

(kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:10  8 jūrų laivyno būrys  
N-14.
23:15 Pajėgos  N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina N-7.
10.05 Triguba apsauga  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija  
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
17.30 Aiškiaregė.N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50  Aiškiaregė  N-7.

21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30  Siaubingosios gamtos 
stichijos.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Automobilis už 0 eurų.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su A. Peredniu.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 06 28

trečiadienis 2022 06 29



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. birželio 25 d.

ketvirtadienis 2022 06 30

penktadienis 2022 07 01

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Mūšio laukas.  
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
Dniepru per Ukrainą.  
13:30 Čia mano sodas  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Kai nusėda dulkės  N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14.  
23:55 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k)  
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Meilė kaip bestseleris  
N-14.  .
00:40 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:40 Sakalo akis (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai. 
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.  
22:30 Paskutinis deimantas  
N-14.
00:50 Naktinė pamaina  N-14.
01:50 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k)  
N-7.  

09:30 Kalnietis (k)  N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas   N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Kryžminė ugnis  N-14.  
23:00 Pragaras (k)  N-14.  
00:50 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k)  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k)  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Policijos telefonas 110   
N-14.  
22:55 Nebylus liudijimas (k) 
N-14.  
01:10 Stebuklas  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bėgliai. Nesustabdytas  

N-7.
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
Knygotyrininkas Domas 
Kaunas.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos  (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
13:45 Teatro biografijos  (kart.).
14:40 Vatikano muziejai  (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Gyvenimas su ugnikal-
niais.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Rimti žaidimai  N-14.
23:30 Čia – kinas.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas  (kart.).

09:20 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Kietuoliai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:20 Paskutinės dienos Marse  
N-14.
23:30 Pajėgos  N-14.
00:35 Skubi pagalba  N-14.
01:30 Gerasis daktaras N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika N-7.
08.00 Juvelyrų klanas N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina N-7.
10.05 Triguba apsauga  N-7.
11.10 Neišsižadėk   N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Pokalbiai prie jūros.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Pokalbiai prie jūros.  
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Receptų receptai.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kaip pas žmones.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Egzotiniai keliai. 
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Investavimo akademija.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Gimę tą pačią dieną.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:15 Greiti ir įsiutę 5  N-14.
00:25 Vila prie jūros  N-7.  

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  
N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Kraujo tėvas  N-14.  
22:50 Plėšrūnai  N-14.  

00:40 Motina!  S.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:00 Jeloustounas (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:00 Lidl grilio talentai.  
18:30 TV3 žinios.  
18:53 TV3 sportas.Orai.
19:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-
nės Bulgarija – Lietuva.
21:00 Roboto vaikas N-14 
(kart.).
23:25 Zombių žemė  S.
01:15 Paskutinis deimantas  
N-14 (kart.).

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Ypatinga užduotis  
N-14.  
23:25 Kryžminė ugnis (k) 
N-14.  
01:25 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  N-14.  
23:15 Vienišas vilkas  N-14.  
01:20 Policijos telefonas 110  
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vartotojų kontrolė.  
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą  (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Susipažink su mano 

pasauliu  (kart.).
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė  (kart.).
12:20 Anykščių kraštas.  
12:50 Stambiu planu  (kart.).
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida Lietuvos kolumbai.  
14:45 Gyvenimas su ugnikal-
niais (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Gamtininko užrašai  
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7  
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 
2  N-7.  
19:00 Talaka. Margarita 
Levčuk.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tunelis į Australiją  N-7.
22:30 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021.  
23:30 Euromaxx  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Rimti žaidimai  N-14 
(kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 

N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Kietuoliai N-7.
12:55 Gelbėtojai N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  
21:28 Sportas.Orai.
21:35 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių  N-14.
23:40 Laukinė  N-14 (kart.).
01:35 Bibliotekininkas 2  N-7 
(kart.)

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina N-7.
10.05 Triguba apsauga  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Klausimėlis.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Orijaus kelionių archyvai.
10:30 Orijaus kelionių archyvai.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
Nerijumi.
17:55 Kenoloto.
18:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
Nerijumi.
18:30 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės. 
20:30 Egzotiniai keliai.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Moteris žengianti į prie-
kį. N-14
00:50 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
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šeštadienis 2022 07 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 birželio 30 d.)

Kryžiažodis „Plienas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonu 5-94-58. Vie-
nas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2)  paruoštą „Livsane“ dovaną. 

