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Per 300 karo pabėgėlių iš Ukrainos glaudžiasi 
Anykščių rajone

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Rusijos kariniai veiksmai Ukrainoje nesibaigia, todėl į 
Lietuvą vis dar atvyksta karo pabėgėlių iš niokojamos ša-
lies. Nors pabėgėlių srautai ir sumažėjo, tačiau nenutrūko, 
todėl nuo karo bandoma glaustis ir Anykščiuose. 

Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis pasakojo: „Šią savaitę naujų 
pabėgėlių neatvažiavo, bet praė-
jusią ir užpraeitą naujokų buvo. 
Per savaitę kraustosi iki 10 žmo-
nių, tačiau tik kai kurie iš jų nau-
jokai. Dalis persikrausto iš kitų 
savivaldybių. Turime atkeliavu-
sių iš Vilniaus rajono, Birštono, 
Druskininkų. Pas mus kas savaitę 
dvi trys šeimos iš gyventojų būs-
tų išsikrausto į buvusį Anykščių 
profesinės mokyklos bendrabutį. 
Bendrabutyje yra apie 90 vietų. 
Galbūt galėtume apgyvendinti 
ir daugiau, bet negalime žmonių 
sujungti, sugrupuoti, stengiamės 
bent minimaliai išsaugoti pri-
vatumą. Bendrabutyje, žinoma, 
visko būna – ir gedimų, ir kitokių 
ūkinių problemų. Jame jau seniai 

tiek gyventojų negyveno. 
Turime ir dvi įdarbintas budė-

tojas – viena iš jų lietuvė, kita 
– ukrainietė. Ta bendruomene 
džiaugiuosi, tikrai labai gerai 
susitvarko. Žmonės drausmingi, 
tvarkingi, švarūs. Net nesitikė-
jau, kad bus taip gerai.“ 

Pasak D. Žiogelio, šiuo metu 
bendrabutyje gyvena apie 60 
žmonių. „Pusė jų persikraustė iš 
kitų Anykščiuose esančių būstų. 
Visos Lietuvos problema yra ta, 
kad savininkai nebenori pratęsti 
sutarčių. Nemažą įtaką tam turi ir 
prasidėjęs vasaros, turizmo sezo-
nas“, – teigė vicemeras.

Didžioji dalis nuo karo bai-
sumų pabėgusių žmonių yra 
dirbantys, vaikai lanko ugdymo 
įstaigas. 

Troškūnų globos namams trūksta 
tik licenzijų
Netrukus duris atvers Anykščių socialinės globos namų Troškūnų filialas. Ši įstaiga ku-

riasi buvusios Troškūnų ligoninės patalpose. Pasak Anykščių socialinės globos namų direk-
torės Jolitos Gečienės, tikslios datos, kada filialas atvers duris, negalima pasakyti - laukia-
ma paskutinių licenzijų, kurias išduoda valstybinės institucijos. 

Buvusios Troškūnų ligoninės pastatas laukia naujų gyventojų ir naujo darbuotojų kolektyvo.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas 
sakė, kad Troškūnų slaugos 
padalinio dirbuotojams  pa-
siūlyta pereiti dirbti į Anykš-
čių ligoninę.

Didžioji dalis nuo karo baisumų pabėgusių Ukrainos žmonių Lie-
tuvoje randa darbą.           BNS foto.

Kvietimas. Anykštėnas, is-
torikas dr. Tomas Baranauskas 
reaguodamas į tai, kad Sei-
mas birželio 30 dieną Vytautą 
Landsbergį pripažino pirmuoju 
atkurtos Lietuvos vadovu, soci-
aliniuose tinkluose publikavo 
tokį raginimą:„Dėmesio! No-
rintiems palikti pėdsaką istori-
joje! Tarp 1957 ir 1990 m. dar 
liko laisvų vietų pretendentams 
į to meto Lietuvos prezidentus 
ar valstybės vadovus. Norin-
tiems užimti šias garbingas par-
eigas CV siųsti adresu Lietuvos 
Respublikos Seimas, Gedimino 
pr. 53, LT-01109 Vilnius.“

Bažnyčia. Svėdasų Šv. arkan-
gelo Mykolo bažnyčios pastatų 
komplekso teritorijoje vyko 
pasitarimas dėl šios medinės 
bažnyčios tvarkybos darbų. 
Kultūros paveldo departamen-
to Panevėžio-Utenos teritorinio 
skyriaus darbuotojai ir Svėdasų 
klebonas Raimundas Simona-
vičius, bendruomenės atstovai 
sutarė, kad remontas vyks eta-
pais: pirmiausia bus remontuo-
jamas bažnyčios stogas. Pa-
rengti tvarkybos darbų projektą 
ir pradėti darbus ketinama dar 
šiais metais.

Rajono valdžia. Birželio 30 
dieną posėdžiavusi Anykščių 
rajono taryba 28 sprendimus 
priėmė per valandą. Diskusijos 
kilo tik dėl sprendimų korekci-
jų pateikimo terminų ir formos 
bei dėl sprendimų įvardijimo 
aiškumo. Taryba nusprendė 
skelbti Anykščių baseino patal-
pų, kuriose iki šiol veikė kavinė 
„Pirmas daigas“, nuomos auk-
cioną, savo žinion perėmė Nau-
juosiuose Elmininkuose esantį 
triaukštį buvusį administracinį 
pastatą, didino UAB „Anykščių 
šiluma“ įstatinį kapitalą ir kt.

Vytautas 
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pripažintas 
buvęs pirmuoju 
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Lietuvos vadovu
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spektras

temidės svarstyklės

Auksas. Europos Sąjunga 
pradėjo rengti naują sankcijų 
Rusijai paketą, kuris turėtų ap-
imti embargą jos aukso pasiū-
lai, taip pat taisyklių dėl Rusijos 
prekių tranzito per Lietuvą į Ka-
liningrado sritį patikslinimus, 
skelbia agentūra „Bloomberg“, 
remdamasi savo šaltiniais.„ES 
rengia naujas sankcijas, nu-
kreiptas prieš Rusijos auksą, 
atitinkančias Didžiojo septynių 
grupės žingsnį, kuriuo siekiama 
dar labiau apriboti Maskvos pa-
jamų šaltinius“, – penktadienį 
rašo agentūra.Ji atkreipia dė-
mesį į tai, kad šiuo metu vyksta 
tik pasirengimas naujo sankcijų 
paketo sudarymui, o kai kurios 
šalys veikiausiai primygtinai 
reikalaus į jį įtraukti daugiau 
apribojimų prieš pateikiant juos 
tvirtinti valstybėms narėms.
„Bloomberg“ nurodo, kad Ru-
sija yra antra pagal dydį aukso 
gamintoja pasaulyje, o jos auk-
so eksportas pernai siekė 14,7 
mlrd. eurų. Be to, anot agen-
tūros šaltinių, naujasis paketas 
taip pat turėtų apimti anksčiau 
patvirtintų priemonių pataisas, 
tokias kaip taisyklių, susijusių 
su sankcionuotų prekių tranzitu 
iš Rusijos per Lietuvą į Kalinin-
grado anklavą, patikslinimus.

Bedarbiai. Įsigalioja nauja 
užimtumo sistema, skatinanti 
bedarbius susirasti darbą. Darbo 
neturinčiam žmogui 12 mėne-
sių du kartus atsisakius pasiūly-
mo dirbti, jis netektų bedarbio 
statuso. Užimtumo tarnyba šį 
statusą iš karto panaikins ir tuo 
atveju, jeigu gaus informacijos 
apie bedarbio nelegalias paja-
mas ir nelegalų darbą. Darbo 
rinkai besirengiantys žmonės 
toliau bus valstybės draudžiami 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu ir gydomi. 

Brangimas. Nuo liepos 1-o-
sios buitiniams vartotojams di-
dėja elektros bei gamtinių dujų 
kainos. Siekdama sumažinti 
jų augimą valdžia pusę metų 
mokės kompensacijas visiems 
elektrą ir dujas vartojantiems 
gyventojams. Pagal Vyriausy-
bės patvirtintą tvarką iki gruo-
džio pabaigos už elektrą valsty-
bė padengs iki 9 centų už kWh, 
o minimalus tarifas, žemiau 
kurio nebus kompensuojama, 
sieks 24 centus. Kompensacijos 
bus mokamos visiems vartoto-
jams – ir perkantiems elektrą 
iš nepriklausomų tiekėjų, ir iš 
visuomeninio tiekėjo „Ignitis“, 
ir iš garantinio tiekėjo ESO. 
Tuo metu gamtinių dujų kainos 
gyventojams nuo liepos brangs 
27,5–41,5 proc., priklausomai 
nuo suvartojamo jų kiekio. Vy-
riausybė nutarė padengti iki 54 
centų jų mokamos dujų kainos.

-BNS

Aplankė bendruomeniniuose namuose 
gyvenančius vaikus

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Birželio 29 dieną, trečiadienį, minint vaikų globos ir glo-
bėjų savaitę, rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius 
su komanda lankėsi Anykščių rajono šeimos ir vaiko gero-
vės centro bendruomeniniuose namuose, taip pat  pas Simo-
ną ir Nerijų Tubius, įsteigusius Jokūbavos šeimyną.

„Šią dieną nutarėme aplan-
kyti bendruomeninius globos 
namus ir Jokūbavos šeimyną. 
Vaikai, atėję iš vadinamosios 
institucinės globos, iš Aulelių, 
čia yra laimingesni. Niekas 
mamos niekada neatstos, bet, 
gyvendami bendruomeniniuo-
se namuose, vaikai turi šiek 
tiek žemės aplink, šiltnamiuką, 
gyvena panašiomis sąlygomis 
kaip namuose, jų gyvenimo ko-
kybė yra žymiai pagerėjusi. Tų 
vaikų akyse matosi daugiau op-
timizmo. Valdiškuose namuo-
se užauga „valdiški“ vaikai: 
jie nežino, kad patiems galima 
pasigaminti maisto, iš tokios 
aplinkos išėjus sunkiau įsilieti 
į visuomenę. Jie planuoja savo 

ateitį – vienas vaikinukas labai 
mėgsta gaminti ir jau yra apsi-
sprendęs stoti į Ukmergės tech-
nologijų mokyklą ir įgyti virėjo 
specialybę“, – mintimis po ap-
silankymo bendruomeniniuose 
vaikų globos namuose dalijosi 
rajono savivaldybės meras S. 
Obelevičius. 

Švyturio gatvės namuose yra 
septynios vietos, juose gyvena 
šeši vaikai, Storių gatvės bute 
glaudžiasi penki, Ažuožeriuose 
gyvena šeši gyventojai, čia yra 
septynios vietos.

Priežiūra bendruomeniniuose 
namuose yra visada: „Žinoma, 
valstybei tai kainuoja nemažus 
pinigus, ten visą laiką turi būti 
suaugęs žmogus – dirba soci-

alinis darbuotojas ir padėjėjas, 
bet vaikams gyventi ten nepa-
lyginamai geriau nei įprastuose 
globos namuose“, – kalbėjo ra-
jono savivaldybės meras.

Susitikimų metu globėjams 
ir Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direkto-

riui Vaidui Niaurai buvo dėko-
jama už kantrybę ir atsidavimą 
darbui bei palinkėta sveikatos, 
geranoriškumo ir asmeninės sė-
kmės. 

Šiais metais Vaikų globos sa-
vaitė vyksta nuo birželio 27 iki 
liepos 3 dienos.

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius su ko-
manda lankėsi Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 
bendruomeniniuose namuose.

Avarija. 2022-06-26 apie 
17.50 val. Anykščių r., Andrio-
niškio sen., kelio Sedeikiai-Mi-
kieriai-Čiukai 7,8 km, rastas į 
šalikelę nuvažiavęs ir ant šono 
apvirtęs automobilis FORD 
GALAXY, kurio vairuotojui 
(g. 1999 m.), gyv. Anykščiuo-
se, Kęstučio g., nustatytas 2,89 
prom. girtumas. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas.
Konfliktas. 2022-06-27 apie 

17.15 val. Anykščių r., Trau-
pio sen., Laukagalių k. kieme, 
konflikto metu (blaivus) vyras 
(g. 1986 m.) sukėlė moteriai (g. 
1976 m.) fizinį skausmą. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į Panevė-
žio aps. VPK areštinę.

Smurtas. 2022-06-27 apie 
17.15 val. namuose, Anykščių 

r., Skiemonių sen., Skiemonių 
mstl., konflikto metu (nustatytas 
0,10 prom. neblaivumas) vyras 
(g. 1968 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1962 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į Panevėžio 
aps. VPK areštinę.

Smurtas II. 2022-06-27 
apie 16.20 val. gyvenamajame 
name, Anykščių r., Skiemonių 
sen., Skiemonių mstl., moteris 

(g. 1962 m.) sukėlė fizinį skaus-
mą vyrui (g. 1968 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas III. 2022-06-30 apie 
17.11 val. gyvenamajame name, 
Anykščių r., Troškūnų sen., Ra-
guvėlės k., vyras (g. 1971 m.) 
sukėlė fizinį skausmą moteriai 
(g. 1980 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į Utenos aps. VPK 
ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Anykščiuose įsikūrė Aukštaitijos saugomų 
teritorijų direkcija

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Nuo penktadienio, liepos 1-osios, veiklą pradeda naujos 
Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir 
Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos. Nauja direkcija 
įsikūrė ir Anykščiuose.

Šių metų pradžioje 29 parkų 
direkcijos sujungtos į keturias 
regionines įstaigas. Aukštaiti-
jos saugomų teritorijų direkci-
ja sujungė Anykščių, Asvejos, 
Biržų, Sartų ir Gražutės, Kauno 
marių, Krekenavos ir Sirvė-
tos regioninių parkų direkci-
jas. Naujoji direkcija įsikūrė 
Anykščiuose.

Buvęs ilgametis Anykščių 
regioninio parko direkcijos 
direktorius Kęstutis Šerepka, 
paklaustas, kur, sujungus di-
rekcijas, dirbs buvę Anykščių 
regioninio parko direkcijos dar-
buotojai, sakė: „Dirbsime čia, 
niekas mūsų neatleidžia. Aš bū-
siu direktorės pavaduotojas. Pas 
mus buvo 16 darbuotojų, liko 
15. Mintis, kad reikia stambinti 
smulkias įstaigas, seniai buvo 
kilusi, turbūt jau prieš 12 metų. 

Principas, kaip ir su kitomis 
institucijomis, – viską stambin-
ti. Tai ir mus „stambina“.

K. Šerepka šiuo metu eis va-
dovės pavaduotojo pareigas.

„Darbo nemažėja, jo netgi 
daugės, planuojama, kad pri-
žiūrėsime ir buveines, ir kitas 
teritorijas, nes ministerija turi 
išsikėlusi uždavinį, kad Lietu-
voje turi būti saugoma 30 proc. 
teritorijos, o dabar saugoma tik 
17 procentų. Tad matote, kiek 
dar bus įsteigta saugomų teri-
torijų. Taip buvo padaryta, kad 
institucija būtų gyvybingesnė, 
kad galėtų prižiūrėti tas teritori-
jas, kurios dar bus steigiamos“, 
– kalbėjo K. Šerepka.

