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Komerciniams festivaliams mokesčių mokėtojų 
pinigų savivaldybė netaupo

Anykščių rajono savivaldybė yra viena dosniausiai komer-
cinius festivalius finansiškai remiančių savivaldybių Utenos 
regione. Šiemet iš biudžeto muzikos, meno ir ekstremaliojo 
rokenrolo festivaliui „Devilstone“ skirta 4 tūkst.700 Eur, 
kultūros festivaliui „Purpurinis vakaras“ – 4 tūkst.250 Eur. 
Iš viso dešimčiai festivalių paskirstyta 12 tūkst. 350 Eur.

„Anykšta“ domėjosi, kokią finansinę paramą komerci-
niams festivaliams skiria kitos Utenos regiono savivaldybės.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Profesoriaus biblioteką raginama 
kuo skubiau kelti į dienos šviesą

Buvusio Lietuvos mokslų akademijos tarybos nario, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko An-
tano Tylos daugiau kaip keturi tūkstančiai rinktinių knygų po jo mirties buvo perduotos Anykščių 
bibliotekai. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Beveik keturias paras vykstančio festivalio „Devilstone“ organi-
zatoriai yra atleisti nuo vietinės rinkliavos. Per parą už naudoji-
mąsi Dainuvos slėniu jiems reikėtų mokėti po 400 Eur.

Anykščių rajono Kultūros tarybos narys, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direk-
toriaus pavaduotojas Vytautas Balčiūnas ragina skubiai sušaukti neeilinį Kultūros tarybos 
posėdį ir aptarti klausimą dėl prof. Antano Tylos personalinės bibliotekos salės atidarymo 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

Reaguodama į šį V. Balčiūno raginimą, Kultūros tarybos pirmininkės pareigas einanti 
Anykščių rajono tarybos narė, liberalė Irma Smalskienė aiškina, kad  bibliotekos patalpų 
klausimai nepriklauso Kultūros tarybos kompetencijai. 

Sprendimas pribloškė

„Kaip visiems žinoma, profe-
sorius A. Tyla nuo vaikystės kau-
pė knygas ir rankraščius, kurių 
visas per 4 tūkstančius rinktinių 
knygų fondas ir rankraščių fon-
das po profesoriaus mirties buvo 
apdovanotas ir perduotas Anykš-
čių bibliotekai. Tikėtasi, kad joje 
bus sukurta profesoriaus vardinė 
bibliotekos salė, kuri kartu būtų 
ir kamerinis dialogo centras – 
pokalbių, diskusijų, susitikimų 
(iki 25 asmenų) erdvė. Joje būtų 
generuojamos atsinaujinimo 
nuostatos, diskutuojama įvairiais 
istorijos, kultūros, bendrojo gėrio 
klausimais, kurie labai svarbūs 
kultūros mieste, juolab tokiame, 
kuris iš kurortinės vietovės taps 
Lietuvos kurortu, o jo svečiams 
bus svarbios ne tik SPA paslau-
gos, bet ir kultūrinio dialogo ren-
giniai.

Pasikeitė organizatoriai

Dėl finansinės paramos į 
Anykščių rajono savivaldybę 
jau dvyliktąjį kartą rengiamam 
festivaliui „Devilstone“ šiemet 

kreipėsi Anykščiuose registruota 
asociacija „Anykščių kultūrinės 
iniciatyvos“. Beveik trejus metus 
gyvuojančios asociacijos vado-
vas yra Giedrius Gudaitis.

Nuo kelio 
nuskriejo 
„fūra“ iš 
Rusijos

Rajone – keturi 
„šimtukai“

Apytuštei salei 
buvo pristatytas 
ukrainiečių 
režisierės 
spektaklis

Defektai. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė šį an-
tradienį vyko į Vilnių. Sostinėje 
L.Kuliešaitė dalyvavo susitikime 
su UAB „Jungtiniai projektai“ 
atstovais. Susitikime buvo kal-
bamasi apie dešiniojo  Švento-
sios upės tako defektų taisymo 
sutartį.

Būstas. Registrų centras skel-
bia, kad Anykščiai šiemet išsi-
skyrė pagal būsto pardavimus. 
Pirmąjį šių metų pusmetį Anykš-
čiuose parduoti 115 butų. Kartu 
su sandorių kiekiu augo ir butų 
kainos – butai šiemet buvo par-
duodami už vidutinę 640 eurų už 
kv. metrą kainą, arba penktadaliu 
brangiau nei pernai. Beje, Anykš-
čiuose šiemet savininkus pakeitė 
ir beveik 100 gyvenamųjų namų, 
tačiau, palyginti su praėjusių 
metų pirmuoju pusmečiu, tai yra 
18 proc. mažiau.

Paroda. Liepos 15 dieną, penk-
tadienį, Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje festivalio 
„Devilstone“ organizatorių inici-
atyva  atidaryta paroda „The kids 
are all wild“. Parodos lankytojai iš 
anksto perspėjami, kad nuotrau-
kos gali šokiruoti, o paroda skirta 
tik asmenims nuo 18 metų.

Lokacija. Anykščių kultūros 
centro fojė duris atvėrė bistro 
„Pirmas daigas“. Iki šiol ši viešo-
jo maitinimo įstaiga veikė basei-
no „Bangenis“ patalpose. Mažoji 
bendrija „Novėja“, kurios vadovė 
yra motinystės atostogose esanti 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėja Gabrielė 
Griauzdaitė – Patumsienė, buvo 
vienintelė Anykščių kultūros 
centro skelbto viešojo patalpų 
nuomos konkurso dalyvė. Bis-
tro kultūros centre nuomosis 56 
kv.m patalpas ir per mėnesį mo-
kės 1,11 Eur už kv.m.

Į Anykščius 
sugrįžo festivalis 
„Devilstone“
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temidės svarstyklės

Apytuštei salei buvo pristatytas 
ukrainiečių režisierės spektaklis

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Liepos 12 -tos vakarą Anykščių kultūros centre vyko 
spektaklis „Skerdynių dievas“ (pagal Yasmina’os Reza’os 
kūrinį): jį režisavo ukrainiečių režisierė Viktoriya Manole. 
Spektaklis buvo skirtas finansiškai paremti nuo karo nu-
kentėjusiam Kijevo teatrui-mokyklai „SPLASH“.

Anykščių kultūros centro reži-
sierius Jonas Buziliauskas sakė, 
kad šis spektaklis – tai ne tik ben-
dras Ukrainos teatro „SPLASH“ 
ir Anykščių kultūros centro pro-
jektas, kuriuo siekiama keistis 
patirtimi, tačiau tuo pat metu juo 
buvo siekiama padėti finansiškai 
minėtam Kijevo teatrui.

buvo galima nusipirkti už 5 eu-
rus.“

,,Anykšta“ teiravosi, kaip ir kas 
rems Kijevo teatrą. 

 „Mes parašėme projektą ir te-
atrui mokėjo Lietuvos Kultūros 
fondas. Tie pinigai konkrečiai 
teatrui „SPLASH“, jo aktoriams, 
kurie šiuo metu neturi darbo, 
nes dabar Kijeve į teatrą mažai 
kas eina. Juo labiau ten buvo te-
atras-mokykla suaugusiesiems, 
o teatro meno šiuo metu mokosi 
retas. Tiesiog gelbstime teatrą, 
– pasakojo J. Buziliauskas ir da-
lijosi tolesniais planais, - rudenį 
planuojame spektaklį rodyti ir ne 
Anykščiuose, žiūrėsime, ar žmo-

nės norės aukoti lėšų. Tuomet 
pervestume surinktus pinigus 
Ukrainos teatrui. Tačiau dar neži-
nome, kaip reiktų pinigus rinkti, 
man labai nepatinka ta „aukos 
dėžutės“ forma, norisi viską pa-
daryti civilizuočiau.“

Paklaustas, kokia informacija 
apie spektaklį buvo skelbiama 
visuomenei, nes Kultūros centro 
salė, kurioje telpa apie 500 žiūro-
vų, jų sulaukė tik apie 150, J. Bu-
ziliauskas sakė: „Kultūros centro 
„Facebook“ puslapyje informa-
cija buvo skelbiama daugelį kar-
tų, taip pat apie spektaklį rašė 
„Nykščiai“. Kas domisi kultūra, 
tas informaciją randa.“

„Kokiu nors būdu norėjome 
padėti Ukrainai ir su mūsų bičiu-
liu, teatro - mokyklos „SPLASH“ 
direktoriumi, sutarėme, kad kuris 
nors jų teatro režisierius atvyks 
pas mus pastatyti spektaklio, o 
mes jiems už tai sumokėsime. Tad 
pas mus atvyko režisierė Viktori-
ya: ji ne iš Anykščių, pabėgėlės 
statusas jai suteiktas Ispanijoje. 
Ji pas mus dirbo 2,5 mėnesio ir 
tuoj vėl išskris į Ispaniją. Reži-
sierė pastatė spektaklį, kurį pati 
pasirinko - tai yra Yasmina’os 
Reza’os „Skerdynių dievas“, – 
sakė J. Buziliauskas.