Gegužės 28-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Medus“ teisingas atsa-
kymas -  „PRAŽANGOS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 51 skaitytojas. Tai 
anykštėnai A.R.Vilimas, D.Patumsienė, A.Patumsis, D.Varnienė, E.Tamulėnienė,  
R.Venclovienė, R.Budrienė, J.Pranckevičienė,  A.Skaržauskienė, O.Arienė, 
J.Mieželienė,  A.Kavolienė, A.Lunevičius,  B.Šližienė, E.Zlatkutė, R.Šulnienė, 
B.Augulienė, V.Vilčinskienė ir V.Stasiūnienė;  E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė 
iš Kavarsko; G.Skurulskienė, K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė  iš 
Šovenių; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; 
A.Sedelskienė iš Galvydžių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; B.Raščiuvienė iš 
Surdegio; R.Vaiginytė iš Aknystų; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė 
iš Vikonių; L.Dobrodiejienė iš Utenos; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų; S.Steponavičienė iš Troškūnų;  K.Rimkuvienė iš Antupių; 
R.O.Deveikienė iš Mažionių; M.Lisauskienė iš Mickūnų; B.Aukštakalnienė iš 
Kurklių; I.Guobienė iš Svėdasų; M.Risakovienė iš Debeikių; A.Kuolienė iš Ku-
nigiškių; V.Kazlauskienė iš Burbiškio bei R.Buterlevičienė ir N.Kazlauskaitė, 
nenurodžiusios, kur gyvena.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Medus“ prizas - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) įsteigta „Livsane“ dovana  atiteks 
B.ŠLIŽIENEI iš Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti 
čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera  
(kart.).
06:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
(kart.).
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Metų laikų kaita.
12:40 Gyvenimas tarp bež-
džionių.
13:35 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Praeitis ateičiai  N-7.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.  
22:25 Būk savimi  N-14.
00:10 Greiti ir įsiutę 5 N-14. 
(kart.).
02:15 Tunelis į Australiją  N-7.

06:35 Neramūs ir triukšmingi.
07:05 Bunikula.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:35 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša.
11:25 Keitė ir Leopoldas  N-7.  
13:50 Pašokime N-7.  
16:00 Indiana Džounsas ir 
paskutinis Kryžiaus žygis  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Emodži filmas.

21:10 Nebrendylos 2  N-14.  
23:10 Diktatorius  N-14.  
00:45 Kraujo tėvas (k)  N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis  (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
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 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis  N-7.
12:40 Gyvūnų mažyliai  N-7.
13:50 Karatė berniukas  N-7.
16:30 Užsispyrėlės sutramdy-
mas  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Žmogus-voras 2  N-7.
22:05 Paslėptas gyvenimas  
N-7.
01:50 Riba  N-14.

06:00 Besišypsantis dramblys 
(k).
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  (k) N-7. 
08:00 Varom! N-7.  
08:30 Pričiupom!  (k).
09:30 Susipažinkite – super-
voverės.
10:45 Rojaus sodai. Pietų Azija.
12:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  

13:05 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
14:10 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
15:10 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Aš esu legenda  N-14.  
23:55 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
01:55 Ypatinga užduotis (k) 
N-14.  

06:25 Pasirinkę Lietuvą.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:30 Iš mergiotės į damas 
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni  
N-7.  
13:30 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
14:35 Mylėk savo sodą.
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus   
N-7.  
21:00 Vera. Vaikas iš nuotrau-
kos  N-14.  
22:55 Išdavystė  N-14.  
01:10 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Mokslo ekspresas (kart.).

07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Mes iš Ukrainos. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Hokaido skanėstai  N-7.
13:30 Euromaxx (kart.).
14:00 Mano geriausias draugas 
(kart.).
14:30 Meškos myli mane! 
16:00 Vilniaus knygų mugė 
2022. 
16:45 Kelionių atvirukai.
17:00 Veranda. 
17:30 Nežinomi žmonės. 
18:00 Anykščių kraštas. 
18:30 Legendos. 
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pakvaišusios namų šei-
mininkės dienoraštis  N-14. 
22:35 Ingos Jankauskaitės 
koncertas.
24:00 Kelionių atvirukai (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).
01:10 Vila prie jūros N-7. 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Pavojingiausi Indijos 
keliai  (kart.) N-7.
07:30 Vienas N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.