K. Šerepka Anykščių regioni-
nio parko direkcijos direktoriumi 
dirbo 25 metus. Naująja Aukš-
taitijos saugomų teritorijų direk-

cijos vadove paskirta Adrija Ga-
siliauskienė. A.Gasiliauskienė 
pastaruosius dvejus metus ėjo 
Asvejos regioninio parko direk-
torės pareigas. Ji yra baigusi bi-
ologijos bakalauro ir ekologijos 
bei ekonominio vystymosi ma-
gistro studijas.

Aukštaitijos direkcija įsikūrė 
pastate, kuriame veikė Anykš-
čių regioninio parko direkcija.

Naująja Aukštaitijos saugomų 
teritorijų direkcijos vadove pa-
skirta Adrija Gasiliauskienė.

Sujungus direkcijas, buvu-
siam Anykščių regioninio 
parko direktoriui Kęstučiui 
Šerepkai teko Aukštaitijos 
saugomų teritorijų direkci-
jos pavaduotojo pareigos.

Anot Valstybinės saugomų te-
ritorijų tarnybos pranešimo, dėl 
direkcijų sujungimo sumažėjus 
bendrųjų funkcijų pareigybių, 
numatoma didesnį dėmesį ir 
daugiau lėšų skirti gamtosau-
gos specialistams – ekologams 
bei kraštotvarkininkams.



2022 m. liepos 2 d.SITUACIJA

???

(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Anykščių rajone glaudžiasi per 300 karo 
pabėgėlių iš Ukrainos

Anykščių vicemeras Dainius 
Žiogelis sakė, kad su karo 
pabėgėliais iš Ukrainos, 
prasidėjus vasaros sezonui, 
žmonės nebenori pratęsti 
nuomos sutarčių.

(Atkelta iš 1 psl.)

„Kalbant apie ugdymo įstai-
gas, mes žodžio laikomės, ir vi-
sos mamos, kurios augina ma-
žus vaikus, turi galimybę juos 
leisti į darželius – priimame 
visus, kuriems suėję 2 metai. 
Problemų su darželiais yra, bet 
tai išsprendžiama. Anykščių A. 
Baranausko pagrindinėje mo-
kykloje yra įdarbinta ukrainietė 
ukrainiečių kalbos mokytoja, 
nes mokykloje mokosi 70 šios 
šalies vaikų“, – pasakojo D. 

Žiogelis.
Nuolat gyvenančių ukrainiečių 

Anykščių rajone yra apie 300. 
„Į Anykščius atvažiavo apie 

330 žmonių, apie 40 yra iš čia 
išvažiavę – kažkas į užsienį, 
kažkas – į kitą miestą. Mūsų 
žiniomis, keli grįžo į Ukrainą. 
Tikslaus skaičiaus grįžusiųjų į 
tėvynę nežinome: nors didžiąją 
dalį informacijos valdome, bet 
kontroliuoti visko neįmanoma: 
kai kas sėdo ir išvažiavo“, – sakė 
rajono savivaldybės vicemeras 
Dainius Žiogelis.

Bankrutuosite – jumis 
pasirūpins per Darbo 
biržą

Algirdas ŠIMKUS, versli-
ninkas, apie tai, ar Anykš-
čiams reikalingas „valdiš-
kas“ restoranas:

 ,,Valstybinės įstaigos mėgs-
ta daryti konkurenciją iš visų 
pusių. Jie padaro viską, kad 
mes bankrutuotume.“

Nesikišdamas reikšmingas 
nebūsi

Teodoras BITINAS, vers-
lininkas, apie tai, ar Anykš-
čiams reikalingas ,,valdiš-
kas“ restoranas:

 ,,Manau, savivaldybėms 
reikėtų nesikišti į tokią vei-
klą.“ 

Karantino jau nebus?

Dominykas TUTKUS,UAB 
,,Vaja farm“ direktorius,  ra-
jono Tarybos narys, apie tai, 
ar Anykščiams reikalingas 
,,valdiškas“ restoranas:

 ,,Ypač šaltuoju metų laiku 
nėra tokių vietų, kurios ilgai 
dirbtų, todėl reikia, kad resto-
rane būtų galima pavalgyti ir 
gruodžio mėnesį.“

Solidarumas tiesiogiai 
proporcingas uždarbiui

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie pabėgėlių iš Ukrainos 
apgyvendinimą:

 ,,Visos Lietuvos problema 
yra ta, kad savininkai nebe-
nori pratęsti sutarčių. Nemažą 
įtaką tam turi ir prasidėjęs va-
saros, turizmo sezonas.“

Imunitetas geriau nei 
skiepas?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, ap-
silankęs globos namuose, 
dalijasi įspūdžiais: 

,, Tų vaikų akyse matosi 
daugiau optimizmo.“

Vytautas Landsbergis pripažintas buvęs 
pirmuoju atkurtos Lietuvos vadovu
Seimas ketvirtadienį patvirtino, kad Aukščiausiosios Ta-

rybos pirmininkas nuo 1990-ųjų kovo 11-ąją buvo atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas.

Tuo metu šias pareigas pareigas ėjo Vytautas Landsbergis.

Už specialų Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko teisinio sta-
tuso įstatymą balsavo 74 Seimo 
nariai, prieš buvo vienas, susi-
laikė keturi parlamentarai.

Už valstybės vadovo statusą 
V. Landsbergiui balsavo val-
dantieji konservatoriai, libera-
lai, Laisvės frakcijos nariai ir 
trys opozicinės Demokratų są-
jungos „Vardan Lietuvos“ frak-
cijos atstovai.

Didžioji dalis opozicijos at-
stovų – „valstiečiai“, socialde-
mokratai, „darbiečiai“, visi iš-
skyrus vieną Regionų frakcijos 
nariai – balsavime nedalyvavo. 
Demokratų sąjungos nariai vie-
ninteliai iš opozicijos balsavi-
me dalyvavo, trys buvo „už“, 
vienas „prieš“, susilaikė keturi 
parlamentarai.

Įstatymas nustato, kad Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkas, 
būdamas aukščiausiuoju Lietu-
vos Respublikos pareigūnu, nuo 
1990 metų kovo 11 dienos iki 
1992 metų lapkričio 25 dienos 
turėjo ir vykdė konstitucinius 
valstybės vadovo įgaliojimus.

Valdantieji teigė, kad šiuo 
projektu tiesiog konstatuojamas 
istorinis faktas, o opozicijos at-
stovai savo ruožtu tvirtino, jog 
siekiama perrašyti istoriją.

„Aš laikausi tos pačios nuo-
monės, kad valstybė nebuvo 
begalvė 1990–1992 metais, 
valstybė turėjo faktinį vadovą, 
tas faktinis vadovas buvo pro-
fesorius V. Landsbergis. Čia 
turbūt ta tema, kur labai sunku 
tikėtis, kad bent viešoje disku-
sijoje opozicija pritars sprendi-
mams, kuriuos siūloma priimti, 
nors paneigimo, kad tai buvo 
valstybės vadovas, man neteko 
girdėti“, – prieš balsavimą Sei-
me žurnalistams sakė premjerė 
Ingrida Šimonytė.

Opozicijai projektui buvo 
registravusi kurioziškų siūly-
mų, pvz., Regionų frakcijos at-
stovas Petras Gražulis siūlė V. 
Landsbergiui suteikti impera-
toriaus statusą. Visi opozicijos 
siūlymai buvo atmesti.

„Visokių turėjau minčių, vie-
na jų – suteikti karaliaus statu-
są, bet karaliai šiandien tokie 
gana simboliniai, jie neturi jo-
kios valdžios, pagalvojau, kad 
aš tikrai įsiteiksiu ir būsiu ger-
biamas ne tik V. Landsbergio, 
bet ir konservatorių, jei aš pa-
siūlysiu imperatoriaus statusą, 
tai tikrai turinčios didelę galią 
pareigos, kur parlamentas ir ki-
tos institucijos yra tik simboli-
nės“, – sakė P. Gražulis.

Regionų frakcijos atstovė 
Agnė Širinskienė teigė, jog 
valdančiųjų siūlomu įstatymu 
bandoma „prastumti istorijos 
klastojimą“.

„Kitas dalykas, kuris yra 
skaudus, kad mes šitokiais 
balsavimais ir šitokiu buldo-
zeriu, (…) bandome prastumti 
istorijos klastojimą ir bandome 
priskirti žmogui, kuris nebuvo 
vadovu, iš esmės vadovo funk-
cijas. Ir labai raginu  frakciją 
„Vardan Lietuvos“ išlaisvėti ir 
balsuoti pagal sąžinę, o ne pa-
gal dotaciją“, – kalbėjo A. Ši-
rinskienė.

Seime vėliau ketvirtadienį 
planuojama balsuoti dėl Politi-
nių organizacijų įstatymo, ku-
riuo iki 2025 metų paliekama 
galioti tvarka, kad biudžeto do-
taciją gauna ir partijos, nedaly-
vavusios rinkimuose, bet sukū-
rusios parlamentinę frakciją.

Anksčiau per svarstymą ši 
nuostata buvo išbraukta dėl ga-
limos prieštaros Konstitucijai, 
bet kilus grėsmei prarasti do-
taciją sausį įsteigta Demokratų 

sąjunga „Vardan Lietuvos“ pa-
prašė pertraukos.

Argumentuodami teisėtais 
lūkesčiais demokratai pateikė 
siūlymą dotaciją naujoms par-
tijoms palikti iki kitų rinkimų, 
Teisės ir teisėtvarkos komitetas 
tam pritarė.

Už valstybės vadovo statu-
są V. Landsbergiui pasisakęs 
demokratas V. Bakas teigė šią 
iniciatyvą nuosekliai rėmęs nuo 
praėjusios kadencijos.

„Mano nuomone, mes įstri-
gę istorijoje ir laikas pripažinti 
faktus ir kurti valstybę, kurios 
tikėjosi tos kartos lyderiai, kū-
rėjai ir visuomenė. Mes taip 
pat galėtume kurti istorinius 
įvykius, nes turime Seimo na-
rio mandatą, kuris yra istorinis 
šansas kurti įvykius, bet mes 
kartais kalbame apie paistalus.  
Daugelio tų, kurie siūlo teikti 
imperatorių statusus, istorija 
net neprisimins, bet sutikime, 
kad mes turime tautoje lyderių, 
kurių niekas negali ištrinti“, – 
kalbėjo V. Bakas.

Priėmus įstatymą opozici-
nių „valstiečių“ atstovė Ligita 
Girskienė V. Bako klausė, „koks 
yra pinigų kvapas“. „Man labai 
gaila, kad parlamente, kurį rin-
ko žmonės, vyksta politiniai 
mainai“, – sakė parlamentarė.

„Aš norėčiau atsakyti kolegei 
į pinigų kvapą – skirtingai nuo 
jūsų, aš atėjau į šiuos rinkimus 
be partijos ir be jokių oligarchų 
pinigų. Man suaukojo žmonės 
po 12 eurų ir aš dėkingas už tai, o 
jūs galite nuvažiuoti pas (partijos 
pirmininką Ramūną) Karbauskį, 
kuris diktuoja jums, kaip reikia 
kelti rankas, ir pauostyti jo pinigų 
kvapą“, – sakė V. Bakas.

Parlamente jau bandyta su-
teikti valstybės vadovo statusą 
V. Landsbergiui praėjusią ka-
denciją, tačiau tuometinio Sei-
mo pirmininko Viktoro Pranc-
kiečio iniciatyva nesulaukė 
buvusių valdančiųjų politinio 
palaikymo.

-BNS

Kokiomis 
vasaros 
pramogomis 
mėgaujatės?

Viktorija Kavaliauskienė:

Pramogos, tinkamos su vai-
kais, mūsų sąrašo viršuje: Ši-
lelio triušių tvirtovė, labirintų 
parkas, Kalitos kalno atrak-
cionai...Anykščių kraštas tur-
tingas gamtos paminklų, ato-
dangų - mielai jas aplankome, 
pastebime, kas pasikeitė...Ne-
aplenkiame ir vaikų festivalių. 
Manau, Anykščiuose pramogų 
visiems pakanka, įvairumo ir 
užimtumo daug. Galime ki-
tiems būti teigiamas pavyz-
dys.

Jovita Petkelienė:

Laiką leidžiame su šeima, 
maudomės ežere, šokinėjame 
ant batuto, vakarojame teraso-
je, skaitome knygas ir einame 
pasivaikščioti.

Aušra Strazevičiūtė:

Važinėjimu elektriniais 
paspirtukais, traukinuku iki 
Laju tako ir pasivaikščiojimu 
po gražias vietas.

Man asmeniškai pramogų 
netrūksta, yra visko, ko rei-
kia.

Nebent gal daugiau pramo-
gų mažiems vaikams .
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Juozas RATAUTAS,
anykštėnas

rievės

pastabos paraštėse

Baigiantis šios valdžios 
kadencijai ir netrukus prasi-
dėsiant kitai, verta prisiminti 
išmoktas pamokas ir išsakyti 
lūkesčius. Visados tikimės 
geresnio ir vos ne visada 
nusiviliame. Nesinorėtų, kad 
panašiai atsitiktų ir šį kartą. 
Nesinorėtų, kad, kaip ir šį 
kartą, keturių partijų valdžios 
sutartinė pavirstų čia gyve-
nančių žmonių rauda. Politika 
yra viešųjų reikalų tvarkymo 
procesas, arba, anot Aristo-
telio, menas valdyti. Tai, kas 
vyksta pastaruoju metu, deja, 
primena, geriausiu atveju, 
mėgėjišką saviveiklą, kuri 
iki meno niekaip netraukia. 
Neišgalvoti faktai rodo, jog 
judame ne ten ir nepakan-
kamu greičiu. Jeigu žmonių 
gerovės indeksas beveik gale, 
nuliu vertinama ligoninės 
veikla, tik trečdalis surinktų 
pajamų padengia socialinio 
draudimo išmokas, o pagal 
kitus socialinius ekonominius 

rodiklius mus  ženkliai lenkia 
didžioji dalis Lietuvos rajonų, 
negalim girtis sėkmingu 
darbu.  Tie rodikliai greičiau 
parodo, jog paklotais bėgiais 
mūsų traukinys juda nuokalne 
žemyn. Tad reikės ugningos 
lyderystės, pažangios koman-
dos ir Maršalo plano.