Spektaklis vyko lietuvių kalba. 
„Vaidino mūsų aktoriai, jie tik per 
repeticijas kalbėdavosi rusiškai. 
Mes jį vaidinsime ir toliau, bet ne 
tik Anykščiuose“, – teigė Anykš-
čių kultūros centro režisierius.

Pasak J. Buziliausko, žiūrovų 
į spektaklį susirinko gana daug: 
„Nebuvo perdėto susidomėjimo, 
tačiau apie pusantro šimto žiūro-
vų  sulaukėme. Į spektaklį bilietą 

Anykščių kultūros centro re-
žisierius Jonas Buziliauskas 
teisinosi, jog informacijos 
apie ukrainiečių režisierės 
pastatytą spektaklį pakako, 
bet anykštėnai nepakankamai 
domisi kultūros renginiais.

Anykščių Kultūros centre vyko ukrainiečių režisierės Viktoriya’os 
Manole’os režisuotas spektaklis „Skerdynių dievas“ (pagal 
Yasmina’os Reza’os kūrinį), kuriame vaidino Anykščių kultūros 
centro aktoriai, sulaukė menko žiūrovų susidomėjimo.  

Anykščių tiltai

Migrantai. Lietuvos pasie-
niečiai per pastarąją parą prie 
sienos su Baltarusija apgręžė 
35 neteisėtus migrantus, penk-
tadienį paskelbė Valstybės sie-
nos apsaugos tarnyba (VSAT). 
Iš viso nuo praėjusių metų rug-
pjūčio 3 dienos, kai VSAT įgijo 
teisę apgręžti neteisėtus migran-
tus, jų iš Baltarusijos į Lietuvą 
neįleista beveik 10,6 tūkstančio. 
Praėjusiais metais iš Baltarusi-
jos į Lietuvą neteisėtai atvyko 
beveik 4,2 tūkst. migrantų.

Sunaikino. Aplinkosauginin-
kai Utenoje sunaikino per 370 
neteisėtų žvejybos ir medžioklės 
įrankių, penktadienį pranešė 
Aplinkos apsaugos departamen-
tas. Neteisėti įrankiai Utenos 
gyvosios gamtos apsaugos ins-
pekcijos ir Vilniaus administra-
cinių bylų nagrinėjimo skyriaus 
sunaikinimui buvo perduoti 
ketvirtadienį. Sunaikinti 99 tin-
klai, penkios medinės valtys, 
144 ežerinės gaudyklės, penkios 
ungurinės gaudyklės, 33 bučiai, 
50 palaidinių, 16 vielos strypų, 
keturios meškerės, penkios vė-
liavėlės, aštuoni skrituliai, du 
ledo grąžtai, viena peikena ir 
du spąstai.Konfiskuoti daiktai 
pirmiausia būna perduodami 
Valstybinei mokesčių inspekci-
jai (VMI), institucija iš pradžių 
vertina ar konfiskuotas priemo-
nes įmanoma realizuoti.

Susitarimas. Parlamentinių 
partijų vadovai penktadienį Sei-
me pasirašė naują susitarimą dėl 
gynybos: bus siekiama išlaikyti 
ne mažesnį nei 2,5 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP) 
dydžio finansavimą ir didinti 
pagal krašto apsaugos sistemos 
poreikius, didinti šauktinių skai-
čių. Naujasis susitarimas galios 
iki 2030 metų. Jame nustato-
mos trys artimiausio laikotar-
pio kryptys siekiant užtikrinti 
nacionalinį saugumą: Lietuvos 
kariuomenės bei tarptautinių 
saugumo ir gynybos garantijų 
stiprinimas, valstybės pasirengi-
mas ginkluotai gynybai ir atsa-
kas į hibridines atakas. Rengiant 
dokumentą, partijų atstovams 
nepavyko sutarti dėl siekio 
įvesti visuotinį šaukimą ir kon-
kretaus gynybos finansavimo 
procento. Privalomosios pradi-
nės karo tarnybos karių skaičius 
bus nuosekliai didinamas pagal 
krašto gynybos poreikius, lygia-
grečiai vystant alternatyviosios 
karo tarnybos sistemą. Susita-
rime taip pat konstatuota, jog 
šiemet pasiektas ankstesnis įsi-
pareigojimas gynybai skirti 2,5 
proc. BVP dydžio sumą Lietu-
vos politikai rengti naują partijų 
susitarimą dėl krašto apsaugos 
ir gynybos nutarė Rusijai vasarį 
pradėjus karą prieš Ukrainą.

-Bns

Ginklas. Liepos 14 dieną  
apie 13 val. Kavarsko sen. Da-
bužių I kaime vyras (g. 1981 
m.), tvarkydamas mirusio se-
nelio garažą, rado pistoletą 
(markė nustatinėjama) ir 6 vnt. 
šovinių. Ginklas ir šaudmenys 
paimti. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 253 str. 
1 d..

Avarija. Liepos 13 dieną 
apie 16.15 val. neblaivus (nu-
statytas 2,63 prom. girtumas) 

vyras (g. 1995 m.), gyvenantis 
Anykščiuose, Stoties g., vai-
ruodamas automobilį VOLVO 
S60, jo nesuvaldė, nuvažiavo 
nuo kelio ir apvirto. Eismo įvy-
kio metu žmonės nenukentėjo. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Liepos 13 dieną, 
trečiadienį, gautas pranešimas, 
kad Anykščių sen. Naujųjų El-
mininkų kaime dega traktorius. 
Atvykus ugniagesiams, atviros 
liepsnos nebuvo, gyventojai 
degantį teleskopinį krautuvą 
buvo apgesinę. Gaisro metu 

apdegė krautuvo elektros ins-
taliacija ir variklio skyrius. 
Įvykis tiriamas.

Pagalba. Liepos 12 dieną 
gautas pranešimas, jog važiuo-
jant nuo Andrioniškio Sedeikių 
kelias neišvažiuojamas – ant 
jo užgriuvęs medis. Ugniage-
siams panaudojus grandininį 
pjūklą, medis pašalintas nuo 
kelio. Taip pat gautas pra-
nešimas, kad Anykščiuose, 
A.Baranausko a., automobilių 
stovėjimo aikštelėje, pavojin-
gai kabo šakos. Atvykus ugnia-

gesiams nurodytu adresu, virš 
aikštelės 10 m aukštyje buvo 
pakibusios trys šakos. Auto-
mobiliai patraukti, teritorija ap-
tverta STOP juosta. Apie padė-
tį informuoti komunalininkai. 
Liepos 14 dieną ugniagesiai 
gavo pranešimą, kad ties De-
beikių sen. Zigmantavos kai-
mu, kelio Svėdasai – Anykš-
čiai kelkraštyje, guli nuvirtęs 
medis.Ugniagesiai panaudoję 
grandininį pjūklą, medį paša-
lino nuo važiuojamosios kelio 
dalies.

Nuo kelio nuskriejo „fūra“ iš Rusijos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po avarijos vairuotojo kabina atsidūrė po priekaba. 

Penktadienį, liepos 15-ąją, apie vidurdienį Biržinės san-
kryžoje nuo kelio nulėkė sunkvežimis su rusiškais valsty-
biniais numeriais. Sunkvežimis važiavo nuo Utenos pusės 
ir, pralėkęs kelio Anykščiai-Molėtai sankryžą, įskriejo į gilų 
griovį, kartu nusinešdamas kelio atitvarus. Vairuotojo ka-
bina atsidūrė po priekaba.

Į įvykio vietą lėkė du greito-
sios bei ugniagesių gelbėtojų ir 
policijos ekipažai. Vairuotojas 
iš kabinos išsivadavo pats, pa-
našu, kad gelbėtojų automobilis 
pakeliui į įvykio vietą buvo at-
šauktas. 

Vairuotojui medikų pagalbos 
taip pat neprireikė. Pusamžis 
vairuotojas buvo blaivus.