09:30 Statybų gidas.  
10:00 Aš – ralistas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Kietuoliai  (kart.) N-7.
11:30 Pamirštų salų paslaptis  
N-7.
12:35 24 valandos Žemėje N-7.
13:45 Išlikimas  N-7.
14:50 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Krovinių karai  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Iki galo!   N-7.
00:00 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių  N-14 (kart.).
01:55 8 jūrų laivyno būrys  
N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Ramutė 
Stačiokaitė – Ledienė.
08.30 Pokalbiai prie jūros.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Misija - vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Grilio skanėstai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Mano karas.  
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Egzotiniai keliai.
08:30 Egzotiniai keliai.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Automobilis už 0 eurų .
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Savanoriai.
15:00 Nuostabieji šunys.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Džiunglių kovos. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Džiunglių kovos. N-14
23:00 Orijaus kelionių archyvai.
23:35 Orijaus kelionių archyvai.
00:05 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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siūlo darbą

Skelbimus galite dėti ir por-

tale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:

7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

įvairūs

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1500 
Eur/mėn. į rankas;

2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1900 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis 

tiesimas). Atlyginimas nuo 1500 iki 3000 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones ir transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis I-V : mob. tel. (8-691) 86121, el.p.: info@gensera.lt

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.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKĄ IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, MB , IĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-609) 92144.

Paslaugos 

Nuo šių metų liepos 1 d. 
Jurzdiko mikrorajone (Puntuko 
g. 29, Anykščiai) atidaroma 
batų taisykla: batų tempimas, 
batų, kuprinių, striukių užtrauk-
tukų, motociklų ir automobilių 
sėdynių taisymas ir t. t.

Tel. (8-612) 70205.

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

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

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai. Fasadų dažymas, stogų 
dengimas, skardinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Brigada dengia stogus, stato 
karkasinius pastatus. Ilgametė 
darbo patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės nuo-
traukos. Pastatų energinio nau-
dingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

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. 

Greitai, pigiai ir kokybiškai 
kasa, valo tvenkinius ilgastrė-
liais ekskavatoriais – buldoze-
riais. 

Tel. (8-683) 72277.

Kokybiškai kasa, valo, lygina 
tvenkinius.

Tel. (8-619) 62254.

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

Tel. (8-617) 00616.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

UAB „Anykštos redakcija“ 
ieško 

laikraščių platintojo. 
Tel. (8-687) 25892.

Pjauna žolę trimeriu visame 
Anykščių rajone.

Tel. (8-609) 25237.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

dovanoja
20 betoninių bordiūrų.
Tel. (8-607) 45867.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Tilto g. 2, Anykščių m. (toliau – Turtas) viešą nuomos konkursą.
Pastato, kuriame yra patalpos unikalus numeris 3491-3000-3011, nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos plane pažymėtas indeksu 1B1m, bendras pastato 

plotas – 457,16 kv. m, paskirtis – administracinė, statybos metai – 1913, rekonstravimo pabaigos metai – 2021, aukštų skaičius – 1. Nuomojamų patalpų indeksai 
– nuo R-1 iki R-7 imtinai, nuo 1-15 iki 1-21 imtinai ir 1-28, bendras nuomojamų patalpų plotas – 191,83 kv. m).  

Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 Eur (penki) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai su galimybe pratęsti dar 5 (penkeriems) metams.  

Nuomojamą Turtą naudoti maitinimo teikimo ir su tuo susijusiai veiklai.

Paraiškos dalyvauti konkursuose pateikiamos nuo 2022 m. liepos 8 d. iki 2022 m. liepos 15 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, 
Anykščių m., J. Biliūno g. 23, 212 kabinetas.

Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2022 m. liepos 1 d., adresu Tilto g. 2, Anykščių m. nuo 10 iki 15 val.

Informacija apie Turto nuomos ir konkursų organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt/verslininkui/
turto-nuoma/2468. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė 
(Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 212 kabinetas, tel. (8 381) 58 054, (8 687) 34 341, el. p. vilma.vilkickaite@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. liepos 18 d. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 10 val.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB 
,,Šiaulių bankas“.

užsak. Nr.580

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris
Išleistas antrasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas forma-

tas“ numeris. Šio žurnalo veidas – „Teltonikos“ įmonių gru-
pės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Paukštys.