Planuojant bet kokį pro-
jektą, reikia galvoti, ar jis 
atitinka gyventojų lūkesčius, 
o skiriant pinigus valdymui, – 
ar jos būtinos. Taryba kalta.  
Kada ji nepritarė parengtiems 
iš anksto sprendimams? Kiek 
šią kadenciją buvo atmestų, 
atidėtų svarstymui projektų? 
Visi – vienbalsiai ir vieningai. 
Tenka konstatuoti, jog koa-
licija sudaryta savo naudai 
ir saugumui užtikrinti. Man 
neskaniai kvepia į koaliciją 
susibūrusios partijos, kurių 
ideologiniai skirtumai  gal 
ir nėra svetimi, bet, švelniai 
tariant, neturintys jokių sąsa-
jų. Konservatoriai išpažįsta 
vienokias vertybes, socialde-
mokratai – kitas. Nė vienos iš 
jų nėra blogos ar smerktinos, 
tačiau jos tarpusavy pjaunasi, 
ryškus skirtumas tarp priori-
tetų. Tad dabartinį „miksą“, 
sudarytą iš keturių skirtingų 
partijų, vertinu kaip savanau-
dišką siekį gauti reikšmingų 
postų ir turėti silpnesnę 
opoziciją. O, beje, 2019 metų 
spalio mėnesio pareiškimas, 
įtvirtinęs administracijos va-

dovų neliečiamumą, šią tiesą 
dar kartą išryškino. Lūkestis 
– turėti stiprią opoziciją. Tiek 
valdžioje, tiek visuomenėje 
turi rastis vietos diskusijoms, 
nuomonių įvairovei, turi būti 
laukiama pasiūlymų, iniciaty-
vų, neformalių projektų. Kai 
matysiu merą, gal ne apsika-
binusį su opozicijos lyderiu, 
bet besikalbantį ir besitariantį 
su juo, pasakysiu, jog vis-
kas ok.  Nebūtinai tie, kurie 
laikosi kitokios nuomonės,turi 
būti nešiojami ant rankų, bet  
būtinai turi būti vertinami.

Atskira, bet reikšminga yra 
projektų įgyvendinimo tema. 
Nežinau, kas savivaldybėje 
kuria strategijas, jas verti-
na, kas atlieka jų ekspertizę 
bei derina prie gyvenimo ir 
gyventojų interesų. Ar galima 
sakyti, kad pastarieji mili-
jonus kainavusieji projektai 
yra sėkmingi ir atitinkantys 
gyventojų lūkesčius? Nema-
nau. Na taip, savivaldybė turi 
dar vieną salę susirinkimams, 
na, žinoma, pagerino sąlygas 
vienai valdiškai įstaigai, gal-
būt netgi bus rastas restorano 
operatorius... Pagalvokim, ar 
toks tikslas pateisino išleistus 
rajono biudžeto ir Europos 
Sąjungos pinigus, kurie galėjo 
būti panaudoti miesto infras-
truktūrai gerinti, darželiams, 
mokykloms modernizuoti, 
kitiems gyventojų gerovės 
poreikiams. Arba kodėl dabar, 

sezono metu, tuščias anoje 
upės pusėje nutiestas dviračių 
takas, kainavęs per milijoną 
eurų. Ir dešimtą kartą važiuo-
damas juo nesutikau nė gyvos 
dvasios.

Nėra ko grūstis į užsienius, 
kai tikslas pritraukiamas prie 
menamos naudos. Mitas, kad 
nekainuoja, kad priima ir ap-
gyvendina kviečiančioji šalis. 
Pabuvus ir gausiai pasivai-
šinus bei paturistavus, reikia 
atsilyginti tuo pačiu. Ne devy-
niasdešimtieji, kai, vos išsiva-
davus iš sovietinės uždangos, 
bet koks kvietimas į užsienį 
buvo laikomas pareiga ir pa-
teisinama kelionės priežastis. 
Man pačiam teko važiuoti su 
grupe bendraminčių dalyvauti 
Vienos maratone arba, Serge-
jaus Jovaišos kvietimu, žaisti 
draugiškose krepšinio rungty-
nėse Ibenbiurene (Vokietija).  
Iš tokio supratimo išaugom 
ir jau esame įgiję visai kitokį, 
tad septynių žmonių kelionė į 
tolimą Italiją, kad lauke  būtų 
sudėliotas kilimas, negali būti 
laikoma priemone, sukūrusia 
pridėtinę vertę ar pateisinama 
bet kokiu kitu aspektu. Grei-
čiau  tai turistinė - poilsinė 
kelionė už mokesčių mokėtojų 
pinigus, pasinaudojus tarny-
bine padėtimi ir valdiškais 
resursais. Italija, Paryžius, 
Austrija, Lenkija, Kinija... O 
kokia iš tų kelionių nauda? 
Kokia sukurta pridėtinė vertė, 

koks po kelionės gimė projek-
tas, kuriuo anykštėnai galėtų 
pasidžiaugti ir pasinaudoti? 
Lūkestis – netaškyti pinigų.

Ir dar vienas lūkestis, kurį 
reikėtų kelti į pirmąjį planą,  
tai valdžios ir žmonių san-
tykio darna. Naujoji valdžia 
turi nutiesti kelius bendruo-
menei dalyvauti valdyme 
ir jos reikalų sprendime. 
Žmonės turi būti girdimi, jais 
pasitikima. Kai aukšto rango 
valdininkas, nesutinkantis su 
išsakyta nuomone, išdrįsta 
oponentui pasakyti „gyvatė“, 
„nabagas“ ar „senis“ – tokio 
asmens jokioje valdžioje 
nesinorėtų matyti. Panašius 
epitetus drausdavau vartoti 
netgi kolūkio fermoje. Norisi, 
kad į kiekvieno žmogaus situ-
aciją būtų gilinamasi ir jau-
triai reaguojama. Vadovautis 
aprašais ar taisyklėmis gal ir 
reikia, tačiau turim suprasti, 
jog frazės - „yra gerų žmo-
nių“, „padėjo geri žmonės“- 
gimsta ne tada, kai vienokia 
ar kitokia paslauga gaunama  
„viename langelyje“ ar kita-
me valdiškame kabinete, o kai 
pagalba ateina ne taisyklių 
nustatyta tvarka. Tad kurkime 
atvirą pilietinę visuomenę! 
Visi norime, kad rajonas būtų 
valdomas, o ne užvaldytas, 
kad naujai išrinkti ir mums 
atstovaujantys asmenys turėtų 
pakankamai supratimo valdy-
mo meną atskirti nuo kičo.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Rytų fronte nieko naujo... 
Penktą mėnesį tębesitęsiant 
karui Ukrainoje, emociškai 
grįžtu į ikikarinį laikotarpį. 
Į tą laiką, kai tvirtai tikėjau, 
kad Joe Biden‘as gali pa-
skambinti Vladimirui Puti-
nui. Kai žinojau, jog jeigu tik 
Lietuvai kils grėsmė, NATO 
žaibiškai imsis atsakomųjų 
veiksmų ir pareikš  vienin-
gą susirūpinimą. Kai buvo 
aišku, jog Rusijos agresijos 
atveju Vakarai smogs žiau-
riomis sankcijomis -  „Ver-
sači“ nebesiūs Baskovui 
dekoracijų, Paryžiaus vieš-
butyje pamirštas Solovjovo 
vizitinių kortelių dėklas bus 
nacionalizuotas, o Lavrovo 

dukrai bus uždrausta kirsti 
Prancūzijos - Turkijos  sieną. 
Nesvarbu, kad tos valstybės 
sienos neturi. Gal Lavrovas 
net ir dukters neturi. Bet ne 
faktai svarbūs. Reikšmingos 
tik emocijos.  Mat po tokių 
sankcijų visi Birabidžano gy-
ventojai iš nevilties mes gerti, 
o Balbieriškis tris dienas švęs.    

Visgi pirmosiomis karo 
savaitėmis atrodė, kad  net 
Vakarai yra sukrėsti. Regė-
josi, jog tuoj tuoj bus ne tik 
butaforinė, bet  reali parama 
ir vysime mes rusus iki Uralo. 
Vytume ir už Uralo, bet labai 
nepatogu. Toliau -  tik miškai, 
pelkės ir kalnai. Rusus už 
Uralo galima vyti nebent žie-
mą, kai pelkės užšąla, o uodai 
išskrenda į šiltuosius kraštus. 

Kaliningrado tranzitas 
viską sugrąžino į savo vietas. 
Lietuvai paskelbus apie kro-
vinių ribojimą tarp Kalinin-
grado srities ir „žemyninės“ 
Rusijos, pasipylė tautiečių 
vertinimai, kad Gabrielius 
Landsbergis persistengė, 
o Rusijos valdžia pareiškė, 
jog imsis griežtų atsakomųjų 
veiksmų dėl Kaliningrado 
blokados. Visų trijų pusių 
elgesys dėsningas:  Landsber-
gis tam ir yra Landsbergis, 

kad persistengtų, lietuviams 
jau trisdešimt metų dėl visko 
kaltas koks nors Landsber-
gis, o rusai tiesiog negalėjo 
neišnaudoti puikios progos 
pareikšti - mūsiškius muša. 

Taigi, pagal viešą foną 
atrodytų, jog Užsienio reikalų 
ministras G.Landsbergis, 
gavęs ES laišką, pavadinimu 
„Rusijos tranzitas“, pagal-
vojo: „Čia transportas, tai, 
matyt, ne man, matyt, - čia 
Mariui“, - ir, jo net neatplė-
šęs, persiuntė susisiekimo 
ministrui Mariui Skuodžiui. 
M.Skuodis, radęs persiųstą 
laišką, prisiminė Baltarusijos 
trąšų istoriją ir laišką mikliai 
peradresavo „Lietuvos ge-
ležinkeliams“. Šioje konto-
roje laiškas dar kelis kartus 
hierarchiškai keliavo vis 
žemyn, kol pasiekė Kybartų 
geležinkelio stoties viršininką. 
Šis aiškiai suprato žodžius 
„steel“, „stop“, „Russia“. 
Tekste buvo ir daugiau žodžių, 
bet, jeigu esmę pagavai, nėra 
prasmės vargintis. Juk ne ro-
maną skaitai, o ES direktyvą... 
Kybartų stoties viršininkas, 
įvertinęs dokumento svarbą, 
pats asmeniškai ėmė stabdyti 
Kaliningrado traukinius ir 
atsukinėti riedmenis, mašinis-

tams dėstydamas, kad 
„kaliosa“ pagaminti iš 

„steel“, o „steel“ yra „stop“, 
nes „direktyva“...      

Žodžiu, dėl viso triukšmo 
kaltas Kybartų geležinkelio 
stoties viršininkas, šiuo metu 
kaip tik baigiantis ardyti tre-
čiąjį RŽD lokomotyvą. 

Mes esame didi tauta. Mes 
labiausiai palaikome Taivaną 
ir Baltarusijos opoziciją. Tik 
mes nuoširdžiai kovojame su 
baltarusiška salietra ir Putino 
režimu!

Sakoma, kad  karvių augin-
tojai į bandą integruoja asilą. 
Jis yra mažas, bjaurus, bet 
garsiai bliauna, todėl karvės 
laiko jį lyderiu. Ne tiek svar-
bu, kur jis tas karves veda, 
-  svarbiausia, jog karvės 
laikosi kartu, nenuklysta nuo 
bandos.

Asilo vaidmuo nėra že-
minantis. Tik bėda, kad nei 
ES, nei NATO mūsų nelaiko 
lyderiais...   

JAV bendrasis vidaus pro-
duktas beveik 20 kartų dides-
nis nei Rusijos. Panašiai tiek 
kartų ir ES BVP didesnis nei 
Rusijos. Rusijos BVP pana-
šus kaip Australijos, Italijos, 
Pietų Korėjos. Gyventojų 
Rusijoje mažiau nei Nigerijoje 

ar Pakistane. Regis, Vakarai, 
net labai nesuprakaitavę mes-
dami karines ar ekonomines 
priemones, galėtų sunaikinti 
agresorių. Bet... 

Sergejus Šoigu, buvęs Rusi-
jos gynybos ministras, yra pa-
sakęs, jog bet kuris karas galų 
gale baigiasi paliaubomis, 
todėl karo etapą reikėtų pra-
leisti ir pradėti nuo paliaubų. 
Atrodo, kad pasaulio didieji 
nuo karo pradžios ruošiasi 
paliauboms - geriau neišsi-
šokt, geriau laikytis atokiau, 
kuriems galams kivirčytis - 
juk vis tiek teks derėtis.

Nematau prasmės aiškin-
tis, ar tranzito per Lietuvą 
blokavimas yra juridinė 
klaida. Jau nesvarbu... Regis, 
niekas iš ES ir NATO atstovų 
neplekšnoja mūsų ministrui 
per petį -  „bravo, fine job, 
mister Landsbergis. Ai, da 
molodec.“  Nekartoja niekas 
ir garsiosios Džordžo Bušo 
frazės apie tai, kad kiekvienas 
Lietuvos priešas nuo šiol bus 
ir JAV, ir viso aljanso priešu... 
Pastarieji du sakiniai yra 
esminis įrodymas, kad buvo 
padaryta klaida. Niekam tos 
Kybartų geležinkelio stoties 
viršininko iniciatyvos nerei-
kėjo...

Ar milijoninės investicijos tenkina Anykščių gyventojų interesus?
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pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Seimo cirkas ir kokios dar naujienėlės

Per paskutines dienas Sei-
mas įkaito. Šio politinio cirko 
aktoriai vienas kitą traukė per 
dantį, blevyzgojo ir vieni ki-
tiems klijavo visokius epitetus, 
kuriuos, lyg lydekos mailių, 
gaudė žiniasklaida.

Buvo ir erotizmo, nes kaž-
kas užsiminė apie moterų ir 
vyrų pliažus ir ten viešpatau-
jančią nuogalių kultūrą bei 
dar kai ką...

„Kietosios“ politikos da-
mos, nebenorinčios, kad jas 
kažkas saugotų kaip prince-
ses, visomis jėgomis bandė 
išvaduoti savo „ego“. 

O tuo tarpu Kaliningrado 

krizės klausimas taip ir liko 
neaiškus. Aišku tik tai, kad 
Rusija nėra kvaila kumelė, 
kad koks nors anūkėlis ant jos 
pajodinėtų. 

Tad Seimo cirko teatrui jau 
geriau ir toliau vienas kitą liur-
linti, negu spręsti kokias nors 
problemas. Norisi paklausti: 
kiekgi per paskutines savaites 
šis cirkas ir jo artistai pasi-
stengė sumažinti infliaciją? Bet 
lietuvių liaudis ir toliau dumia į 
Lenkijos pusę, nes ten gyvena ir 
šalį valdo politikai, dar geban-

tys atskirti logiką nuo chaoso. 
Na, o atėjus Liepos 6 dienai, 

kada bus giedamas Lietuvos 
valstybinis himnas, kaip visa-
da, kartu su liaudimi, stovės ir 
tie, kurie į tą liaudį dar vakar 
nusispjovė. Juk negi glosty-
si? Ne rinkimai gi...Svarbu 
tik pastovėti, o paskui vėl 
durninti. Tiesa, dėl durninimo 
- galiu pasakyti, kad iki šiolei 
Vadoklių klebonija negali 
(neleidžia dėl visokių idiotiškų 
biurokratijos dalykų) sudaryti 
sutarties dėl elektros tiekimo. 