Po avarijos jis kažkam skam-
bino, panašu, kad darbdaviui, 
ir rusiškai pranešė: „Viskas, aš 

sudužau.“
 Avarija eismo nesutrikdė, jos 

priežasčių policijos pareigūnai 
penktadienį nekomentavo. Pa-
prasčiausia ir labiausiai tikėtina 
įvykio versija - vairuotojas pri-
snūdo. Tačiau, kadangi avarija 
įvyko sankryžoje, gali būti, jog 
kažkas iš šalutinio kelio lindo 
„po fūra“ ir vairuotojas, staigiai 
suktelėjęs vairą, nebesuvaldė 
sunkiasvorės transporto prie-
monės.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros tarybos narys, 
Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus direktoriaus pa-
vaduotojas Vytautas Balčiū-
nas teigia, kad  dėl Anykščių 
rajono tarybos sprendimo 
Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešoji biblioteka neteko da-
lies jai specialiai suprojek-
tuotų patalpų.

Profesoriaus biblioteką raginama 
kuo skubiau kelti į dienos šviesą

(Atkelta iš 1 psl.)

Pagaliau pačiai Anykščių inte-
ligentijai labai svarbu vidiniuose 
ratuose (istorikų, lituanistų, meno 
ir kt. sričių humanitarinio profilio 
profesionalų) diskutuoti, permąs-
tant atsinaujinimo ir pažangos kū-
rimo konceptus. Anykščių biblio-
teka turi tik vieną bendrą renginių 
ir parodų salę, o kamerinės salės 
neturi, tad Tylos bibliotekos salė 
būtų tokia kamerinė dialogų salė.

Pamenu asmeniškus pokalbius 
su profesoriumi ir Anykščiuose, ir 
Vilniuje, dalyvaujant kultūrininkei 
Bronei Lukaitienei, kuriuose buvo 
aiškiai įvardyta, kad išskirtinės 
vertės personalinė akademiko bi-
blioteka taps Anykščiuose sale, 
kurioje bus galimybė ne tik skaityti 
jo knygas, bet ir rengti svarstybas, 
idėjų ir jų įgyvendinimo permąs-
tymo kamerinius renginius, kurie 
labai svarbūs idėjų generavimui.

Tokia A. Tylos personalinė bi-
bliotekos salė nuo bibliotekos 
sukūrimo buvo matoma nuo Vil-
niaus gatvės pusės pastato I aukš-
te, pro kurio salės langus atsiveria 
Anykščių šventovės ir poeto Anta-
no Baranausko, Vyskupo skvero ir 
Anykščių menų centro – buvusios 
A. Baranausko salės - erdvė (bi-
bliotekos sertifikuotame projekte  
– tai Metodinio skyriaus ir Išteklių 
skyriaus patalpos).

Neturėjau jokių abejonių, kad 
taip nebus, ypač kai pavasarį suži-
nojau, kad bibliotekos direktoriui 
R. Kutkai 2022 metų personalinėse 
užduotyse įrašyta prievolė sukurti 
Antano Tylos personalinę bibliote-
ką Anykščių viešosios bibliotekos 
pastate, kuri būtų atidaryta vasarą, 
per jubiliejinį Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimą.

Kovo mėnesį, viešėdamas atos-
togų metu Anykščiuose, apėjau 
naująją biblioteką – vienintelį 
atkurtoje valstybėje Anykščiuo-
se pastatytą kultūrinės paskirties 
pastatą, kuris sukurtas pagal au-
dituotą projektą, tad atitinka vi-
sus nacionalinius ir tarptautinius 

S. Obelevičiaus kultūrines nuos-
tatas, jo milžinišką indėlį plėtojant 
kultūrą, o ypač įsteigiant Anykš-
čių menų centrą, kur rodoma A. 
Talačkos europinės vertės meno 
kolekcija, kur įkurta jo bibliotekos 
ir rankraščių salė, tad buvau tikras, 
kad meras ir dabar, pats būdamas 
rašytojas, labai prisidės prie Gar-
bės piliečio, jo asmeninio draugo, 
bendraminčio A. Tylos personali-
nės bibliotekos salės sukūrimo.

Tačiau mane pasiekė rajono Ta-
rybos paskutinio pasėdžio spren-
dimas, kuris pribloškė: biblioteka 
neteko jai specialiai suprojektuotų 
patalpų (Metodinio skyriaus ir Iš-
tekių formavimo skyriaus, kurie 
buvo įkurti ir veikė kokybiškai), 
jos brutaliai atimtos, nors pagal sa-
vivaldybės įsipareigojimą finansi-
niam donorui – Kultūros ministe-
rijai, patalpos gali būti naudojamos 
tik pagal pirminę paskirtį, kurios 
sukūrimui sutartimi su ministerija 
ir paskirti VIP pinigai).  Negaliu 
suvokti, kas ir kodėl taip pada-
rė, bet suvokiu viena – Anykščių 
kultūros taryba privalo siekti A. 
Tylos personalinės bibliotekos sa-
lės sukūrimo ir sprendimo dėl to 
įteisinimo.

Todėl ir prašau Gerb. pirminin-
kės surengti neeilinį e-būdu posėdį 
dėl šio klausimo, kad gražiausios 
mūsų viltys, taurūs siekimai, kurių 
įgyvendinimui yra visos sąlygos, 
netaptų mūsų gėda.

Labai gerai, kad gerb. A. Bere-
zauskienė surengė savo skyriuje 
mažą parodą iš A. Tylos dova-
notos bibliotekos, bet tai niekaip 
negali būti traktuojama kaip Ty-
los personalinės bibliotekos pri-
statymas liepos 23 dieną. Tai  tik 
pirmas žingsnis į bibliotekos salės 
sukūrimą (99, 9 proc. knygų ir 
rankraščių toliau guli rūsyje, dėžė-
se, be perspektyvos)“, - Kultūros 
tarybai adresuotame laiške rašo 
V.Balčiūnas.

Aiškina, kad tai – ne 
Kultūros tarybos reikalas

Po to, kai V.Balčiūnas išpla-
tino šį laišką, Kultūros tarybos 
pirmininkės pareigas einanti 
I.Smalskienė Kultūros tarybos 
narius informavo, kad bibliote-
kos patalpų klausimai nėra Kul-
tūros tarybos kompetencija.

(Nukelta į 5 psl.)

Ar dalyvausite šį 
savaitgalį 
Anykščiuose 
vykstančiame 
festivalyje
„Devilstone“?

Juozas RATAUTAS,
anykštėnas:
Nedalyvausiu. Šio festiva-

lio turinys aiškiai disonuoja su 
anykštietiška kultūra. Be to, 
man svarbesni čia gyvenančių 
žmonių interesai, kurių didžiąją 
dalį renginio organizatoriai ir 
dalyviai pažeidžia.

Romualdas INČIRAUSKAS,
profesorius, anykštėnas:
NEDALYVAUSIU, nes šis 

renginys skleidžia demonišką 
dvasią, o tai labai pavojinga ir 
užkrečiama, ypač jaunam žmo-
gui. Ar mes tikime, ar netikime, 
dvasinis pasaulis egzistuoja, 
taigi saugokime save!

Gitautė JONAITYTĖ, 
troškūnietė:
Neklausoma muzika mano 

širdžiai.

Diana RUDOKIENĖ,
anykštėnė:
Nepatinka tokia muzika.

2022 m. liepos 22 d. 13 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 43-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ISTORIJŲ DVARELYJE, 
PAUPIO G. 10, ANYKŠČIAI.

Jungtinis komitetų posėdis vyks 2022 m. liepos 20 d. 14 val. (trečiadienį) nuotoliniu būdu 
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės interne-
tiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

reikalavimus – turi būtinas šiuo-
laikinės bibliotekos sandus, nors 
pagal modelį jis yra dėl taupymo 
kiek sumažintas ir nėra išspręsta 
bibliotekos plėtros ateityje proble-
ma, nes fondai auga intensyviai, o 
Anykščių – kultūros miesto, gar-
saus rašytojų – klasikų kūrybos 
tradicijomis, – kraštotyriniai fon-
dai gausėja ypač intensyviai, juose 
kaupiant ir dabar Anykščiuose ku-
riančių rašytojų rankraščius (vieni 
didžiausių jų yra Anykščių Garbės 
piliečių R. Vanago ir V. Račkaičio 
bei M. Telksnytės bei kitų fondai), 
kuriems jau ankšta Krašto doku-
mentų ir kraštotyros skyriuje, kurį 
kūrybingai administruoja naciona-
linio pripažinimo bibliotekų eks-
pertė Audronė Berezauskienė.