Žurnale spausdinamas Vidmanto 
Šmigelsko interviu  su šiuo vers-
lininku („O gal visgi bus pranašu 
savame krašte...“ ). Iš Molėtų ra-
jono kilęs A.Paukštys Molėtuose 
stato gamyklą, kurios atidarymas 
planuojamas rugsėjo mėnesį. Mo-
lėtuose „Teltonika“ planuoja įdar-
binti 500 žmonių ir mokėti jiems 
solidžias algas. Lietuvoje dirbančių 
„Teltonikos“ darbuotojų algų vidur-
kis - 4000 eurų.

Žurnalistas Robertas Aleksiejū-
nas „Aukštaitiškam formatui“ pa-
rašė apie Ignalinos nudistus („Igna-
linos rajone - nudistų maudymosi 
vieta“).

Jono Junevičiaus publikacija - 
„Bajorišku mostu Skiemonių cen-
tras nušvito...“ - pasakojimas apie 
verslininką Zenoną Karalkevičių, 
rekonstravusį jau tris istorinius 
mažo miestelio pastatus.

„Kaimų ir miestelių gyvy-

bingumą palaiko bibliotekos“ - 
R.Aleksiejūno atlikta Utenos regi-
ono savivaldybių bibliotekų tinklo 
analizė. 

Žurnalistė Sigita Pivorienė apra-
šo anykštėnės gydytojos Audrilės 
Laurinavičienės gyvenimo istoriją 
(„Penkis vaikus užauginusi gydy-
tojos šeima meile dalijosi dar su 
dviem“). 

V.Šmigelsko tekstas – „Anykš-
čiuose - Europos Sąjungos strategi-
nė prekybos organizacija“ - pasako-
jimas apie UAB „ESSPO“, įmonę, 
kurią įkūrė anykštėnas Kęstutis 
Pakeltis. Verslininkui mirus, keletą 

metų verslą prižiūrėjo draugas ir 
verslo partneris Virginijus Petronis, 
laukdamas, kol suaugs įmonės įkū-
rėjo vaikai. Dabar „ESSPO“ vado-
vu ir pagrindiniu savininku yra vy-
resnysis K.Pakelčio sūnus Lukas. 

„Stelmužės dvarininkai - engėjai 
ar krašto kūrėjai?“ - zarasiškės Si-
monos Burokaitės tekstas apie Stel-
mužės dvarą valdžiusius didikus.

„Mūsų mokyklos ir tarp lyderių, 
ir tarp autsaiderių“ - V.Šmigelsko 
atlikta Utenos regiono gimnazijų 
reitingų analizė.  

Žurnalo „Aukštaitiškas forma-
tas“ ieškokite visose Utenos regio-

no prekybos vietose. Žurnalas taip 
pat parduodamas Vilniuje, Ukmer-
gėje, Kupiškyje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje. Jį įsigyti 
galima taip pat ir didžiojoje dalyje 
šalies savivaldybių centrinių paštų.  
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

perka

parduoda

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
Birželio 26 d. (sekmadienį) prekiau-

sime paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-308 vienadieniais ir pa-
augintais mėsiniais broileriais, viena-
dienėmis vištytėmis (Olandiškos). Nuo 
2 iki 8 mėn.įvairių spalvų vištaitėmis ir 
kiaušinius dedančiomis vištomis (kai-
na nuo 5.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. 

Užsakymai tel.: (8-632) 40215.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 

Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, 
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, 
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, 
Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, 

KALAKUTAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 28 d. (antradienį) prekiau-

sime Kaišiadorių raj. UAB „Rumšiškių 
paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savaičių 
COBB-500 vakcinuotais mėsiniais broi-
leriais viščiukais. Vienadieniais mėsi-
niais ir dedeklių viščiukais, mėsiniais an-
čiukais ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių 
įvairių spalvų vištaitėmis. Paaugintais 
anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais 
kalakutais. Prekiausime lesalais!
Kavarskas -10:40; Anykščiai (m.turg.)-11:00; 
Svėdasai -11:25; Viešintos- 15:35; 
Troškūnai -15:55; Traupis -16:10; 
Levaniškiai -16:20.

Tel. (8-699) 53820.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 50 eurų.

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

Paukštynas Kavarske 
PARDUODA

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315.

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
pievas. Gali būti nedideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIoGIAI PerKA 

MIŠKĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, (8-699) 34217.

VerŠeLIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

Brangiai perku arba nuomoju 
0,5-2 ha žemės ūkio 
paskirties sklypus 

Vilpišių, Kaspariškių, Laviškio, 
Bugeniškio, Žibučių, Kabošių, 
Šlaitų, Garbėnų, Pakėnų bei 

kitose kaimyninėse apylinkėse. 
Gali būti apleisti.