Su tokia pat problema susi-
duria ir kai kurie kiti mūsų 
kunigai. Vienas jau šiandien 
skambino man ir guodėsi, kad 
idiotu jis jau pavargo būti. 

O liaudis ir toliau kantriai 
tylės arba už kampučio keiks 
visus tuos „dėdes ir dėdie-
nes“, užsidariusius ir verdan-
čius savosiose sultyse Seimo 
cirko rūmuose. 

Žinoma, dvasiniu bestubu-
rizmu serganti dauguma ir 
toliau bus kvailinama „patrio-
tiniu“ kokteiliu, kurio užgėrusi 

liaudis nors trumpam pamirš-
ta, į kokią duobę yra nutrenk-
ta. Tokia jau ši valstybė. Gerai, 
kad dar yra kita jos forma ir 
pusė. Nors ir maža, bet tikra. 
Su šita puse ir aš giedosiu tau-
tos himną, besidairydamas, ar 
šalia nestypso koks nors Seimo 
cirko aktorius, apsimetęs ar-
timu. Nelabai norėčiau tokios 
apsimestinės kompanijos. O 
ir atitinkamų epitetų, kuriuos 
vartoja Seimo cirko aktoriai, 
neturiu. Juk dabar skaitau 
Erich‘ą Fromm‘ą.

Pasiruošimas 2022–2023 šildymo sezonui
Už lango šviečia skaisti saulė, vasaros sezonas dar tik įsibėgėja, bet šilumos tiekėjai 

jau dėlioja planus ir ruošiasi ateinančiam šildymo sezonui. Dėl Europoje susiklosčiu-
sios situacijos neeilinė situacija klostosi ir Lietuvoje. 

Kiekvienais metais ne šildymo sezono metu biokuro (skiedrų) kaina krisdavo, o šių 
metų vasarą kaina ne tik kad nenukrito, bet dar ir didėja (2021 metų gruodį UAB 
„Anykščių šiluma“ perkamo biokuro vidutinė kaina buvo 16,67 Eur/MWh, o 2022 
metų gegužę – 23,00 Eur/MWh). 

Vertinat prognozes, biokuro kaina dar kils ir šildymo sezono metu gali siekti 50 Eur/
MWh ar net aukštesnę ribą. Tai tiesiogiai turės įtakos ir tiekiamos šilumos kainai - ji 
didės.

Labai svarbu atitinkamai tam pasiruošti ir kai kuriuos namų darbus pasidaryti 
dar vasarą, kad ateinantis šildymo sezonas būtų kuo mažiau skausmingas finansine 
prasme. UAB „Anykščių šiluma“ pateikia keletą įžvalgų ir patarimų, kaip taupyti 
energiją.

Prieš šildymo sezoną

• Atkreipkite dėmesį ne tik 
į savo buto, bet ir bendrųjų 
patalpų būklę. Jei rūsio langai 
neįstiklinti ar prastos būklės, 
o rūsio ar laiptinės durys ne-
sandarios ar atviros – brangiai 

kainuojanti šiluma šildo ne 
namą, o lauko orą.

• Rūsio patalpose pastebėję 
neizoliuotus šilumos tiekimo 
vamzdžius, informuokite šil-
dymo sistemų prižiūrėtoją/
šilumos tiekėją.

Biokuro katilinė.

UAB „Anykščių šiluma“direktorius Dainius Šiaučiulis patatia 
kaip sutaupyti.• Pasitikrinkite buto langų ir 

durų sandarumą. Plyšiai turėtų 
būti užsandarinami, susidėvė-
jusios tarpinės pakeičiamos 
naujomis.

• Už radiatorių reiktų įrengti 
šilumą atspindinčius ekranus. 
Tokie ekranai atspindi iki 90 
proc. šilumos srauto ir lemia 
patalpos oro temperatūros pa-
didėjimą 1-2°C.

• Reguliariai valykite dulkes 
nuo šildymo prietaisų – dulkės 
mažina šilumos perdavimą į 
aplinką.

• Peržiūrėkite buto apstaty-
mo planą. Neužstatykite bal-
dais šildymo prietaisų ir jų 
neuždenkite storomis užuolai-
domis, o didelius baldus sten-

kitės statyti prie lauko sienų.
• Efektyviausiai šilumos 

energija taupoma tada, kai 
yra apšiltintos lauko sienos 
bei įrengti kokybiški langai, 
apšiltinti pamatai bei atnau-
jintos šildymo bei karšto van-
dens sistemos.

Šildymo sezono metu

• Namuose, kuriuose yra 
galimybė reguliuoti šildymą,  
sumažinkite kambario tempe-
ratūrą 1°C, didelio skirtumo 
nepajusite, o išlaidas šildy-
mui galite sumažinti apie 5 
proc..

• Patalpas vėdinkite inten-
syviai, bet trumpai. Kelis 

kartus per dieną visiškai ati-
darykite langus ir sudarykite 
trumpalaikį skersvėjį.

• Saulėtomis šildymo se-
zono dienomis atitraukite 
užuolaidas ir žaliuzes – sau-
lės spinduliai pašildys Jūsų 
būstą.

• Prauskitės po dušu, o ne 
vonioje – suvartosite 5 kartus 
mažiau vandens ir energijos.

• Įsirenkite taupias dušo 
galvas ir jungtis: tai padės 
taupyti karštą vandenį ir ener-
giją jam paruošti.

UAB „Anykščių šiluma“ 
informacija

Ignalinos rajone - nudistų maudymosi vieta

Stelmužės dvarininkai - engėjai ar krašto 
kūrėjai

Anykščiuose - Europos Sąjungos strateginė 
prekybos organizacija

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris
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„Kaip man neišprotėti?“ - klausia odesietė, 
neturinti žinių apie sūnų 

Taip jau sutapo, kad trims paroms apsistojęs Odesos hostelyje „Le Reve“, buvau vienin-
telis jo klientas. Vakare pasijutau nejaukiai, tačiau, smalsumo skatinamas, ėmiau šnekinti 
hostelio administratorę,  liūdną ir susimąsčiusią moterį.

Pagalvojau, kad jos slogi nuotaika galimai susijusi su Ukrainoje vykstančiu karu, ir ne-
apsirikau. Prisistačiau esąs žurnalistas iš Lietuvos, nuo antrosios karo savaitės ketvirtą 
mėnesį stebintis įvykius  Ukrainoje.

Eldoradas BUTRIMAS

(Tęsinys- specialiai iš Ukrainos. (Reportažų pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 
2022-03-26)

„O jūs buvote Mariupoly-
je?“ - iš karto pagyvėjo Olios 
Buravliovos vardu prisistačiusi 
42 metų administratorė. Išgir-
dusi atsakymą, kad nebuvau, 
moteris tyliai pratarė: „O mano 
sūnus, kariškis, ten pateko į ne-
laisvę, bet ne „Azove“,  jau du 
mėnesiai, kaip neturiu jokių ži-
nių apie jį.“

O.Buravliovos veidas po šių 
žodžių skausmingai persimai-
nė, atrodė, lyg tuoj tuoj pra-
virks, bet moteris susitvardė, 
trumpam nusisuko, o  atsigęžusi 
jau ramesniu balsu paklausė, ar 
nesutikčiau kartu išgerti kavos. 
Netrukus, prisėdę prie kieme-
lyje stovinčio staliuko, ėmėme 
šnekučiuotis.

Tiesą sakant, aš tylėjau, o 
kalbėjo O.Buravliova. Jos žo-
džiai liejosi nepaliaujamu srau-
tu, tarsi būtų laukusi momento 
išsikalbėti. 

Moteris karčiai atsidusu-
si prasitarė, jog kariuomenė 
ir karas realiai paženklino jos 
šeimą, mat tiek vyras Grigori-
jus Saltanas, tiek vienturtis 26 
metų sūnus Denisas Saltanas 
yra kariškiai, o karas  neslopsta 
jau aštuntus metus.

Iki 2014 metų karo visi kartu 
gyveno Mostino kaime, šalia 
Donecko, kur gimė sūnus De-
nisas. Prasidėjus karui, šeima 
nusprendė sprukti nuo bombar-
davimų į Kijevą. 

Išvykti neskubėjo, nes nema-
nė, kad viskas peraugs į tokias 
kruvinas kovas. Tačiau bom-

boms ėmus kristi į kiemą, buvo 
priversti apsigyventi rūsyje, o 
kai raketos supleškino dviejų 
gretimų namų gyventojus, puo-
lė į paniką ir spruko. 

Prieš pabėgdama O. Bu-
ravliova išleido į laisvę visus 
kaimyno ūkininko gyvulius ir 
paukščius,  šis vėliau visą pus-
metį jai telefonu priekaištavo, 
nors pats, kilus karui, saugiai 
ilsėjosi Ispanijoje. Kaime prie 
Donecko liko ir O.Buravliovos 
namas, į kurį šeima taip ir ne-
begrįžo.

Sprunkant iš Donecko, teko 
regėti sudarkytus žmonių la-
vonus bei išgyventi stingdan-
tį siaubą. Po tokių sukrėtimų 
O.Buravliovą ėmė kamuoti šir-
dies negalavimai, kurie liovėsi 
po metų, tačiau sapnuose regi-
mi košmarai persekiojo ilgai.

 Bemiegėmis naktimis mote-
riai kilo mintis atnaujinti dvy-
nės sesers paieškas. Paaiškėjo, 
jog O.Buravliovos motina visas 
tris jai gimusias dukras paliko 
vaikų namuose.

Su sese dvyne iki šešerių metų 
gyveno drauge, bet tada jas per-
skyrė ir išsiuntė į skirtingas prie-
glaudas. O.Buravliova buvo ap-
gyvendinta ten, kur gyveno jos 
devyneriais metais vyresnė sesuo, 
bet ši po metų išvyko mokytis, ry-
šio nepalaikė, o vėliau žuvo.

Anksti ištekėjusi ir pagim-
džiusi savąjį sūnų, O.Buravliova 
seserų bei mamos paieškas pra-
dėjo jau sulaukusi trisdešimties. 
Tačiau valstybinėse institucijose  

atsitrenkė į abejingumo sieną ir 
paieškos nedavė jokių vaisių.

Pakartotinę paiešką, kurią pra-
dėjo prieš kelerius metus, visgi 
lydėjo sėkmė: O.Buravliova 
surado seserį, su ja susitiko, o 
dabar nuolat palaiko ryšį. Atra-
dusi seserį, moteris pasijuto lai-
mingesnė, ėmė retėti naktiniai 
košmarai. 

Į Mikolajevą, kuriame šeima 
gyveno ir kur jūros pėstininkų 
dalinyje tarnavo Denisas, oku-
pantai įsiveržė jau pirmąją karo 
dieną. Čia jie visgi buvo pasitikti 
ne gėlėmis, o mirtinais šūviais. 

Po to okupantai miestą užim-
ti bandė dar keletą kartų, tačiau 
ukrainiečiai kariai ne tik priešų 
neįleido, bet ir nustūmė juos 
keliolika kilometrų tolėliau.

„Okupantai susprogdino van-
dentiekį, kuriuo geriamasis van-
duo atitekėdavo iš kaimyninio 
Chersono, tad kelias savaites teko 
jo semtis iš griovių ar upės ir vi-
rintis“, - prisimena O.Buravliova. 
Dabar geriamasis vanduo yra at-
vežamas cisternomis į kiemus, 
o namuose iš kranų bėga vien 
praustis tinkamas vanduo.

„Mariupolyje naktimis dažnai 
neįmanoma miegoti, nes dangų 
purto griausmas, jis tiesiog dega 
nuo skriejančių raketų, tačiau 
mūsų kariai šaunuoliai - nepa-
siduoda ir net planuoja pereiti į 
puolimą bei atsiimti Mariupo-
lį“, - sako O.Buravliova. Nepai-
sydama dažnų bombardavimų, 
moteris po darbo Odesoje vis 
vien grįžta į butą Mikolajeve,  
nors nuo Odesos jis nutolęs per 
šimtą kilometrų. 

„Kaip galiu negrįžti, ten juk 
mano sūnaus kambarys, jo 
daiktai, privalau juos tvarkyti, 
liesti“, - sako O.Buravliova.

Po išgyvenimų, patirtų Do-
necke, moteriai sustiprėjo in-
tuicija, kuria ji  nuo vaikystės 
stebino aplinkinius. 

„Likus mėnesiui iki karo pra-
džios, aš vyrui ir sūnui pasa-
kiau, jog sapne mačiau minias 
moterų su vaikais, bėgančius 
iš Ukrainos, jiedu susižvalgė ir 
nieko neatsakė, nes su manimi 
nesidalijo savo paslaptimis“, - 
teigia O.Buravliova.

Sužinojusi, kad sūnus pa-
imtas į nelaisvę, Olga kelias 
savaites nemiegojo, vien rau-

„Nepavyko nė truputėlį nu-
snūsti?“ - nedrąsiai paklausiau.

„Nieko tokio, pripratau prie 
nemigos, nors kartais imu bai-
mintis, ar  tik neišprotėsiu; už-
snūstu dieną vos kelioms valan-
doms, jėgų trūkumo nejaučiu, 
tik galva tampa vis sunkesnė,  
kartais net apima baimė, kad  
nebemąstau blaiviai“, - svarstė 
kario mama.

Administratorė prasitarė, jog 
beveik kasdien pildo Gynybos 
ministerijos formuliarus dėl 
dingusio kario paieškos ir nuo-
lat gauna neigiamus atsakymus. 
„Ta nežinia nepaprastai slegia, 
kartais nebeturiu noro nei val-
gyti, nei dirbti, nei eiti į cerkvę, 
nors pradžioje į ją bėgau po ke-
lis kartus per dieną - ant žemės 
parpuolusi maldavau gelbėti 
sūnų ir, atrodė, kad Viešpats 
siunčia  palankius ženklus“, - 
atsiduso O.Buravliova.

Likus dienai iki išvažiavimo iš 
Odesos į Dniprą, administratorė 
vėl pasiūlė prisėsti  lauke. Ji, kaip 
ir anksčiau, gėrė labai stiprią kavą, 
o aš tenkinausi žaliąja arbata.

„Kodėl Dievas man skyrė 
tiek daug išbandymų - užaugau 
nepažinusi nei savo mamos, nei 
tėčio, skendau upėje, patyriau 
namo gaisrą ir sprogstančių 
bombų siaubą, o dabar - sūnus 
nelaisvėje?“ - labiau savęs nei 
manęs klausė moteris. 

Administratorė išsidavė, jog 
nemigo naktimis rašo eilėraš-
čius. Juos kurianti tuomet, kai 
širdgėla  tampanti nepakeliama, 
kai norisi garsiai rėkti, bet tai 
pažadintų hostelio klientus. 

„Nemanau, kad mano eilėraš-
čiai yra vertingi, aš juk neišsi-
lavinusi, neturėjau galimybės 
gilintis į literatūrą, tačiau eilių 
kūrimas kažkaip apramina sielą 
- ypač tada, kai skausmas rauna 
stogą“, - pasakojo kario mama.

dojo ir meldėsi. „Aš išverkiau 
upes ašarų, dabar mano akys 
jau išdžiūvusios, galiu apie tai 
kalbėti, nors naktimis ir toliau 
nemiegu, vaikštau, mąstau“, - 
sako O.Buravliova.