Teko dirbant Kultūros ministe-
rijos kolegijoje karštai ginti inves-
ticinių lėšų Anykščių bibliotekai 
skyrimą, kuris buvo labai sudė-
tingas. Tąkart kolegijoje dalijausi 
atsiminimais, kad Anykščių bi-
blioteka niekada gerų patalpų ne-
turėjo, buvo keliuose pastatuose, 
kurie neatitiko jokių normų, todėl 
Knygos miestas – Anykščiai ver-
ti kokybiškos bibliotekos. Tąkart 
pavyko apginti lėšas, savivaldybė 
pasirašė sutartį su ministerija ir įsi-
pareigojo tikslines valstybės VIP 
lėšas naudoti tiksliai pagal paskirtį 
– bibliotekos specializuotoms rei-
kmėms.

Buvau tikras, kad, kaip ir Mon-
sinjoro, meno puoselėtojo kun. A 
Talačkos personalinė biblioteka 
Sakralinio meno centre, taip ir A. 
Tylos personalinė biblioteka mies-
to viešojoje bibliotekoje šiemet 
bus įkurdinta atskiroje salėje ir 
veiks kaip kamerinis dialogo cen-
tras – susitikimų salė. Nudžiugau 
matydamas miesto šventės progra-
moje liepos 23 d. jau numatytą A. 
Tylos personalinės bibliotekos sa-
lės, kuri būtų puiki dovana miestui 
ir Lietuvai, pristatymą, juoba kad 
į jos rankraščių fondą jau dabar, 
Istorijos instituto vadovų duome-
nimis, formuojasi norinčių vykti į 
Anykščius ir ją tirti grupės. Buvau 
tikras, kad per keturis tūkstančius 
rinktinių knygų liepos 23 bus at-
verta visuomenei susipažinti, ypač 
knygos  Anykščių tematika nuo 19 
a. spaudos draudimo laikų ir tarpu-
kario (Petro Biržio, pasivadinusio 
Akiru, abi knygos „Anykščiai” lai-
dos ir kt. unikumai). Visada labai 
vertinau Anykščių mero, rašytojo 

Ech, kad pensiniam amžiui 
būtų keliami tik tokie 
reikalavimai...

Inga EIDRIGEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė, apie tai, kas yra 
tradicinis festivalis:

„Organizatorius gali būti bet 
kas, svarbu, kad festivalis Anykš-
čių rajono tarybos būtų pripažin-
tas tradiciniu, vykstančiu trejus 
metus ar ilgiau Anykščiuose.“

Toks jau tas dabartinis 
jaunimas...

Vytautas BALČIŪNAS, Lie-
tuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus direktoriaus pavaduo-
tojas, apie papildomų patalpų 
Anykščių bibliotekoje suteiki-
mą  Anykščių jaunimo klubui:  

„Mane pasiekė rajono Tarybos 
paskutinio pasėdžio sprendimas, 
kuris pribloškė: biblioteka nete-
ko jai specialiai suprojektuotų 
patalpų, jos brutaliai atimtos.“ 

Ar tikrai jums verta abejoti? 

Romas KUTKA, Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių viešosios 
bibliotekos direktorius, apie 
patalpų perdavimą Anykščių 
jaunimo klubui:

 „Sutarties dėl patalpų perda-
vimo Anykščių jaunimo klubui 
dar nepasirašiau.“

Žiūrint su kuo nueina...

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas, apie 
atlikėjų sprendimą prieš pat 
renginį atsisakyti dalyvavimo 
Naisių festivalyje, kurio pa-
grindinis organizatorius Ra-
mūnas Karbauskis: 

„Kai kultūra taip stipriai nuei-
na į politiką, nėra gerai.“

O kai kas tai net su 
teisiamais politikais į 
bendrą sąrašą eina...

Julius JAKUBĖNAS, 
Anykščių kultūros centro reži-
sierius, apie  Naisių festivalio 
politizavimą:

 „Šiuo atveju Karbauskis  yra 
vienos didžiausių  Lietuvos par-
tijų lyderis su didžiulėm  galiom 
ir su abejotina reputacija.“  
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Po dvejus metus trukusios 
pandeminės tylos šį savaitgalį 
į Anykščius sugrįžo muzikos, 
meno ir ekstremaliojo roken-
rolo festivalis „Devilstone“.
Šiemet jau bus dvyliktas  
kartas, kai nuo ketvirtadienio 
iki pat sekmadienio apsnū-
dęs Dainuvos slėnis tampa 
panašus į dūzgiantį bičių 
avilį, kuris nenurimsta nei 
danguje trankantis perkūnui, 
nei stojus nakties tamsai. O 
festivalio, kurį organizatoriai 
šiemet pakrikštijo „Rokenrolo 
kurortu“, „turistai“, kaip 
įprasta, plačiai pasklinda ne 
tik po festivalio teritoriją, bet 
ir po visą Anykščių miestą.

Girdžiu ir matau, kad net 
ir festivaliui „Devilstone“ 
vykstant jau daugiau nei 
dešimtmetį, su šiuo muziki-
niu reiškiniu dalis anykštėnų 
iki šiol negali susitaikyti. 
kuomet Dainuvos slėnį raižo 
skardus Radžio balsas ar per 
Anykščių miestą nuvilnija 
Mios kniaukimas, kažkodėl 
iki šiol visi smagiai ploja 
katutėmis ir tarsi praranda 
klausą, tačiau kai čia pat 
suskamba griausmingų gitarų 
rifai, žmonės visame mieste 
neišvengiamai nubunda ir 
ima keiksnoti dėl nepake-
liamame triukšme praleisto 
savaitgalio.kodėl?

O taip...  Šis savaitgalis, 
muzikos požiūriu, iš tiesų bus 
karštas. Į Anykščius sugrįžta 
2010 metais jau pasirodžiu-
si norvegų juodojo metalo 
grupė „Mayhem“, po savęs 
tuomet palikusi net porą metų 
vilnijusį skandalą. Taip, tai ta 
pati grupė, kurios istoriją lydi 
mįslingos jos narių mirtys, 
degančios bažnyčios ir krauju 
aplaistyta ideologija. Pasku-
tiniai įrašai internete infor-
muoja, kad grupė „Mayhem“ 
buvo suimta nyderlanduose, 
kur tiesiog sugriovė viešbučio 

kambarį...
jei šios eilutės jums kelia 

asociacijas, susijusias su 
siaubo scenomis, perspėju – 
norvegai Dainuvos slėnyje 
plaikstysis jau tuoj, naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį. jei 
tą naktį jus aplankys koš-
marai, tikėtina, kad tai ne 
atsitiktinumas...

O ar jau esate pasiruo-
šę šį savaitgalį leisti laiką 
ilgiausiose eilėse prekybos 
centruose bei parduotuvėse?  
Pamirškite ir apie laisvą 
stalelį kurioje nors miesto ka-
vinėje! ištroškę ir alkani (nes 
festivalio teritorijoje valgyti 
ir gerti yra vel-
niškai brangu) 
„rokenrolo 
turistai” 
plačiai pasklis 
po Anykščių 
miestą ir šluos parduotuvių 
lentynas bei siaubs kavines ir 
barus. ir, jeigu jau esate įsigi-
ję Anykštėno kortelę, kuri, 
kaip teigia ją sugalvojusi 
rajono valdžia, anykštėnams 
yra savotiška kompensacinė 
priemonė, turinti atlyginti 
turistų jiems sukeliamus ne-
patogumus, galų gale supra-
site, kad šį savaitgalį mojuoti 

ja – tarsi puodeliu vandens 
bandyti užgesinti liepsnų ap-
imtą Anykščių bažnyčią...

O kur dar geležinėmis tvo-
romis užtverti pėsčiųjų takai, 
paplūdimiai? kalnai paliktų 
šiukšlių, kurių net ir uoliau-
siai dirbantys komunalininkai 
tiesiog nespėja išvežti...

kaip ten bebūtų, manau, kad 
festivalis „Devilstone“  yra 
vienas geriausių dalykų, kuris 
galėjo nutikti Anykščiams, bet 
laikas pagalvoti ir apie „Ro-
kenrolo kurorto“ gyventojus.

Visų pirma, kiekvienam, 
atvykstančiam į festivalį „De-
vilstone“, turėtų būti įvestas 

„rokenrolo 
vartų“ 
mokestis. 
Tebūnie tai 
simboli-
nis euras, 

tačiau per savaitgalį į savi-
valdybės biudžetą pavyktų 
surinkti kelis tūkstančius 
eurų, kurie vėliau galėtų būti 
panaudoti Anykščių rajono 
reikmėms.

Anykščių rajono gyvento-
jams į festivalį „Devilstone“ 
būtų galima taikyti maksima-
lias bilietų nuolaidas. Tegul 
žmonės iš arti pamato ne tik 

Radžį ir Mią. Vėliau patys 
susipras, kad visokios „bala-
baikos“ per „superfiestas“ ir 
„nykščių“ radiją skirtos tik 
ausims gadinti.