 Tel. (8-614) 23749.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilį ZAZ 965 1960-
1969 m.  

Tel. (8-687) 94873.

Gyvuliai

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

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

„Lukagro“ - veršelius ir mėsi-
nių galvijų prieauglį iki 12 mėn. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-612) 26974.

Nekilnojamasis turtas

Namą Debeikių miestelyje.
Tel. (8-603) 25539.

Šlavėnuose namą-parduotu-
vę.

Tel. (8-686) 45112.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. Įvairi statybinė me-
diena.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus. 
Prekiauja ir anglimi. Pristato į 
namus.

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46. 

Kita

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

Tel. (8-603) 27974. 

TENA sauskelnes - kelnaites 
(M dydis, pigiau nei vaistinėje).

Tel. (8-616) 82577.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
birželio 25-27 d.d. - delčia .

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

Vilhelmas, Geistautas, 
Geistautė, Baniutė, Vilius, 
Geisvyda, Geisvydas.

šiandien

birželio 26 d.

vardadieniai

oras

+16

+26

birželio 27 d.
Ema, Kirilas, Vladislovas, 
Gediminas, Norgailė, Vladas.

Piešė Kęstutis PABIJuTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

Skelbiama prenumerata 
2023-iems metams

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje, visuose Lietuvos pašto skyriuose, www.anyksta.lt, telefonu - (8-381) 59458 
arba (8-686) 33036. Mobilųjį laiškininką galima išsikviesti paskambinus trumpuoju numeriu 1842 arba 870055400. Jis
nemokamai atvyks jau kitą dieną po iškvietimo. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 99 (120)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 80

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

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 80
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 65

Prenumerata priimama nuo birželio 6 iki liepos 31 dienos. Dovana - žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumerata.

Mūsų laukia 100 susitikimų!

Amiliutė bandys likimą upe plukdydama Joninių 
vainiką

Plaikstos vėjuose suknutė,
Nors jinai jau ne jaunutė.
Šešiasdešimt jau keli -
Viešint skaičiaus negali!

Metai - ne esmė merginai, -
Natūralūs vitaminai
Bei rūbeliai iš ,,Humanos"
Daro vaizdą etik mano!

Jei turėtų pinigų, 
Botulinas - ne tabu. 
Tai supranta Amiliutė
Ir nevirpčioja širdutė. 

Metai bėga kaip vanduo,
O nenori su bet kuo.
Panašu, kad prie mirties
Nieks stiklinės neišties. 

užsivilkus lietpaltėlį
Brenda ji į pušynėlį -
Pins vainiką iš notrelių,
Leis upe ieškot bernelių.

Vyras su žmona ir uošve iš-
vyko atostogų į Šventąją žemę. 
Per atostogas uošvė mirė. Lai-
dojimo biuro darbuotojas jiems 
sako:

- Galime ją parsiųsti namo už 
5000 eurų arba galime ją palai-
doti čia, Šventojoje žemėje, už 
150 eurų.

Vyras pagalvojo ir paprašė 
uošvę parsiųsti namo.

- Kodėl norite savo uošvę 
parsiųsti namo už 5000 eurų, 
jei galite ją čia palaidoti vos už 
150? - stebisi laidojimo biuro 
darbuojas.

- Prieš 2000 metų čia mirė 
vyras. Jis buvo čia palaidotas ir 
po trijų dienų prisikėlė. Negaliu 
taip rizikuoti, - atsakė vyras.

***
Važiuoja blondinė automobi-

liu. Ją sustabdo kelių policija:
- Labas vakaras. Prašau paro-

dyti, savo vairuotojo pažymėji-
mą.

- Ką?! - pasipiktinus šaukia 
blondinė, - vakar atėmėt, o 
šiandien vėl prašot parodyt?!

***
Vyras namuose pro duris įlė-

kęs šaukia:
- Žmonaaa!!! Greičiau į 

lovą!!!
Žmona metė puodus, greitai 

nusirengė ir lovon. Vyras plumt 
į lovą, abiem ant galvos kaldrą 
užmetė.

- Žiūrėk, kokį laikrodį nusi-
pirkau, tamsoje šviečia...

***
- Kokia tavo profesija?
- Kraštovaizdžio dizaineris.
- Geras! O ką tai reiškia?
- Su buldozeriu dirbu...