Sūnaus vadai kario mamą 
guodžia, jog maskoliai suimtų 
medikų paprastai nežudo, la-
bai nekankina tardydami, nes 
šie esą nežino karinių paslap-
čių. Tai moterį nelabai guo-
džia, nes apie sūnų ir suimtus 
jo draugus du mėnesius nėra 
jokių žinių.

O.Buravliova prasitarė be-
veik kasdien į telefoną gaunanti 
žinutes, kuriose kariūnai dėko-
ja už tai, kad sūnus išgelbėjo 
jiems gyvybę. Tokius pat laiš-
kus siunčia ir išgydytų kariškių 
mamos,  visi sutartinai drąsina, 
kad Denisas laimingai sugrįš.

„Tie laiškai ir džiugina, ir 
liūdina, nes paguodos žodžiai 
mano situacijos nekeičia - ir to-
liau esu priversta gyventi vien 
laukimu bei viltimi, o jokių ti-
krų žinių nėra“, - prisipažįsta 
O.Buravliova.

„Kelis kartus sapne regėjau, 
kad viskas bus gerai, kad sū-
nus grįš gyvas ir sveikas, bet 
žinau, kad dar greitai nepasi-
matysim, nes Kijevas jį siųs į 
specialią sanatoriją, kur dar bus 
ir tardomas, siekiant išsiaiškin-
ti, ar netapo Maskvos šnipu, 
- tokios procedūros  įprastai 
taikomos armijoje“, - tikina 
O.Buravliova.

Tuo vakaro pokalbis ir bai-
gėsi – viltimi, virstančia tvirtu 
motinos tikėjimu, kad sūnus 
sugrįš.

Susiruošęs šeštą valandą ryto 
eiti į kiemą pasimankštinti, prie 
durų pamačiau rūkančią admi-
nistratorę. Moters paakiai buvo 
paburkę, greičiausiai nuo ašarų, 
o akys apsiblaususios nuo be-
miegės nakties. 

Mariupolio sugriovimų vaizdai.

Denisas Saltanas su tėvu Grigoriju Saltanu.
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
MERO SIGUČIO OBELEVIČIAUS 

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA (II dalis)
2022 m. birželio 3 d. Anykščių rajono savivaldybės ta-

rybos sprendimu Nr. 1-TS-172 „Dėl pritarimo Anykščių 
rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta 
Anykščių rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių 
rajono savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaita. Visuo-
menei pristatome praėjusių metų ataskaitos santrumpą.

Infrastruktūra ir 
investicijos

Savivaldybės objektų prie-
žiūra ir plėtra, daugiabučių re-
novacija. Anykščių rajono savi-
valdybės (toliau – Savivaldybė) 
vietinės reikšmės kelių ir gatvių 
ilgis sudaro apie 1 593 km. Šių 
kelių, gatvių bei jų priklausinių 
priežiūrai 2021 m. panaudo-
ta 357 000 Eur Savivaldybės 
biudžeto lėšų, iš jų miestų ga-
tvėms 302 000 Eur ir 557 000 
Eur Kelių priežiūros ir plėtros 
programos finansavimo lėšų, iš 
jų miestų gatvėms 195 000 Eur. 
Žiemos tarnybai (sniego valy-
mas, kelių ir gatvių barstymas 
ir kt.) panaudota apie 200 000 
Eur, asfaltbetonio dangos re-
montui – 72 000 Eur, kelių su 
žvyro danga priežiūrai – dau-
giau kaip 258 000 Eur. Eismo 
saugumo priemonėms įgyven-
dinti (kelio ženklų ir atitvarų 

remontas, horizontalus ženkli-
nimas, kelio ženklų priežiūra ir 
kt.) – 22 000 Eur. 

2021 m. Savivaldybės vie-
tinės reikšmės kelių ir gatvių 
rekonstrukcijos ir kapitalinio 
remonto darbams iš įvairių fi-
nansavimo šaltinių panaudota 1 
867 000 Eur, iš jų ES finansinė 
parama – 390 000 Eur, iš jų – 
miestų gatvėms 260 000; Kelių 
priežiūros ir plėtros programos 
finansavimo lėšos – 1 149 000 
Eur, iš jų – miestų gatvėms 1 
149 000 Eur; Savivaldybės biu-
džeto lėšos – 328 000 Eur, iš jų 
– miestų gatvėms 225 000 Eur.

Atlikti Anykščių miesto Pi-
lies gatvės kapitalinio remonto 
darbai, įrengiant asfaltbetonio 
dangą ir naujus gatvės pagrin-
dus. Sumontuoti apšvietimo 
tinklai ir nutiesti šaligatviai. 
Sutvarkytas lietaus vandens 
nuvedimas. 

Kavarsko mieste kapitališ-

kai suremontuota 598 m Jono 
Biliūno gatvės. Įrengti nauji 
gatvės pagrindai, asfaltbeto-
nio danga, sumontuoti nauji 
apšvietimo tinklai. Dalis ga-
tvės važiuojamosios dalies 
pritaikyta pėsčiųjų eismui. 

2021 m. buvo tęsiami 
Anykščių miesto Žvejų gatvės 
rekonstravimo darbai. 

Taip pat, praėjusiais metais 
pagal Anykščių rajono energi-
nio efektyvumo didinimo dau-
giabučiuose namuose programą 
baigti renovuoti 5 daugiabučiai 
namai (P. Cvirkos g. 1, P. Cvir-
kos g. 36, Kavarskas, J. Biliūno 
g. 34, Statybininkų g. 13, Min-
daugo g. 21, Anykščiai). 

Šiuo metu (2022-05-23 duo-
menimis) Anykščių mieste 
yra renovuoti 57 daugiabučiai 
namai, 40 proc. daugiabučių 
namų, o Anykščių rajone 15 
proc. 

Verslo skatinimas 

Verslumo skatinimo pro-
gramos Savivaldybėje tikslas 
– remti ir skatinti verslumą, 
Anykščių rajono ekonomikos 
plėtrą, didinti jos konkuren-
cingumą, teikiant finansinę 
paramą smulkiojo ir viduti-
nio verslo subjektams, įre-
gistruotiems ir savo veiklą 
vykdantiems savivaldybės te-
ritorijoje, padedantiems kartu 
siekti bendros vizijos, strate-
ginių 2019–2025 metų plėtros 
plano tikslų.

Praėjusiais metais paraiškas 
pateikė 16 pareiškėjų, kurių 
bendra įgyvendintų projektų 
vertė – 159 661 Eur, prašoma 
paramos suma – 65 406 Eur. 
2021 metais savo veiklą pra-
dėjo 6 pareiškėjai, sukurtos 
24,5 darbo vietos.

Įvertinus gautas paraiškas, 
kurios buvo vertinamos eilės 
tvarka pagal jų gavimo regis-
tracijos Savivaldybės admi-
nistracijoje laiką, finansavi-
mas skirtas 8 įgyvendintiems 
projektams, kuriems paskirs-
tyta visa numatyta 35 000,00 
Eur parama. 

Apibendrinant paskutinių 
4 metų šios priemonės duo-
menis teigtina, kad 2018 m. 
įsisavinta 57,43 proc. skirtų 
lėšų, skelbiant du kvietimus, 
o 2020 m. ir 2021 m. – 100 
proc. 

Kaimo reikalai ir 
žemės ūkio politika 

Valstybės biudžeto specia-

liosios dotacijos lėšomis 2021 
m. Anykščių rajone suremon-
tuota 24,276 km griovių, 25 
vnt. pralaidų, 0,367 km dre-
nažo linijų, 284 vnt. drenažo 
žiočių.

Patikrinta 11 tvenkinių hi-
drotechnikos statinių ir 27 
tiltų techninė būklė. Atlikti 
11 tvenkinių hidrotechnikos 
statinių kompleksų priežiūros 
darbai. Nušienauta 10 užtvan-
kų žemės pylimų šlaitai 5,09 
ha plote. Numatytu rėžimu ir 
grafiku veikė Šventosios upės 
užtvankos Anykščių mieste 
žuvitakio uždorių pakėlimo 
mechanizmai bei šių uždorių 
automatinio valdymo sistema. 

Vykdyti griovių priežiūros 
darbai, kurių metu buvo nu-
šienauta 8,15 ha griovių šlaitų,  
pašalinta 7,21 ha krūmų atža-
lų nuo griovių šlaitų.  Sure-
montuota 13 vienetų avarinių 
melioracijos statinių gedimų 
(atstatytas drenažo veikimas 
97,10 ha plote, suremontuota 
0,367 km ilgio avarinių drena-
žo linijų).

Socialinė politika

 2021 m. iš Savivaldybės 
biudžeto buvo panaudotos 
534 375,99 Eur lėšos. Iš jų – 
464 443,51 Eur buvo finan-
suotos įstaigos, teikiančios 
ilgalaikę ir trumpalaikę socia-
linę globą asmenims su nega-
lia, – 54 236,57 Eur lėšų skirta 
Šeimynų dalyvių pajamoms ir 
papildomai socialinei para-
mai vaikams, likusiems be 
tėvų globos, finansuoti ir – 15 
695,91 Eur skirta apsaugotai 
būsto paslaugai, kurią teikia 
Šeimos idėjų centras.  

Praėjusiais metais buvo to-
liau vykdoma Būsto pritaiky-
mo neįgaliesiems priemonė – 
buvo pritaikyti 17 neįgaliųjų 
darbingo ir senyvo amžiaus 
asmenų būstai ir panaudota 56 
513,56 Eur iš Savivaldybės 
biudžeto ir 69 630,20 Eur iš 
Valstybės biudžeto lėšų.  

Gavus papildomą 100 
000,00 Eur finansavimą, per 
2021 m. atliktas Anykščių so-
cialinės globos namų Svėdasų 
senelių globos namų filialo 
pastato kapitalinis remontas. 
Suremontuotos pastato vi-
daus patalpos yra pritaikytos 
ilgalaikės socialinės globos 
paslaugų teikimui senyvo am-
žiaus žmonėms. 

2021 m. projekto „Ben-
druomeninių vaikų globos 
namų ir vaikų dienos centrų 

tinklo plėtra Anykščių rajo-
no savivaldybėje“ metu buvo 
galutinai rekonstruoti ir pri-
taikyti vaikams su negalia 
antri bendruomeniniai vaikų 
globos namai Ažuožeriuose, 
vyko pastato Debeikių vaikų 
dienos centrui įrengti rekons-
trukcijos ir pritaikymo veiklai 
projektavimo darbai, statybos 
rangos darbų pirkimas. 2021 
m. pabaigoje pradėti rekons-
trukcijos darbai.

Aplinkosauga 

Projektui „Buvusio van-
dens malūno užtvankos lieka-
nų pašalinimas ir upės vagos 
sutvarkymas Anykštos upėje 
Anykščių mieste ties Malūno 
gatve“ parengtas techninis 
darbų projektas.

Savivaldybės aplinkos ap-
saugos rėmimo specialiosios 
programos lėšomis 2021 m. 
finansuota: prevencinės prie-
monės, kuriomis pareiškėjai 
siekė išvengti medžiojamųjų 
gyvūnų daromos žalos miš-
kui, t. y. želdinių apsauga 
repelentais, želdinių apsauga 
aptveriant tvora, tvorų remon-
tas, gyvulių apsauga nuo vilkų 
įrengiant tvoras; buvo atliktas 
medžioklės plotų vienetų ribų 
keitimas; piliakalnių tvar-
kymo darbams; Sosnovskio 
barščio naikinimui Anykščių 
rajone; vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruk-
tūros plėtros specialiojo pla-
no parengimui; įsigyti teks-
tilės konteineriai; įsigyta 19 
vnt. atsarginių maišų ir 15 
vnt. atliekų išmetimo angos 
dangčių pusiau požeminiams 
konteineriams; dokumentų 
parengimui sanitarinio miško 
kirtimo leidimui gauti ir kt.

2021 m. birželio 15 d. Šven-
tosios upės tvenkinys Anykš-
čių mieste buvo įžuvintas 1 
600 vnt. margųjų upėtakių 
jauniklių. 

Detaliau su Anykščių ra-
jono savivaldybės 2021 m. 
veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. 
veiklos ataskaita galite susi-
pažinti interneto svetainėje 
https://www.anyksciai.lt/tu-
rinys/veiklos-sritys/veiklos-
ataskaitos/202.

Tęsinys kitame laikraščio 
„Anykšta“ numeryje

Užsak. Nr.616

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.
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Prenumeratos kainos ir sąlygos 16 laikraščio puslapyje.
Mūsų laukia 100 susitikimų 2023-siais metais!      

Dailininkas perpiešė Anykščių bažnyčios 
šventoriaus stacijas Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Birželio 27-ąją Anykščių kultūros centre vyko dailininko, architekto-dizainerio Kęstučio 
Indriūno tapybos darbų parodos „Kryžiaus kelio stotys“atidarymas. 

 K. Indriūnas atkartojo Rimanto Idzelio 15 iš medžio drožtų stacijų, esančių Anykščių Šv. 
Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje. Šia paroda menininkas siekia garsinti tau-
todailininko darbus bei surinkti lėšų jiems restauruoti.

Sunkiausia nutapyti pirštus

Paklaustas, kodėl pasirin-
ko tapyti R. Idzelio sukurtas 
skulptūras, K. Indriūnas sakė, 
kad, ko gero, pats skulptorius 
taip pasirinko. 

Savamokslis skulptorius R. 
Idzelis kilęs iš Panevėžio. Jis 
penkiolika metų praleido Ame-
rikoje, nes troško pabėgti iš 
Sovietų Sąjungos. Grįžęs į Pa-
beržę, pradėjo menininko kelią. 
Sukūrė daug modernių darbų, 
išdrožė pusšešto metro aukščio 
kryžių Tėvui Stanislovui.

Šv. Kryžiaus kelio stotis R. 
Idzelis išdrožė Monsinjoro A. 
Talačkos užsakymu. Gavęs vi-
sišką laisvę, R. Idzelis sukūrė 
ispūdingą kūrinį – modernų, 
alsuojantį ironija. Menininkas 

Menininkas, Anykščių rajono tarybos narys liberalas Kęstutis Indriūnas paveiksluose stengėsi kuo 
tiksliau atkartoti tautodailininko Rimanto Idzelio drožybos darbus.    

mirė 2013-aisiais, eidamas 64-
uosius metus.

„Paskutinė mano paroda - 
peizažai. Kai juos baigiau ta-
pyti, pagalvojau - o kas dabar? 
Nejaugi  vėl peizažai? Norėjosi 
kažko prasmingo. Aš jau seniai 
norėjau įamžinti R. Idzelio kū-
rinį, dar prieš šešerius metus 
buvo kilusi mintis išleisti apie 
jį knygelę. Žinokite, tiesiog tuo 
kūrėju „sirgau“. Tas apsėdimas 
nepaaiškinamas“, – kodėl su-
manė nutapyti skulptūras, pasa-
kojo K. Indriūnas.