Tiems gyventojams, kurie 
nepageidauja turėti nieko 
bendra su „Devilstone“, pra-
vartu būtų nemokamai dalyti 
ausų kaištukus, o prekybos 
centruose per festivalinį 
savaitgalį bent viena kasa 
galėtų būti skirta tik anykštė-
nams aptarnauti.

Tai tik keletas minčių, kaip 
būtų galima palengvinti 
„Rokenrolo kurorto“ gyven-
tojų gyvenimus. juk negali 
taip būti, kad kažkas keturias 
paras „uliavoja“, o kažkas 
dėl to kenčia.

na, o festivalio organizato-
riai kaip atsidėkojimą miestui 
ant vieno daugiabučio namo 
miesto centre prieš keletą 
metų nutapė gaidį haliucio-
geninių grybukų fone. labai 
„rokenroliškas“ meno kūri-
nys, bet ar ne laikas „Devisl-
tone“ organizatoriams bent 
jau po dešimtmečio priminti, 
kad tikrieji „Rokenrolo 
kurorto“ gyventojai pirmiau-
sia yra anykštėnai ir čia jų 
balsas turi būti lemiamas.

Rajone – keturi „šimtukai“
Abiturientai gali ramiau atsipūsti: jau paskelbti visų valstybinių brandos egzaminų re-

zultatai. Šiais metais Anykščių rajone – keturi „šimtukai“, kuriais įvertintos merginų iš 
Anykščių Jono Biliūno bei Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijų žinios.

Anykščių J. Biliūno gimnazi-
jos abiturientė Emilija Šukytė 
ir Troškūnų K. Inčiūros gimna-
zijos moksleivė Ieva Gudonytė 
už valstybinį lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzaminą 
surinko po 100 balų. J. Biliū-
no gimnazijos moksleivė Aistė 
Nadolskytė 100 balų gavo už 
anglų kalbos valstybinį brandos 
egzaminą, o toje pačioje gim-
nazijoje besimokančios ukrai-
nietės Sofijos Sarančos rusų 
kalbos valstybiniame egzamine 
žinios įvertintos „šimtuku“.

Matematikos valstybinį bran-
dos egzaminą, palyginti su ben-
drais rezultatais respublikos 
mastu, anykštėnai šiemet išlai-
kė prasčiau: Lietuvoje jo neį-
veikė 35 proc., Anykščių rajone 
– 40,86 proc. (pernai atitinka-
mai 15,22 proc. ir 14.75 proc.).

Iš viso J. Biliūno gimnazijo-
je lietuvių kalbos ir literatūros 
brandos egzaminą rinkosi lai-
kyti 73 moksleiviai, neišlaikė 
trys. 16-35 balus surinko 22 
moksleiviai, 36-85 balų – 40. 
Septyni šios gimnazijos abitu-
rientai buvo įvertinti 86-99 ba-
lais, vienas – šimtu balų. Troš-
kūnų K. Inčiūros gimnazijoje šį 
egzaminą laikė 10 abiturientų. 
Visi egzaminą išlaikė: penki iš 
jų surinko 16-35 balus, keturi – 

36-85 ir vienas 100.  Svėdasų 
J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje 
lietuvių kalbos egzaminą laikė 
6 moksleiviai. 16-35 balus su-
rinko trys, 36-85 balus – du, o 
vienas buvo įvertintas 86-99 
balais. Vienas abiturientas iš 
Aukštaitijos profesinio rengi-
mo centro Anykščių filialo lai-
kė valstybinį lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzaminą, 
bet jo neišlaikė. Iš viso rajone šį 
egzaminą laikė 90 moksleivių, 
Lietuvoje – 16 tūkst. 917 abi-
turientų. Rajone egzamino ne-
išlaikė 4, Respublikoje – 1349, 
„šimtukų“ buvo 383. 

Anglų kalbos valstybinį 
brandos egzaminą J. Biliūno 
gimnazijoje rinkosi laikyti 78 
moksleiviai, visi jie egzaminą 
išlaikė. 16-35 balus surinko 
11 mokinių, 36-85 balus – 56 
abiturientai, 86-99 balais buvo 
įvertintos dešimties dvylikto-
kų žinios, o vienas J. Biliūno 
gimnazijos abiturientas  buvo 
įvertintas  100 balų. Svėdasų J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje 
anglų kalbos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 5 moksleiviai, 
visi egzaminą išlaikė. 36-85 
balus gavo 4, o 86-99 – vienas 
gimnazistas. Devyni Troškūnų 
K. Inčiūros gimnazijos abituri-
entai taip pat laikė anglų kalbos 

valstybinį brandos egzaminą. 
Visi išlaikė. 16-35 balus surin-
ko 3, 36-85 balus – 5, o 86-99 
balus – 1 gimnazistas. Trys 
Aukštaitijos profesinio ren-
gimo centro Anykščių filialo 
moksleiviai taip pat rinkosi šį 
egzaminą, visi išlaikė. 16-35 
balus surinko vienas, o 36-85 
balus – du moksleiviai. Anglų 
kalbos valstybinį brandos egza-
miną Anykščių rajone rinkosi 
laikyti 95 abiturientai, o visoje 
Lietuvoje jį laikė 17 tūkst. 271 
kandidatas. Anykščių rajone 
egzaminą išlaikė visi, Lietuvoje 
neišlaikė 324 mokiniai. Anykš-
čiuose „šimtuku“ įvertintos  
vieno abituriento anglų kalbos 
žinios, respublikoje – 375.

Rusų kalbos valstybinį bran-
dos egzaminą J. Biliūno gimna-
zijoje laikė 4 abiturientai. Jų re-
zultatai pasiskirstė taip: vienas 
surinko 36-85 balus, du – 86-99 
balus ir vienas – 100 balų. Vie-
nas moksleivis iš Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazijos taip pat lai-
kė šį egzaminą ir surinko 36-85 
balus. Rusų kalbos valstybinį 
brandos egzaminą laikė 5 mo-
kiniai, o respublikoje – 1818, 
iš kurių 18 egzamino neišlai-
kė. „Šimtuku“ rajone įvertintas 
vieno, Lietuvoje – 114 žinios.

Matematikos valstybinį bran-

dos egzaminą J. Biliūno gim-
nazijoje laikė 78 moksleiviai, 
neišlaikė 34. 16-35 balus surin-
ko 33, 36-85 balus gavo devyni 
gimnazistai, o du surinko 86-99 
balus. Svėdasų J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje matematiką 
laikė 8 moksleiviai, vienas eg-
zamino neišlaikė. 36-85 balus 
surinko septyni abiturientai. 
Troškūnų K. Inčiūros gimnazi-
joje šį egzaminą laikė 7 gimna-
zistai, trys matematikos neišlai-
kė, trys surinko 16-35 balus, o 
vienas - 36-85 balus. Du Aukš-
taitijos profesinio rengimo cen-
tro Anykščių filialo moksleiviai 
laikė matematikos valstybinį 
brandos egzaminą, bet abu jo 
neišlaikė. Rajone matematiką 
laikė 95 mokiniai, Lietuvoje – 
14 tūkst. 477. Rajone egzamino 
išlaikyti nepavyko 40 abiturien-
tų, o respublikoje – 5126. Lie-
tuvoje  matematikos egzamino 
„šimtukininkų“ yra vos 114.

Chemijos valstybinį brandos 
egzaminą rinkosi laikyti tik 7 
„biliūniečiai“: visi išlaikė. Vie-
nas J. Biliūno gimnazijos abi-
turientas surinko 16-35 balus, 
36-85 balus – penki, o vieno 
moksleivio žinios įvertintos 86-
99 balais. Lietuvoje šį egzami-
ną rinkosi laikyti 918 dvylikto-
kų, 35 neišlaikė, 17 surinko po 
100 balų.

Fizikos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 12 J. Biliūno 
gimnazijos gimnazistų. Visi 
išlaikė. Šeši abiturientai surin-

ko 16-35 balus, šeši – 36-85 
balus. Svėdasų J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje fiziką laikė 3 
moksleiviai, visi surinko po 16-
35 balus. Troškūnų K. Inčiūros 
gimnazijoje šį egzaminą laikė 2 
abiturientai: vienas surinko 16-
35 balus, o kitas – 36-85 balus. 
Vienas mokinys iš Aukštaiti-
jos profesinio rengimo centro 
Anykščių filialo taip pat laikė 
fizikos egzaminą ir surinko 16-
35 balus. Rajone fzikos valsty-
binį brandos egzaminą laikė 18 
abiturientų, Lietuvoje – 1911. 
Rajone egzaminą išlaikė visi, 
respublikoje 55 neišlaikė. 
„Šimtukais“ įvertintos 50 Lie-
tuvos abiturientų fizikos žinios.