„Kai pradėjau tapyti pirmą pa-
veikslą, buvo labai sunku. Net 
pagalvojau: kur aš čia įsivėliau? 
Paveikslai tapyti aliejumi, kuriuo 
aš tapiau prieš 45 metus mo-
kykloje. Bet tokių darbų akrilu 
tapyti negali, čia turi būti rimta 
technika. Sunku buvo nupiešti 
„perėjimus“. Viskas yra išplauta, 
ištrinta, ne ant viršaus tapyta. Aš 
viską tapiau taip, kaip jis išdrožė 
– plaukų sruogos, spalvos. Tai ne 
aš, tai jis Dievas, – pasakojo K. 
Indriūnas. – Kitas dalykas – pats 
tapymo procesas: pirmas darbas, 
kurį atlikdavau pažiūrėjęs į skulp-
tūrą, – suskaičiuodavau, kiek yra 
rankų ir kojų, nes labai sunku 
nupiešti pirštus. Kur skulptūros 
su batais – labai gerai!“ – geros 
nuotaikos nestokojo naujosios 
parodos autorius. Paveikslams 
nutapyti K. Indriūnui prireikė 
kone metų – autoriui visoms R. 
Idzelio skulptūroms atkartoti pri-
reikė  dešimties mėnesių.

K. Indriūnas sakė, kad, nuta-
pius R. Idzelio darbus, ir skulp-
tūros įgyja kitą vertę. 

„Vežiosiu parodą po įvairius 
miestus, skatinsiu pamatyti Idze-
lio skulptūras, reklamuosiu jį. 
Gal bandysime išleisti kalendo-
rius. Juos pardavę galėtume skir-
ti surinktus pinigus skulptūroms 
restauruoti. Tai ilgas kelias, bet 
mes juo eisime, – kalbėjo meni-
ninkas. – Įsipareigoju ieškoti tų 
menininkų, kurie galėtų restau-

ruoti R.Idzelio darbus, nes esu 
tikrai daug vietų apkeliavęs, bet 
nieko įspūdingesnio nesu matęs. 
Kai savo darbą baigiau, man pa-
čiam pasidarė gera. Jo darbai yra 
verti turbūt milijonų.“ 

R. Idzelis baigė kurti šias 
skulptūras1988 metais – tais 
pačiais metais, kai K. Indriūnas 
atsikėlė gyventi į Anykščius.

  „Tuo metu man buvo trisde-
šimt metų. Net nesupratau, iš 
kur čia toks modernus meninin-
kas. Stacijos padarytos nenusa-
komai moderniai. Nė vienoje 
bažnyčioje tokių nepamatysit. 
Daug modernių sprendimų:  
pavyzdžiui, stacija, kur Kristus 
vaizduojamas nukryžiuotas, – 
skulptorius joje vaizduoja tik 
Kristaus kojas. Niekur nema-
čiau tokio sprendimo“, – stebė-
josi dailininkas. 

Architektas–dailininkas 

K. Indriūnas pagal profesiją 
yra architektas-dizaineris, ta-
čiau piešia nuo jaunystės. Dar 
studijuodamas grafikos ir pa-
stelės kūrinius pradėjo ekspo-
nuoti Vilniaus ir Kauno dailės 
salonuose bei Kauno dailininkų 
parodose. 

Specializuotose baldų par-
odose jis yra pelnęs geriau-
sių lietuviškų baldų konkurso 
diplomus, trečiajame ,,Metų 
interjero“ konkurse už gyve-
namojo namo interjerą Anykš-
čiuose jam skirta speciali no-
minacija ,,Už originaliausius 
baldus“. Taip pat yra gavęs 
apdovanojimų už gyvenamųjų 
namų projektus, o Lietuvos ar-
chitektūros parodoje ,,Žvilgsnis 
į save 2008-2009 m.“ į katalogą 
pateko jo suprojektuota kaimo 
turizmo sodyba ,,Pušų takas“ 
Ramaškonių kaime.

Paroda Anykščių kultūros 
centro antro aukšto fojė veiks 
iki rugpjūčio 31 dienos. 

Šalia Kęstučio Indriūno tapytų stacijų - Rimanto Idzelio sukurtų stacijų nuotraukos.
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38 – oji Joninių regata linksmino ir anykštėnus
Praeitą savaitgalį, birželio 25 – 26 dienomis, Rubikių ežere vyko tradicinė Panevėžio jach-

tklubo organizuojama Joninių regata. Joje jėgas išbandė keturios dešimtys burlentininkų ir 
jachtų buriuotojų. Regata į savo sūkurius yra įtraukusi ir Anykščių krašto buriuotojus, tačiau 
šiųmetėje jų neteko matyti, tačiau karštą dieną paplūdimyje buvo tiršta anykštėnų, stebėjusių 
įspūdingas buriuotojų varžybas, kurios galėjo įžiebti norą užsiimti šia pramoga ar sportu. 

Kriokšlio poilsiavietėje, įreng-
toje prie Rubikių ežero, vos 
tilpo buriuotojai bei juos atly-
dėję ir palapinėse įsikūrę pane-
vėžiečiai, be to, karštą dieną prie 
ežero gausu buvo ir maudytis 
atvažiavusių poilsiautojų. Jeigu 
saulė ir gaivus vanduo džiugi-
no poilsiautojus, tai buriuotojai 
oru pernelyg nesidžiaugė. Pasak 
jų, per Joninių regatas arba lie-
tus pliaupia, arba saulė be vėjo 
svilina. 

Šeštadienį pirmieji startavo 
burlenčių sporto mėgėjai, po jų 
startavo jachtos. Vėją tiesiog rei-
kėjo gaudyti, tačiau visiško štilio 
nebuvo  - trasą pavyko įveikti 
visiems. Poilsiautojus tuo metu 
džiugino ne tik buriuotojų startai, 
bet ir krante aidinti muzika. 

Burlentininkai varžėsi trijo-
se amžiaus grupėse, o jachtų 
buriuotojai - sportinių šverbo-
tų, šverbotų FINN, sportinių 
šverbotų Laser 2000 klasėse. 
Šeštadienį greičiausiai burlente 
plaukė Mindaugas ir Ovidijus 
Lukšiai, jachtomis – Aistis Liup-
kevičius, Jonas Lazauskas, Au-
drius Leipus. Pasak Panevėžio  
jachtklubo komandoro Jokūbo 
Leipaus, vyriausiam varžybų 
dalyviui J. Lazauskui jau 74 – 
eri, o jauniausiam pergales ski-
nančiam buriuotojui M. Lukšiui 
- vos  22 – eji metai. Sekmadie-

nį buriuotojai varžėsi maratone 
aplink Rubikių ežero salas.

Šioje regatoje pasigedau nuo-
latinių  5 – 8 regatų dalyvių, 
tarp jų - netgi nugalėtojų savo 
klasėje Vlado ir Astos Palai-
mų jachtos „Plukė“. Vladas ir 
Asta - bene vieninteliai anykš-
tėnai, Panevėžio jachtklubo 
nariai, kaip paaiškėjo, tiesiog 
pritrūko laiko atvežti jachtą į 
ežerą ir pasiruošti varžyboms. 
„Mūsų jachta regatą praleido 
garaže, - sakė pernai Joninių 
regatoje savo klasėje pirmą 
vietą užėmusio šeimyninio du-
eto jachtos įgulos narė, dirbanti 
Vaiko teisių apsaugos Anykščių 
skyriuje ir laisvalaikiu su vyru 
turiningai buriuojanti. – Nespė-
jome dėl rūpesčių, susijusių su 
būsto remontu. Tačiau tikrai ne-
atsisakysime tradicinės vasaros 
kelionės į Kuršių marias, kur 
buriuoti keliaujame kiekvieną 
vasarą.“ A. Palaimienė džiau-
gėsi vyro draugyste su patyru-
siu buriavimo meistru, Panevė-
žio jachtklubo valdybos nariu, 
švenčių organizatoriumi Jonu 
Lazausku, padėjusiu perprasti 
buriavimo paslaptis. Beje, A. ir 
V. Palaimos sėkmingai pasiro-
dė ir jachtklubo organizuotose 
varžybose Palūšėje.

Prieš keturis dešimtmečius 
pirmąją burlentę pats pasigami-

no ir Rubikių ežere ja plaukiojo  
šviesaus atminimo gydytojas Ei-
mutis Skačkauskas, šiuo sportu 
buvo susižavėję rubikiečiai, o 
tuometinis Anykščių statybinių 
medžiagų kombinatas buvo nu-
pirkęs burlenčių ir keletą mažy-
čių jachtų, tačiau vėliau vandens 
pramogos ir varžybos, išskyrus 
Joninių regatą, Rubikių ežere 
prigeso. Burlenčių sportą  bene 
prieš 12 metų atgaivino jauni 
aistringi anykštėnai, vienu metu 
net susibūrę į rinktinę ir dalyva-
vę Joninių regatose. Anykštėnai 
netgi dalyvavo Lietuvos burlen-
čių čempionatuose, juose Val-
das Bakšys ir Kęstutis Indriū-
nas yra užėmę prizines vietas. 
Be jau minėtų aistruolių, šiuo 
sportu „sirgo“ Jonas Burneika, 
Antanas Kruopienis, Arenijus 
Baltrušaitis, Rimas Savickas ir 
kiti skirtingų profesijų, pažiūrų 
vyrai, vienijami aistros gaudyti 
vėją. Dalis jų yra išbandę Bal-
tijos jūros ir Kuršių marių ban-
gas. „Būdavo nesvarbu, koks 
oras, lyja ar sninga, jeigu geras 
vėjas, -  metam visus reikalus ir 
lekiam buriuot“ , - prisiminė K. 
Indriūnas, kurį esu fotografavęs 
plaukiojantį lediniame Pagojės 

Ilgąjį Joninių savaitgalį Rubikių ežeras jau 38-ą kartą pasipuošė Panevėžio jachtklu-
bo organizuotos Joninių regatos burėmis. Kasmetinis reginys šiemet sutraukė beveik 
40 azartiškai nusiteikusių ir burėmis vėją gaudančių buriuotojų – dalyvavo burlentės, 
sportiniai švertbotai, turistinės jachtos ir keli savos gamybos burlaiviai.

„Šiemet Panevėžio jachtklubo tradicinė regata pasižymėjo lengvu vėju ir kai-
tria saule, tad buvo smagi ir sveiku azartu besivaržantiems buriuotojams, ir po-
ilsiavietėje vasariškais malonumais besimėgaujantiems žiūrovams“, – džiaugėsi Panevėžio jachtklubo 
komandoras J.Leipus.

Ežero pakrantėje esančiame paplūdimyje poilsiautojams buvo smagu stebėti intensyvias buriavimo var-
žybas, drauge jie patys galėjo išmokti buriuoti: pasirengęs kapitonas dėstė teorijos pagrindus, įsisodinęs į 
burinį laivą leido pasipraktikuoti, o vėliau norintieji galėjo įsėsti į „Optimist“ burvaltę ir padalyvauti regatoje 
nuplaukdami nurodytą distanciją. Šią švietėjišką iniciatyvą, siekiant skatinti aktyvias buriavimo ir kitas fizi-
nes veiklas įvairiuose Aukštaitijos vandens telkiniuose, o susidomėjusiems buriavimu - suteikti buriavimo 
žinių ir pagrindinių įgūdžių, įgyvendino Panevėžio jachtklubas, vykdydamas Sporto rėmimo fondo bendrai 
finansuojamą projektą „Buriavimo užsiėmimų organizavimas Aukštaitijos regiono regatose“ (Nr. SRF-SRO-
2021-1-1051).

Regiono buriuotojai žino – Joninių regata yra viena pagrindinių buriuotojų švenčių ant Rubikių vandens, 
tad tikime, kad kitais metais pavyks organizuoti jau 39-ąją regatą ir vėl pakviesime visus buriuotojus (ir žiū-
rovus) prisijungti. Iki susitikimo po burėmis!

Užsak. Nr. 610Buvo nuostabių akimirkų fotografuoti.

Regatos idilė.

ežerėlio vandenyje prieš pat šv. 
Kalėdas. Anykštėnai ir dabar 
gaudo vėją vandens telkiniuose 
savo malonumui, tačiau varžy-
bose nedalyvauja, nors, pasak 
K. Indriūno, Anykščiuose yra 
tikrų burlenčių sporto fanų, to-
kių kaip miškininkas Justinas 
Kuprys, galintis neišlipęs į kran-
tą nuplaukti 100 kilometrų. Kita 
vertus, buriavimas nėra pigi pra-
moga, tačiau daugelis, nors kar-
tą paplaukęs burlente  ar jachta, 
neįstengia šiai aistrai atsispirti ir  
suranda pinigų, kad nusipirktų 
bent jau naudotą burlentę. Pasak 
K. Indriūno, naujas burlentės 
komplektas kainuoja apie 4000 
eurų, tačiau gerą, nors ir nau-

dotą, galima įsigyti ir už perpus 
mažesnę kainą. 

Pasak Panevėžio jachtklubo 
komandoro J. Leipaus, Panevė-
žio apylinkėse nėra didelių eže-
rų, klubas net savo uosto neturi, 
tad varžybas organizuoja patys 
ir dalyvauja Lietuvoje vykstan-
čiose varžybose. „Klubo nariai 
yra išmaišę Baltijos jūrą, pasie-
kę Kroatijos, Italijos, Prancūzi-
jos pakrantes - , sakė J. Leipus. 
– Klubas siekia populiarinti 
sveiką, turiningą gyvenimo 
būdą, skatina jaunimą domėtis 
burlentėmis ir jachtomis, moko 
buriuoti ir į šią veiklą įsilieti 
kviečia tokį nuostabų ežerą tu-
rinčius anykštėnus. “ 

Vienas iš Joninių regatos lyderių – panevėžietis elektromechani-
kas, burlente plaukiojantis nuo 7 – erių metų Mindaugas Luk-
šys, ką tik pasiekęs finišą.

Jachtoms – pertrauka tarp startų.            Autoriaus 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 Euromaxx  (kart.).
12:30 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai.  
14:20 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis.
15:15 Kelionių atvirukai.
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 Dainuojančių mėsinin-
kų klubas  N-7.  
23:15 Pakvaišusios namų 
šeimininkės dienoraštis  
N-14. (kart.).
00:50 Būk savimi N-14 
(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.
09:20 Skūbis Dū.
11:05 Pelenės istorija.
13:00 Trumano šou  N-7.  
15:00 Paskutinis uošvių iš-
bandymas  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras 2  N-7.  
22:15 Robotas policininkas  
N-14.  
00:30 Nebrendylos 2 (k) 
N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Princesė undinėlė ir 
piratai.
10:35 Neįtikėtina jaunojo išra-
dėjo kelionė  N-7.
12:40 24 valandos Žemėje  
N-7.
13:45 Tikroji Koko Niujorke  
N-7.
15:20 Ana ir karalius  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Metam monetą   N-7.
21:00 Mergina traukiny  N-14.
23:15 Žavesys  N-7.
01:25 A komanda  N-7 (kart.).

06:00 Rojaus sodai. Turkija (k).
07:00 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas  (k).  
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Galiūnų Pasaulio koman-
dinė taurė 2021.  
10:05 Pričiupom! (k).
10:35 Kinijos gulbių ežeras.
11:50 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
12:55 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
14:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
15:00 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 Angelų medžioklė  N-14.  
00:15 Gyvi numirėliai N-14.  
01:20 Aš esu legenda (k) N-14.  

06:15 100 metų propagandos.  
06:45 Pasirinkę Lietuvą.  
07:20 Mylėk savo sodą  (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 Užburtas ratas  N-14.  
01:00 Išdavystė (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.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Ėvė. Mažosios Lietuvos 
rašytoja.  
13:30 Šventadienio mintys.  
13:55 Nematoma Siu..
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 Talaka. Margarita Levčuk  
(kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasarojimas su opera.   
22:00 Stanislawas Moniuszka. 
Opera „Halka“.
00:20 Panorama (kart.).
00:42 Sportas. Orai (kart.).
00:50 Dainuojančių mėsininkų 
klubas  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 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Vandenyno kariai   N-7.
11:30 Pamirštų salų paslaptis  
N-7.
12:35 Džiunglių ryklys  N-7.
13:45 Išlikimas  N-7.
14:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rungty-
nės FA Šiauliai– Telšių Džiugas.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Žalioji knyga  N-7.
00:40 Ledo kariai  N-14 (kart.).
02:20 Iki galo! (kart.) N-7.

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 Egzotiniai keliai.
08:30 Egzotiniai keliai.
09:00 Investavimo akademija.
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 Egzotiniai keliai.
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 Jaunoji žvaigždė. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Jaunoji žvaigždė. N-14
23:05 Orijaus kelionės. 
00:15 Orijaus kelionių archyvai.
00:50 Orijaus kelionių archyvai.
01:20 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 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Kai nusėda dulkės  
N-14.  
23:00 Grančesteris  N-14.  
23:50 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:30 Mes iš Ukrainos (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  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 Blondinė ieško vyro  
N-14.  
00:40 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:40 Robotas policininkas (k) 
N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos 
planeta  N-7. 06:30 Magiškoji 
komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:00 Maisto kelias  (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 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-
nės Lietuva – Čekija.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Fenikso skrydis  N-7.
00:55 Naktinė pamaina  N-14.
01:55 Elementaru  N-7.

06:00 FTB  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 

(k).
08:20 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 Eliziejus  N-14.  
23:05 Greitojo reagavimo bū-
rys  (k)  N-7.  
00:55 Gyvi numirėliai (k) N-14.  
01:55 Angelų medžioklė (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.  
09:00Sužeista 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 (k) 
N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Rūpestinga žudikė  
N-14.  
22:50 Prancūziška žmogžu-

dystė  (k) N-14.  
00:45 Stebuklas N-7.  
01:45 Uždrausto miesto intri-
gos 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 Nežinomi žmonės  (kart.).
08:50 Mokslo sriuba  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Talaka (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
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.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Klasikinės muzikos istori-
niai centrai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Ronnie Woodas  N-14.
22:45 Quentinas Tarantinas. 
Pirmasis aštuonetas.
00:25 DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje.  
01:05 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. Japonija  
N-7.
21:25 Septynios sielos  N-14.
23:55 Paveldėtas  S.

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.
12.30 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 24/7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
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 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
14:30 Jūs rimtai?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Klausyk širdies.
20:30 Krepšinis į trasą
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:05 Delfi RU. 
00:35 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 07 04

sekmadienis 2022 07 03
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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 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 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Slėpynės  N-14.  
22:50 Grančesteris  N-14.  
23:40 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:30 Gyventi kaime gera (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  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 Pabėgimo planas   N-14.  
00:50 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:50 Blondinė ieško vyro (k) 
N-14. 

06:00 Bakuganas. Kovos plane-
ta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Maisto kelias  (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 Tunelis  N-7.
20:30 Kurmis. Lietuva  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Diena po rytojaus  N-7.
01:00 Naktinė pamaina  N-14.
02:00 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 Neramumai Bronkse  
N-14.  
22:45 Eliziejus (k) N-14. 
00:45 Strėlė  N-7.  
01:40 Akloji zona  (k) N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  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 (k) 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. 
Specialiųjų tyrimų skyrius  N-7.  
21:00 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:10 Rūpestinga žudikė (k) 
N-14.  
01:00 Stebuklas  N-7.  
02:00 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Draugiška Lietuva. 
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos  (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 Klasikinės muzikos istori-
niai centrai (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada.  
16:40 Gustavo enciklopedija. 
Pažinti 
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 Vizionieriai  (kart.).
22:30 Stilius.  
23:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras . N-7.  
01:25 Ingos Jankauskaitės 
koncertas „Man ir tau“ (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 E– 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 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:10 Vis dar Elis  N-14.
23:20 Pajėgos N-14.
00:30 Skubi pagalba N-14.
01:25 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.
00.30 Teisingumo agentai..N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Krepšinis į trasą.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dar stipresnis.
20:30 Verslo požiūris.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:05 Delfi RU. 
00:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Draugiška Lietuva. 
07:00 Smalsumo genas. 
07:30 Pasaulio puodai. 
08:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
10:00 Valstybės apdovanojimų 
įteikimo ceremonija . 
10:45 Labas rytas, Lietuva 
(tęsinys).
11:55 Iškilminga valstybės ir 
istorinės vėliavų pakėlimo ce-
remonija. Lietuvos Respublikos 
Prezidento kalba. 
13:00 Valstybės diena. Šv. 
Mišios iš Vilniaus arkikatedros 
bazilikos. 
14:00 Dalinkimės istorija: 
Lietuva ir Ukraina. Diskusija: 
kas yra Ukraina? 
15:30 Skrydis per Atlantą. 
17:10 Viktorija  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.  
20:00 „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“. 
21:00 „Tautiškos giesmės“ 
giedojimas Lietuvoje ir visame 
pasaulyje. 
21:10 Panorama.
21:32 Sportas. Orai.
21:40 Dviračio žinios. 
22:10 Jazzu koncertas 
„Sapnas“.
23:40 Grančesteris   N-14. 
00:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Aš tikrai myliu Lietuvą 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:20 Lino. Nuotykiai katino 
kailyje.
08:00 Mėnulio užkariautojai.
09:50 Smurfai 2.
11:50 Lesė grįžta.
13:45 Žmogus-voras 3  N-7.  
16:30 Smokingas  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Tobulas pasimatymas. 
N-7.  
20:55 „Tautiškos giesmės“ 
giedojimas Vilniaus Rotušės 
aikštėje.  
21:05 Tobulas pasimatymas 
tęsinys  N-7.  
21:55 Vagių karalius  N-14.  
00:05 Tylos zona  N-14.  
01:55 Pabėgimo planas (k) 
N-14.  

06:10 Princesė undinėlė ir 
piratai.
07:45 Žmogus-voras 2  N-7.
10:20 Marlis ir aš: šuniukų me-
tai  N-7.
12:10 Meškiukas Padingtonas 
2   N-7.
14:15 Visados kaip pirmą kartą  
N-7.
16:15 Didysis šou meistras  
N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Himno giedojimo šventė.
21:10 Dangaus karalystė N-14.
00:05 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Elementaru  N-7.

07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).

08:25 Rojaus sodai. Pietų Azija 
(k).
09:35 Kinijos gulbių ežeras (k).
10:45 Susipažinkite - supervo-
verės (k).
11:55 Mano virtuvė geriausia.
13:10 Skola tėtušiui.
15:20 Mano tėtis nuvarė mašiną  
N-7. 
17:10 Gyvenimas ant ratų  N-7.  
19:05 Aš - šnipas  N-7.  
21:00 Titanų įniršis  N-7.  
22:50 Neramumai Bronkse (k) 
N-14.  
00:35 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.  
01:15 Stebuklas  N-7.  
02:15 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Draugiška Lietuva. 
07:00 Šecherazada (kart.).

07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Anykščių kraštas.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
10:00 Valstybės apdovanojimų 
įteikimo ceremonija .  
10:45 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Menora (kart.).
12:30 Kelias (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis (kart.).
13:55 Čia – kinas (kart.).
14:20 Veranda (kart.).
14:50 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada  2 s.
16:45 Radviliada.  
18:15 Tarptautinės sportinių 
šokių varžybos „Gintarinė pora 
2022“.  
20:00 Vasaros nakties koncer-
tas iš Šėnbruno pilies.  
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Anglija – 
Austrija.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  
01:25 Auksinis protas  (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 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Vieniši tėvai (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 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:10 Liusė aukštybėse  N-14.
23:40 Pajėgos  N-14.
00:45 Skubi pagalba  N-14.
01:35 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.
10.00 Grupės „Studija” ir R. 
Ščiogolevaitės koncertas.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.  
13.00 Radži koncertas.
14.00 Vaikai iš „Amerikos” 
viešbučio.  
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.  
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Grupės „Mokinukės” 
koncertas.
21.30 B. Dambrauskaitės 
koncertas
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.
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
07:00 Egzotiniai keliai.
07:30 Egzotiniai keliai.
08:00 Egzotiniai keliai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
10:00 Orijaus kelionių archyvai. 
10:30 Orijaus kelionių archyvai.
11:00 Orijaus kelionių archyvai.
11:30 Orijaus kelionių archyvai.
11:55 Kenoloto.
12:00 Paramos Ukrainai kon-
certas iš Berlyno.
14:45 Mėlyna.
16:00 Mamulių atostogos. 
16:30 Mamulių atostogos. 
17:00 Mamulių atostogos. 
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
18:30 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 Orijaus kelionių archyvai.
19:30 Orijaus kelionių archyvai.
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 Priešai. N-14
01:20 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 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 Paskutinė stotis   N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Slėpynės  N-14.  
22:50 Grančesteris  N-14.  
23:40 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:30 Mūšio laukas (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Paskutinė stotis  N-7. 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  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 Troškimų kambarys  N-14.  
00:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:30 Vagių karalius (k) N-14. 

06:00 Bakuganas. Kovos plane-
ta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (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 Tunelis  N-7.
20:30 Kurmis  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pavojingas laimikis  N-14.
00:45 Naktinė pamaina  N-14.
01:45 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 Superbombonešis  N-7.  
23:15 Titanų įniršis (k) N-7.  
01:05 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  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  (k)  
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. 
Mama-monstras  N-14.  
22:50 Nebylus liudijimas (k) 
N-14.  
01:05 Stebuklas N-7.  
02:00 Uždrausto miesto intrigos 
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Ėvė. Mažosios Lietuvos 
rašytoja. 
07:00 Šecherazada 2 s. (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai. 
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 Legendos (kart.).
14:45 Aš tikrai myliu Lietuvą. 
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada  3 s.
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 Oro kelionių užkulisiai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Norvegija – 
Šiaurės Airija.  
24:00 Lara  N-14.  
01:40 Duokim garo! (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 Aš – ralistas  (kart.).

09:20 Vieniši tėvai (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 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:10 22-oji mylia  N-14.
23:05 Pajėgos  N-14.
00:05 Skubi pagalba  N-14.
01:05 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.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Receptų receptai.
14:30 Orijaus kelionės.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Sporto baras. 
19:00 UEFA Europos konferen-
cijų lygos atranka. „Panevėžys“ 
– “Milsami”.
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 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:05 Delfi RU. 
00:35 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. (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 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. 
22:15 Greiti ir įsiutę 6  N-14.
00:20 Asako  N-7. 
02:15 Istorijos detektyvai 
(kart.).

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  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 Pagrobimas 2  N-14.  
22:50 Mirties apsas   N-14.  
00:40 Didžioji skola  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 Tunelis  (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.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Kalakutai. Atgal į ateitį   
N-7.
21:15 Divergentė  N-14.
00:15 Žiulio Verno 
Paslaptingoji sala  N-14.
02:10 Diena po rytojaus  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 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Spąstai  N-7.  
23:40 Superbombonešis  (k)  
N-7.  
01:55 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (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 tei-
singumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Nina  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
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.  
23:20 Vienišas vilkas  N-14.  
01:15 Policijos telefonas 110. 
Mama-monstras (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Šecherazada 3 s. 
(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 (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
14:45 Oro kelionių užkulisiai 
(kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada  4 s.
16:40 Gamtininko užrašai  
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 
2   N-7.  
19:00 Talaka.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai.  
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Vokietija 
– Danija.  
24:00 Sėjėjas  N-14.  
01:35 Lara   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 Vieniši tėvai  (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 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  .
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Holograma karaliui  
N-14.
23:55 22-oji mylia  N-14 
(kart.).
01:40 Septynios sielos N-14 
(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.
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.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Kasdienybės herojai.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga
16:30 Delfi RU. 
17:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
Nerijumi.
17:55 Kenoloto.
18:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
Nerijumi.
18:30 Trys kartos.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Lenktynės. N-14
00:50 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo 
dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 

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 Naledi.  
13:40 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 40-ies ir vis dar skaistus  
N-14.  
00:20 Greiti ir įsiutę 6  N-14. 
(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 tarakona.
09:35 Tomas ir Džeris.
11:20 Aštuonkojis Dipas.
13:10 Devyni gyvenimai.
14:55 Mano draugas ponis.
16:40 (Ne)Laukti svečiai   N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2.
21:25 Patruliai  N-14.  

23:30 Vampyrai užkniso juodai  
N-14.  
01:10 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas (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 dyku-
mos karštis  N-7.
12:40 24 valandos Žemėje  N-7.
13:50 Karatė berniukas 2  N-7.
16:10 Mano geriausio draugo 
vestuvės  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Bibliotekininkas 2: su-
grįžimas į karaliaus Saliamono 
kasyklas  N-7.
21:20 Žmogžudystė Rytų eks-
prese  N-14.
23:45 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštas  N-14.
01:30 Pavojingas laimikis  N-14.

06:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal (k). 
07:00 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  (k)  N-7.  
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Gepardai ir aš.

09:00 Varom!  N-7.  
10:05 Filipinuose su Naidželu 
Marvinu.
11:05 Aštuonkojis mano na-
muose.
12:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7.  
13:10 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
14:10 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
15:10 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypatu-
mai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Rytoj, kai prasidėjo karas  
N-14.  
00:00 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  
02:00 Spąstai (k) N-7.  

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.
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. Dievaičiai  N-14.  
22:50 Triušio urvas  N-14.  
00:35 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Auksinis protas.  
07:10 Mokslo ekspresas.  
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.
13:30 Euromaxx (kart.).
14:00 Mano geriausias draugas. 
14:30 Rabarbaras.
15:45 Prisiminkime. Šoka Jūratė 
ir Česlovas Norvaišos.
16:00 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
16:50 Kernavės archeologinė 
vietovė.  
17:00 Veranda.  
17:30 Nežinomi žmonės.  
18:00 Anykščių kraštas. Prima 
Bučytė-Petrylienė.  
18:30 Legendos.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai.  
21:45 UEFA Europos moterų fut-
bolo čempionatas. Nyderlandai 
– Šveicarija.  
24:00 Kitais metais, tuo pačiu 
laiku  N-14.  
01:55 Dabar pasaulyje.  