Biologijos valstybinio brandos 
egzamino rezultatai: J. Biliūno 
gimnazijoje šį egzaminą laiky-
ti rinkosi 47 moksleiviai, visi 
išlaikė. 16-35 balus surinko 20 
abiturientų, 36-85 balais buvo 
įvertinti 24 egzaminą laikiusių-
jų žinios, o 86-99 balus surinko 
trys „biliūniečiai“. Svėdasų J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje 
biologiją laikė trys abiturientai - 
visi jie surinko po 36-85 balus. 
Septyni moksleiviai iš Troškū-
nų K. Inčiūros gimnazijos laikė 
biologijos valstybinį brandos 
egzaminą ir visi išlaikė. 16-35 
balus surinko keturi abiturientai, 
36-85 – du, o vieno moksleivio 
žinios buvo įvertintos 86-99 ba-
lais.  Aukštaitijos profesinio ren-
gimo centro Anykščių filiale šį 
egzaminą laikė du moksleiviai, 
bet abu neišlaikė. 

„...Jei tą naktį jus aplan-
kys košmarai, tikėtina, kad 
tai ne atsitiktinumas...“

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt
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Profesoriaus biblioteką raginama kuo 
skubiau kelti į dienos šviesą

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direk-
torius Romas Kutka prisipa-
žino, kad buvo sudaužyta jo 
svajonė bibliotekoje atidaryti 
prof. Antano Tylos persona-
linės bibliotekos salę.

(Atkelta iš 3 psl.)

„Kiek kalbėjausi su savivaldy-
bės atstovais, meru, man buvo 
paaiškinta, kad šis klausimas 
nėra Kultūros tarybos kompe-
tencijos ribose ir visus tuos da-
lykus sprendžia pats bibliotekos 
direktorius“, - „Anykštai“ sakė 
I.Smalskienė.

Paprašius nurodyti, kuris Kul-
tūros tarybos reglamento punktas 
neleidžia šia tema diskutuoti į 
posėdį susirinkusiems Kultūros 
tarybos nariams, I. Smalskienė 
dėstė: „Svarstyti, kalbėti galima, 
bet tuo nieko nebepakeisime. Net 
nežinau, ką mes galėtume pada-
ryti. Savo nuomonę, aišku, gali-
me išreikšti, viskas tvarkoje, bet 
bibliotekos patalpos Anykščių 
jaunimo klubui jau atiduotos, o 
dėl pačios prof. A.Tylos asmeni-
nės bibliotekos įkūrimo - čia jau 
sprendžia bibliotekos direktorius, 
o ne Kultūros taryba.“

Posėdį žada sušaukti 
po miesto šventės

Beje, į V.Balčiūno  kvietimą 
rinktis į neeilinį Kultūros tarybos 
posėdį ir jame aptarti klausimą 
dėl prof. Antano Tylos personali-
nės bibliotekos salės – kultūrinių 
dialogų centro atidarymo Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje sureagavo ir tokiam 
kolegos kvietimui pritarė 5 iš 17 
Kultūros tarybos narių.

Pastebėjus, kad būtų gana ne-
demokratiška nesušaukti neeili-
nio Kultūros tarybos posėdžio, 
kai jo pageidauja ir daugiau Kul-
tūros tarybos narių, I.Smalskienė 
neatmetė, kad posėdis gali būti 
sušauktas pasibaigus Anykščių 
miesto šventei, nes šiuo metu 
daugelis kultūros darbuotojų, 
tarp kurių yra ir Kultūros tary-
bos nariai, yra užsiėmę šventės 
organizaciniais reikalais.

lėjau atlikti. Įsakyme yra vienas 
sakinys, kad bibliotekai patalpos 
yra nereikalingos“, - pasiteira-
vus apie įsakymo turinį, komen-
tavo R.Kutka. Jis taip pat sakė, 
kad savo darbe su tokiais forma-
lumais susiduria gan dažnai.

Patalpose, kurias Anykščių ra-
jono taryba nusprendė perduoti 
Anykščių jaunimo klubui, iki 
tol veikė ir šiuo metu dar veikia 
bibliotekos Informacijos išteklių 
formavimo skyrius.

„Sutarties dėl patalpų perda-
vimo Anykščių jaunimo klubui 
dar nepasirašiau“, - informavo 
direktorius R. Kutka.

Tai buvo svajonė...

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka prisipažino, kad apie 
prof. A. Tylos asmeninės biblio-
tekos salės atidarymą yra kalbė-
jęsis su Kultūros tarybos nariu 
V. Balčiūnu žymiai anksčiau.

„Porą kartų buvome net susi-
tikę, kalbėjomės, aš prašiau jo 
padėti mums įgyvendinti savo 
svajonę - bibliotekos patalpose 
atidaryti prof. A.Tylos asmeni-
nės bibliotekos salę“, - sakė jis.

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka kalbėjo, kad šiandien, 
kai laisvos bibliotekos patalpos 
Anykščių jaunimo klubui per-
duotas Anykščių rajono tarybos 
sprendimu, jau yra „šaukštai po 
pietų“.

„Anykščių rajono taryba savo 
sprendimą dėl laisvų bibliotekos 
patalpų perdavimo Anykščių 
jaunimo klubui turėtų atšaukti, 
tačiau, kad tai padarys, yra labai 
daug abejonių“, - sakė R.Kutka.

Aiškina, kad viskas 
išsirutuliojo  savaime

Anykščių rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorė 
I. Beresnevičiūtė „Anykštai“ 
sakė, kad ji nebuvo tas žmo-
gus, kuris nurodė, kad laisvos 
bibliotekos patalpos turi būti 
skirtos Anykščių jaunimo klu-
bui. Ji svarstė, kad viskas išsi-
rutuliojo savaime.

„Ten darbas su jaunimu jau 
vyko dalyje patalpų prieš dve-
jus metus. Pati biblioteka ten 
turėjo atvirą jaunimo erdvę. 
Jaunimas tą vietą žino, lanko, 
strategiškai ta vieta patogi. 
Jau kurį laiką bibliotekos atvi-
ra jaunimo erdvė neveikė ir 
viskas išsirutuliojo iki to, kad 
laisvos patalpos skirtos Anykš-
čių jaunimo klubui“, - kalbėjo 
I. Bersnevčiūtė.

Pasidomėjus, kodėl, pavyz-
džiui, Anykščių jaunimo klubui 
nebuvo pasiūlyta įsikurti naujai 
įrengtame Tilto gatvės kom-
plekse, kur apstu laisvų patalpų, 
jaunimo reikalų koordinatorė I. 
Beresnevičiūtė sakė, kad ta tema 
ji yra kalbėjusi su savivaldybės 
darbuotojais.

„Esu klaususi savivaldybės 
darbuotojų, bet man buvo pasa-
kyta, kad projekte tokie dalykai 
nebuvo numatyti ir dėl to ten 
įsikurti Anykščių jaunimo klu-
bui negalima“, - aiškino pašne-
kovė.

Kitokių patalpų, nei 
esančių bibliotekoje, 
nerado

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad patalpų buvo ieško-
ma Anykščių jaunimo klubo 
prašymu.

„Savivaldybės administra-
cija nieko kito nerado, kaip 
tik pasiūlyti patalpas biblio-
tekoje. Yra jaunimo klubas 
ir yra tam tikri reikalavimai, 
kad jis gautų finansavimą iš 
Vyriausybės, fondų. Vienas iš 
reikalavimų, kad klubas turė-
tų ne mažiau kaip tris atskiras 
patalpas. 

„Neatmetu tokios galimybės 
sušaukti Kultūros tarybos posė-
dį dėl prof. Antano Tylos perso-
nalinės bibliotekos salės – kul-
tūrinių dialogų centro atidarymo 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje. Žmonėms 
reikia išsikalbėti, pasakyti savo 
nuomonę, pasiūlymus, galbūt 
pasikviesti ir patį bibliotekos di-
rektorių bei išklausyti jį“, - kal-
bėjo I.Smalskienė.

Beje, pati I. Smalskienė 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje balsavo už tai, kad biblio-
tekos patalpos būtų perduotos 
Anykščių jaunimo klubui.

„Apie bibliotekos planus įkur-
ti prof. A.Tylos asmeninę biblio-
teką nesu girdėjusi“, - sakė ji.

Patarė aiškintis su jaunimo 
reikalų koordinatore

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direktorius 
Romas Kutka „Anykštai“ sakė, 
kad šiuo metu dalis prof. A.Tylos 
bibliotekos yra eksponuojama 
bibliotekos Krašto dokumentų ir 
kraštotyros skyriuje.

„O visa kita yra bibliotekos 
saugyklos, kuri yra bibliotekos 
rūsyje, lentynose. Anksčiau sau-
gyklos būdavo uždaros, o dabar 
jos yra atviros. Kas pageidauja, 
gali ateiti ir su biblioteka susipa-
žinti, kažką pastudijuoti“, - sakė 
R.Kutka.

Pasiteiravus, kodėl neskuba-
ma įkurti visuomenei atviros 
prof. A.Tylos asmeninės biblio-
tekos salės, R.Kutka sakė, kad 
tam bibliotekoje nėra patalpų.

„Dar turime prof. dr. Juozo 
Meškausko asmeninės biblio-
tekos. Prof. A. Tylos ir prof. dr. 
J. Meškausko asmenines biblio-
tekos užimtų gana daug vietos. 
Laisvų patalpų nėra. Gal kažką 
sugalvosime ateityje“, - kalbėjo 
R. Kutka.

Priminus, kad dar visai nese-
niai Anykščių L. ir S.Didžiulių 

viešojoje bibliotekoje buvo lais-
vos patalpos, bet jos perduotos 
Anykščių jaunimo klubui, di-
rektorius R. Kutka tęsė: „Kar-
tais yra tokios peripetijos, kad 
negali nieko padaryti ir elgiesi 
prieš savo valią. Esu tik samdo-
mas darbuotojas, o viso pastato 
ir turto savininkas yra savival-
dybė. Švelniai tariant, buvo toks 
pageidavimas, kad bibliotekos 
laisvos patalpos būtų perduotos 
Anykščių jaunimo klubui.“

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka aiškino, kad jam sunku 
pasakyti, kas buvo iniciatorius, 
kad bibliotekos laisvose pa-
talpose būtų atidaryta ne prof. 
A. Tylos biblioteka, o įsikurtų 
Anykščių jaunimo klubas.

„Anykščių rajono savivaldy-
bėje dirba jaunimo reikalų ko-
ordinatorė Inga Beresnevičiūtė. 
Su ja čia ta tema daugiau reikėtų 
kalbėti“,- patarė R.Kutka.

Nereikalingose patalpose 
veikia bibliotekos skyrius

Beje, Anykščių L. ir S. Didžiu-
lių viešosios bibliotekos direk-
torius R.Kutka šių metų birželį 
pasirašė įsakymą, kad beveik 88 
kv.m patalpos, kurios Anykščių 
rajono tarybos sprendimu pagal 
panaudos sutartį 10 metų lai-
kotarpiui perduotos Anykščių 
jaunimo klubui, bibliotekai yra 
nereikalingos.

„Tai formalumas, kurį priva-

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
Anykščių jaunimo klubui 
savivaldybė galėjo pasiūlyti 
tik patalpas bibliotekoje.

Kultūros tarybos pirminin-
kės pareigas einanti Irma 
Smalskienė laikosi nuomo-
nės, kad diskutuoti apie nau-
jos kultūrinės erdvės įkūrimą 
Anykščiuose – ne Kultūros 
tarybos narių reikalas.

Rašytojas Rimantas Vana-
gas stebėjosi, kad tuo metu, 
kai Anykščiuose tiek daug 
tuščių patalpų, jaunimui ne-
rasta kitos vietos, tik  esančią 
bibliotekoje.

MIESTO ŠVENTĖS METU BUS RIBOJAMAS EISMAS
Š. m. liepos mėn. 22–24 dienomis vyksiančios miesto šventės „Laimės žiburio miesto švy-

tėjimas“ metu bus ribojamas eismas Anykščių gatvėse. Liepos 23 d. (šeštadienį) nuo 8 val. iki 
22 val. eismas bus draudžiamas S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpoje iki Ladigos g. Liepos 23 
d. (šeštadienį) nuo 8 val. iki 23 val. eismas bus draudžiamas M. Valančiaus g. ir Parko g. nuo 
Valančiaus g. sankryžos iki Anykštos g. sankryžos. Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti 
kelio ženklais. 

Kelių uždarymo schemos skelbiamos internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt 
Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. nr. 654
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Komerciniams festivaliams mokesčių 
mokėtojų pinigų savivaldybė netaupo

(Atkelta iš 1 psl.)

Iki tol dėl paramos festiva-
liui „Devilstone“ į savival-
dybę kreipdavosi sostinėje 
registruota asociacija „ALT 
Events“, kurios vadovas yra 
Vaidas Voronavičius.

„Organizacija pasikeitė, 
bet festivalis lieka tas pats. 
Negaliu atsakyti, dėl ko kitu 
vardu teikiamas savivaldy-
bei projektas dėl festivalio 
finansavimo. Organizatorius 
gali būti bet kas, svarbu, kad 
festivalis Anykščių rajono 
tarybos būtų pripažintas tra-
diciniu, vykstančiu tris me-
tus ar ilgiau Anykščiuose“, 
- sakė Anykščių rajono savi-
valdybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Inga 
Eidrigevičienė.

Pavyzdžiui, paraišką dėl 
paramos Anykščiuose vyks-
tančiam kultūros festivaliui 
„Purpurinis vakaras“ šiemet  
savivaldybei teikė sostinė-
je registruota viešoji įstaiga 
„Bardai LT“.

Finansuoti Tradicinių 
festivalių projektai

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė pasirašė įsa-
kymą, kuriuo skyrė finansavi-
mą dešimčiai Tradicinių festi-
valių įgyvendinimo projektų iš 
Savivaldybės biudžeto (iš viso 
12 tūkst. 350 Eur). Iš viso buvo 
pateikta 11 projektinių paraiš-
kų, iš jų finansuota 10, vienam 
projektui neskirtas finansavi-
mas bendru projektų vertinimo 
komisijos sprendimu.

Didžiausia suma – 4700 eurų 
– skirta festivaliui „Devilstone“. 
4250 eurų skirta festivaliui „Pur-
purinis vakaras“, o  3400 eurų – 
Troškūnuose režsierės Jolantos 
Pupkienės organizuojamai sto-
vyklai festivaliui - „Troškimai“, 
kurio didžioji dalis renginių 
vyksta nemokamai. 

Festivalių projektų vertinimo 
komisiją Administracijos direk-
torės įsdakymu sudarė Inona 
Brasiūnienė (Anykščių rajono 
savivaldybės mero patarėja), 
Renata Gudonienė (Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorė), Jolanta Ju-
cevičienė rajono savivaldybės 
administracijos Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus vy-
riausioji specialistė), Tautvydas 
Kontrimavičius (Teresės Mike-
liūnaitės kraštotyros draugijos 
pirmininkas) bei Inga Radze-
vičienė rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė).

Nuo vietinės rinkliavos 
atleisti

Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė Inga Eidrigevičienė 
taip pat informavo, kad festiva-
lio „Devilstone“ organizatoriai 
nemoka vietinės rinkliavos mo-
kesčio už leidimą organizuoti 
komercinį renginį.

„Tradiciniai festivaliai paten-
ka į tą sąrašą, kurie nuo vieti-

nės rinkliavos yra atleidžiami“, 
- sakė ji.

Priminsime, kad Anykščių 
rajono tarybai pritarus vietinės 
rinkliavos pokyčiams, nuo šių 
metų kovo 1 dienos komercinių 
renginių organizatoriams už 
naudojimąsi Dainuvos slėniu, 
kai į renginius žiūrovai įleidžia-
mi tik su bilietais, para kainuo-
ja 400 Eur. Festivalis „Devils-
tone“ Dainuvos slėnyje trunka 
beveik keturias paras.

Tikina, kad nemokamų 
kvietimų negavo

Šiemet bilietai į keturias die-
nas trunkantį festivalį „Devils-
tone“ kainuoja 95 Eur. Anykš-
tėnams festivalio organizatoriai 
bilietams taiko nuolaidą ir jie, 
pateikus gyvenamosios vietos 
deklaraciją, visoms keturioms 
dienoms kainuoja 55 Eur.

„Anykštai“ pasidomėjus, ar  
„Devilstone“ organizatoriai 
Anykščių rajono savivaldybei 
parūpino nemokamų kvietimų 
į festivalį, Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė I. Eidrigevičie-
nė tikino, kad ne. „Šiai dienai 
nėra nė vieno kvietimo“, - iki 
festivalio pradžios likus dviem 
dienoms sakė I.Eidrigevičienė.