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 Aurum 1006 km 2021 
lenktynių apžvalga.  
12:05 Kietuoliai  N-7.
12:35 Besikeičianti planeta  N-7.
13:50 Išlikimas N-7.
14:55 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.
23:55 Holograma karaliui  N-14.
01:40 Vis dar Elis  N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Misija: laukinė gaamta.  
08.30 Pokalbiai prie jūros.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Misija - vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas  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. Afganistanas.
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 Skaičiai istorijoje .
16:15 Orijaus kelionių archyvai.
16:50 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 Dėl visko kaltas seksas. 
N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dėl visko kaltas seksas. 
N-14
23:15 Orijaus kelionių archyvai.
23:50 Orijaus kelionių archyvai.
01:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

ACHMATOVA
ADŽANI
ALEGROVA
ANDRIKIENĖ
ASADAUSKAITĖ
BALČIŪNAITĖ
BERGMAN
CVETAJEVA
ČIURIKOVA
DAPKŪNIATĖ
GIMBUTIENĖ
GOLDBERG
GRYBAUSKAITĖ
HALONEN
KIURI
KLINTON
KRUPECKAITĖ
LAGERLIOF
LEPEŠKAITĖ
LINDGREN
LOLOBRIDŽIDA
MADONA
MAINELYTĖ
MATJĖ
MERKEL
PACHMUTOVA
PLEČKYTĖ
ROBERTS
SKUJYTĖ
SORVINO
SPANIK
STREIZAND
ŠIFER
ŠTREIMIKYTĖ
TAMULEVIČIŪTĖ
TARABILDIENĖ
TEREŠKOVA
VILJAMS
VINSLET
ŽEMAITĖ
ŽIRARDO

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

„anykšta“ 8,00 24,00 45 (48)
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„anykšta“ 7,00 21,00 35,00
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00
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(Atkelta iš 6 psl.)

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 7 eurus, 

šeštadienio – 8 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

įvairūs

Matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381) infor-
muoja žemės sklypo kadastro Nr. 3401/0003:397, esančio Andrioniškio k, 
Andrioniškio sen. savininkės O.S. turto paveldėtojus, sklypo Nr. 3428/0004:3, 
esančio Dečionių k., Kavarsko sen., savininkę A.A. ar jos įgaliotus asmenis, kad, 
2022-03-29 vykdė žemės sklypo projekto Nr. 668-4, esančio Andrioniškio k., o 
2022-05-31 vykdė sklypų Nr. 3428/0004:151, 3428/0004:274, 3428/0004:181, 
esančių Janušavos k. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis adresu: Dariaus ir Girėno g. 13, 
Anykščiai, el. paštu matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone 
(pirmadieniais-sekmadieniais 
nuo 7 iki 20 val.). Senjorams 
nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-685) 68182.

Stogų dengimas įvairia dan-
ga, montuoja lietaus sistemą, 
kala dailylentes, lydo bitumine 
danga, skardinimo darbai. 

Tel. (8-695) 11366.

Dažo namus ir stogus: šiferi-
nius, skardinius. Skardina vė-
jalantes, kraigus, kaminus, kiti 
skardinimo darbai. Dirba savo-
mis medžiagomis. 

Tel. (8-627) 12299.

Dažo namus, stogus šiferi-
nius ir skardinius. Lydo rulo-
nine danga. Dengia įvairius 
stogus. 

Tel. (8-658) 37897.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.

dovanoja

Mėnesio amžiaus 2 kačiukus 
ir 1 katytę. Juodai balti, neveis-
liniai, tvarkingi, nukirminti.

Tel. (8-698) 58088, Daiva. 
Anykščiai.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Kokybiškai kasa, valo, lygina 
tvenkinius.

Tel. (8-619) 62254.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

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

Tel. (8-617) 00616.

„Kaip man neišprotėti?“ - klausia odesietė, 
neturinti žinių apie sūnų

Kai prasitariau, jog svarstau 
galimybę vykti į Kramatorsko 
miestą, esantį Donbaso fronto 
sūkuryje, administratorė prašė 
to nedaryti. „Mano sūnus išgel-
bėjo ne vieno kario gyvybę ant 
operacinio stalo.  

Tuo didžiuojuosi, bet vi-
siems, kurie nėra kariškiai, sa-
kau - nerizikuokit savo gyvybe, 
laikykitės kuo toliau nuo fron-
to, nes jis grasina suluošinimu, 
žūtimi ir smogia skausminga 

nežinia artimiesiems“, - sakė 
O.Buravliova.

Kai jau patraukiau šaligatviu 
tolyn, kario motina pavymui 
sušuko: „Tegul būna prakeikti 
tie, kurie ginčams spręsti grie-
biasi karo.“ 

Traukiniu vykdamas į Dni-
prą mąsčiau, jog karas Ukrai-
nos visuomenę labai pakeis, 
nes traumuoti liks daugybė 
žmonių. 

Ar galima išlikti normaliam, 
kai kasdien girdi oro pavojaus 
sirenas, sprogimų aidus, prane-

šimus apie žuvusius, o galvoje 
tiksi suvokimas, kad niekur 
nėra saugu, nes raketa gali at-
skrieti ten, kur esi šią valandą.   

Nėra abejonių, jog fizinių bei 
psichinių sužalojimų patirs ne 
tik kovojantys fronte, -  taip 
pat ir jų artimieji bei draugai, 
kasdien nervingai laukiantys 
teigiamų žinių iš fronto. 

Daugybė sūnų bei sutuokti-
nių iš fronto negrįš arba pareis 
suluošinti, o šeimos niekada 
nebebus tokios laimingos, kaip 
kad buvo anksčiau. 

Vykdoma programa
„PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS“
Informuojame, kad Anykščių rajono neįgaliųjų draugija koordi-

nuoja programą „Pagalba maisto produktais ir higienos prekėmis“.
Anykščių miesto, Anykščių seniūnijos gyventojams ir ukrainie-

čiams maisto paketai bus išduodami
š. m. liepos mėn. 11, 12, 13 ir 14 d. 

nuo 9:00 val. iki 14:00 val.
adresu: V. Kudirkos g. 14, Anykščiai (iš gatvės pu-

sės, buvusiose Raudonojo kryžiaus patalpose).
Prašome dėvėti apsaugos priemones!

Informacija teikiama Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos
telefonais: (8 381) 51 463; (8-616) 16144.

(Atkelta iš 1 psl.)

Pastaraisiais metais rekons-
truotos Troškūnų ligoninės pa-
talpose veikė Anykščių rajono 
ligoninės slaugos skyriaus filialas. 
Buvo suskaičiuota, jog slaugos 
lovų pačioje Anykščių ligoninėje 
anykštėnams užtenka, o seneliai, 
kuriems reikia globos, nebetelpa į  
globos namų Svėdasų filialą.

Anykščių rajono ligoninėje šiuo 
metu yra 55 slaugos lovos, iš jų 
šiuo metu užimtos 29. Uždarant 
slaugos padalinį Troškūnuose, į 
Anykščius pervežta apie 10 ligo-
nių. Tiesa, vasaromis „slaugoje“ 
visuomet guli mažiau žmonių nei 

šaltuoju metų laiku. 
Anykščių socialinės globos 

namų Svėdasų filiale gyvena 35 
seneliai. Dar 20 gyventojų yra 
Burbiškio grupinio gyvenimo na-
muose. Šiame padalinyje gyvena 
negalią turintys asmenys. Svėda-
suose dirba 24, Burbiškyje - 13 
darbuotojų. 

Socialinės globos namų Troš-
kūnų filiale bus 38 lovos, skirtos 
ilgalaikei ir trumpalaikei globai 
bei laikinam atokvėpiui. Anykš-
čių rajono ligoninės direkto-
rius Dalis Vaiginas „Anykštai“ 
sakė, kad visiems Troškūnų 
slaugos padalinyje dirbusiems 
žmonėms buvo pasiūlyta dirb-

ti Anykščių ligoninėje, todėl 
socialinės globos namai kolek-
tyvą renka iš naujo. Anykščių 
socialinės globos namų Troš-
kūnų filiale dirbs 30 žmonių. 
Šie etatai - naujos darbo vietos 
Anykščių rajone. Anykščių so-
cialinės globos namų direktorė 
J.Gečienė „Anykštai“ sakė, jog 
iki birželio 27 dienos asmenys, 
norintys įsidarbinti Troškūnų 
filiale, galėjo per Užimtumo 
tarnybą pateikti savo CV, o į 
kai kurias darbo pozicijas su-
laukta gerokai daugiau asmenų 
CV, nei yra darbo vietų. Pasak 
J.Gečienės visi pretendentai yra 
Anykščių rajono gyventojai.

Senelių ir neįgalių asmenų glo-
bai skiriamas valstybės ir savi-
valdybės finansavimas, tad į kitų 
rajonų globos įstaigas išvažiuo-
jantys anykštėnai išsiveža ir tą 
pinigų „krepšelį“.

Anykščių rajono ligoninei pa-
laisvinus patalpas Troškūnuose, 
liko ligoninei nereikalingo turto, 
kurį pagal įstatymus valstybinė 
įstaiga privalo parduoti aukcio-
ne. Antradienį, birželio 28-ąją, 
turėjusiame vykti aukcione ke-
tinta parduoti elektrinę viryklę, 
29 lovas, vandens šildytuvą, 36 
roletus, 6,8 kub.m malkų ir paš-
to dėžutę. Pašto dėžutės pradinė 
pardavimo kaina 16 eurų. Bent 

jau dalį šio turto galėtų aukcione 
nusipirkti Anykščių socialinės 
globos namai. Tačiau J.Gečienė 
„Anykštai“ sakė, kad pradinė 
parduodamų daiktų kaina yra 
per didelė, todėl ji aukcione ne-
dalyvavo. Ir apskritai aukcionas 
neįvyko.

Dabar aukcione parduodamų 
daiktų pradinė kaina bus maži-
nama ir rengiamas dar vienas 
aukcionas. Jeigu neįvyks antrasis 
aukcionas, kaina dar kartą bus 
mažinama ir rengiamas trečiasis 
aukcionas. Jeigu ir trečią kartą 
pašto dėžutės ir lovų nepavyks 
parduoti - turtą ligoninė galės nu-
rašyti.

Troškūnų globos namams trūksta tik licenzijų
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms 

 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai)

 Tel.: (8-381) 594 58.
El.p. reklama@anyksta.lt

Nuotraukos 
su rėmeliu 

kaina – 
30 eurų.

perka

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) 59458; (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt 
skaitytojams.

siūlo darbą

Skelbimus galite skelbti ir 

portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:

7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
ieško 

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

Parduoda braškių uogas 
patiems pasiskinti 

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Uogų kiekis ribotas. 
Tel. (8-687) 45219.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrė-
ti.

Tel. (8-609) 92144.

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.

Namą arba sodybą Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-671) 61261.

Sodybą su žeme, gali būti 
miške ar vaizdingoje vietoje 
prie ežero ar upės, pageidau-
tina vienkiemis. 

Tel. (8-611) 01110.   

Miško pirkimas. Krūmų ir men-
kavertės medienos kirtimas ap-
leistose žemėse ir sodybose.  

Tel. (8-656) 77315.

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.

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Kita

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

Tel. (8-600) 22488.

Nekilnojamasis turtas

Namą-parduotuvę Šlavėnuose.
Tel. (8-686) 45112.

15 a sodybinį sklypas su 43 m² 
namuku Didžiakaimyje, Kurklių 
sen. Yra šulinys. 6700 Eur. 

Tel. (8-670) 59899. 

3-jų kambarių butą miesto 
centre.

Tel. (8-699) 65526.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Pušines sausas malkas skal-
dytos ir kaladėlėmis, išsivežti 
patiems, kaina 20 eurų erdme-
tris.

Tel. (8-681) 15815.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kita

Pigiau kaip prekyboje visiškai 
naują, nevažinėtą elektrinį-
paspirtuką Scooter One 2020. 
Kaina sutartinė, derinama. 

Tel. (8-682) 33024.

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
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
liepos 2-4 d.d. - jaunatis .

Anatolijus, Leonas, Tomas, 
Vaidilas, Liaudmina.

Martinijonas, Jotvingas, 
Gantautė, Marijonas, Martys.

šiandien

liepos 3 d.

vardadieniai

oras

+18

+27

liepos 4 d.
Berta, Elžbieta, Ulrikas, 
Skalvis, Gedgailė, Teodoras, 
Malvina.

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 svarsto, ar nepasiskiepijus ketvirta 
vakcina nuo visokių pagundinimų

Dieve, man ir vėl baisu -
Aš bijau baisių raupų!
Besimptomių, pavojingų
Užkratų šitų siaubingų.

Nuo beždžionės ant manos
Žiū, nutūps dar ant kupros.
Karšta dar, tvanku be galo,
Žmonės kantriai laukia karo.

O Gabriukas nervus ėda,
Naują sugalvojo bėdą -
Kionigsbergą jis blokuos,
Rusui šnapso gert neduos.

O juk rusas be degtinės -
Tarsi Sargis ant grandinės
Ar senelis be karūnos.
Kyla dūmas Seimo rūmuos...

Svarsto balsiai Amiliutė -
Išeitis juk turi būti?
Gal nueit ketvirto skiepo
Ir dausos keliaut be grieko.

 Mielasis, kodėl, kai atvažiuo-
ja mano mama, tu jos niekada 
niekur nenuvedi?!

- Vedžiau, ir ne kartą, bet ji 
vis tiek kelią atgal randa..

***
Vyrukas užeina į barą, užsisa-

ko alaus. Paaiškėja, kad bokalo 
kaina - 1 euras. Vyrukas nu-
stemba ir klausia greta sėdinčio 
žmogaus:

- Sakykit, kodėl čia toks pi-
gus alus?

- Cha, - nusijuokia šis, - jūs 
suprasite, kai sužinosite, kiek 
čia kainuoja tualetas!

***
Greitosios pagalbos mašinoje 

pacientas klausia:
- Kur mane vežat?
- Į morgą.
- Bet aš dar nenumiriau!
- O, mes dar neatvažiavom.

***
Išveda nusikaltėlį sušaudyti. 

Pastato prie sienos. Nuteistasis 
atsisuka į jį atvedusį žmogų ir 
klausia:

- Kuri šiandien savaitės die-
na?

- Pirmadienis.
- Nekaip prasideda savaitė.

***
Pesimistas:
- Velniava, tas laikas taip le-

kia, kad nespėji nė apsidairyti, 
o mėnuo jau ir praėjo...

Optimistas:
- Aha, ir vėl alga.

***
- Tėveli, kas yra transvesti-

tas?
- Paklausk dėdės Aldonos.