Remia tik savo krašto 
organizacijas

Zarasų rajonas garsėja festi-
valiu „Mėnuo Juodaragis“, ku-
ris šiemet rugpjūčio pabaigoje 
vyks Dūburio ežero saloje. Za-
rasų rajono savivaldybės Švie-
timo ir kultūros skyriaus vedė-
ja Sigita Keršienė „Anykštai“ 
sakė, kad minėtam festivaliui iš 
savivaldybės biudžeto finansi-
nė parama neskiriama.

„Pas mus savivaldybėje yra 
nustatyta tokia tvarka, kad  re-
miame tik savo krašto organi-
zacijas“, - sakė ji.

Švietimo ir kultūros skyriaus 
vedėja S.Keršienė sakė, kad kai 
festivalis „Mėnuo Juodaragis“ 
keletą metų buvo rengiamas 

Zaraso ežero saloje, tuomet jo 
organizatoriai Zarasų rajono 
savivaldybei mokėjo vietinę 
rinkliavą už leidimą organizuo-
ti komercinius renginius, tačiau 
jau keletą metų jos nebemoka.

„Dabar festivalis vyksta Dū-
burio ežero saloje. Ši sala nėra 
vieša, tai yra uždara teritorija“, 
- paaiškino S.Keršienė.

„Galapagų“ organizatoriai  
tapo vietiniais

Vienas populiariausių Ignali-
nos krašte vykstančių festiva-
lių yra „Galapagai“. Ignalinos 
rajono savivaldybės Švietimo 
ir kultūros skyriaus vyriausioji 
specialistė Rasa Juodagalvienė 
„Anykštai“ sakė, kad Ignalinos 
rajono savivaldybė dideliems 
turistiniams renginiams finan-
suoti šiemet buvo paskelbusi 
konkursą.

„Festivalio „Galapagai“ or-
ganizatoriai teikė savivaldybei 
projektą, tačiau jis dar neįver-
tintas“, - sakė ji. 

Ignalinos rajono savivaldy-
bės specialistė tiksliai negalėjo 
įvardyti, kokią finansinę para-
mą savivaldybė yra skyrusi fes-
tivaliui „Galapagai“. „Ši para-
ma siekė apie 2 – 3 tūkst. Eur“, 
- sakė R. Juodagalvienė.

R. Juodagalvienė taip pat 
akcentavo, kad „Galapagų“ or-
ganizatoriai yra vietiniai Ignali-
nos rajono savivaldybės gyven-
tojai.

„Jie yra vietos gyventojai, 
turintys įregistravę nevyriausy-
bines, viešąsias organizacijas, 
kurios gali pretenduoti į mūsų 
savivaldybės finansinę paramą. 
Jei jie būtų ne vietiniai gyven-
tojai, tai, aišku, į tą paramą 
pretenduoti negalėtų“, - aiškino 
R.Juodagalvienė.

Dėl paramos nesikreipia

Molėtų rajone keletą metų 
buvo organizuojami festivaliai 
„Radistai Village“, „Postcos-
mos“, „Sūpynės“.

Molėtų rajono savivaldybės 

Kultūros ir švietimo skyriaus 
vedėjas Gintautas Matkevičius 
„Anykštai“ sakė, kad didžioji 
dalis šių festivalių vyko priva-
čiose teritorijose, o jų organi-
zatoriai į Molėtų rajono savi-
valdybę dėl finansinės paramos 
nesikreipė. Savivaldybės speci-
alistas tik prisiminė, kad „Post-
cosmos“ organizatoriams teko 
savivaldybei susimokėti 50 Eur 
už leidimą organizuoti komer-
cinį renginį.

„Molėtų rajono savivaldy-
bė yra pasitvirtinusi tvarką dėl 
nevyriausybinių organizacijų, 
sporto klubų finansinio rėmi-
mo, o renginiams nustatytos 
finansinio rėmimo tvarkos ne-
turime“, - sakė G.Matkevičius.

Organizatorių 
nediskriminuoja

Utenos rajone prieš keletą 
metų vyko elektroninės muzi-
kos festivalis „Revolution Festi-
val“, šiame krašte taip pat buvo 
surengtas ir „Mėnuo Juodara-
gis“ festivalis,  o šiaip Utena 
yra vienas iš tų rajonų, kuriuose 
praktiškai neorganizuojami ko-
merciniai festivaliai.

Kadangi minėti festivaliai 
vyko gana seniai, Utenos rajo-
no savivaldybės Kultūros sky-
riaus vedėja Jūratė Misiūnienė 
negalėjo prisiminti, ar jų orga-
nizatoriai kreipėsi į savivaldy-
bę dėl finansinės paramos.

Savivaldybės specialistė sakė, 
kad Utenos rajono savivaldybė-
je yra patvirtinta kultūros pro-
grama, iš kurios finansuojami 
atskiri renginiai.

Pasiteiravus, ar svarbu, kad 
šių renginių organizatoriai būtų 
būtinai Utenos rajono gyvento-
jai, J.Misiūnienė sakė, kad tai 
nėra svarbu.

„Jeigu veiklos vyksta Uteno-
je, tai organizatoriai nebūtinai 
turi būti uteniškiai. Kitaip tai 
būtų žmonių diskriminavimas – 
jie negali būti diskriminuojami 
nei pagal amžių, nei pagal lytį, 
nei pagal gyvenamąją vietą“, - 
aiškino J.Misiūnienė.

(Atkelta iš 4 psl.)

Rajone šį egzaminą laikė 59 
mokiniai, Lietuvoje – 5758. Ra-
jone egzamino neišlaikė 2, o Lie-
tuvoje – 216 abiturientų. 

Respublikoje „šimtukais“ įver-
tintos 22 laikiusių šį egzaminą 
žinios.

Geografijos valstybinį bran-
dos egzaminą. J. Biliūno gim-

nazijoje laikė 31 gimnazistas. Iš 
jų 8 abiturientai surinko po 16-
35 balus, o 23 žinios įvertintos 
36-85 balais. Egzaminą išlaikė 
visi, bet „šimtukų“ nebuvo. Šį 
egzaminą laikė ir 6 Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazijos mokiniai. 
Keturi surinko po 16-35 balus, o 
du –  po 36-85 balus. Egzaminą 
išlaikė visi, o 100 balų niekam 
nepavyko surinkti. Šį egzaminą 

Rajone – keturi „šimtukai“

Nors Anykščių savivaldybė 
kasmet dosniai paremia fes-
tivalį „Devilstone“, Anykščių 
rajono savivaldybės Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Inga Eidrigevičienė tikino, 
kad dėl to iš organizatorių 
nemokamų kvietimų į renginį 
niekas savivaldybėje negavo.

rajone laikė 37 abiturientai, Lie-
tuvoje – 3430, iš jų  29 egzami-
no neišlaikė, o 12 žinios įvertin-
tos 100 balų. 

Istorijos valstybinį brandos 
egzaminą laikyti pasirinko 24 
abiturientai iš Anykščių J. Biliū-
no gimnazijos, visi jį išlaikė. Po 
16-35 balus surinko 7 iš jų, o 17 
žinios buvo įvertintos 36-85 ba-
lais.Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje vienas abiturientas 
laikė istorijos egzaminą ir surin-

ko 36-85 balus.Troškūnų K. In-
čiūros gimnazijoje 6 gimnazistai 
laikė šį egzaminą, visi išlaikė. 
16-35 balus surinko 4, 36-85 ba-
lus – vienas, o vienas gavo 86-99 
balus.Istorijos valstybinį brandos 
egzaminą laikė 31, Lietuvoje 
– 6957 mokiniai. Rajone neiš-
laikiusiųjų nebuvo, respublikoje 
neišlaikė 59 abiturientai, o 100 
balų įvertinimą gavo 18.

Informacinių technologijų 
valstybinį brandos egzaminą lai-

kė 7 J. Biliūno gimnazijos gim-
nazistai. 16-35 balus gavo keturi 
mokiniai, 36-85 balus surinko 
du, o vieno žinios buvo įvertintos 
86-99 balais.Vienas abiturientas 
iš Troškūnų K. Inčiūros gimnazi-
jos laikė informatikos egzaminą 
ir surinko 36-85 balus.  Rajone 
šį egzaminą laikė 8 moksleiviai, 
visi išlaikė. Lietuvoje šį egzami-
ną  laikė 2295 abiturientai, 321 
neišlaikė, 100 balų įvertintos  
61 abituriento žinios
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Gustomelyje - sukrečiančios agresijos žaizdos

Po to, kai Bučoje buvo rasti masiniai nukankintų civilių 
kapai, šis Ukrainos sostinės Kijevo priemiestis tapo Krem-
liaus karių sadizmo simboliu.

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

Eladoradas BUTRiMAs

Oficialiai skelbiama, kad nuo 
Kijevo iki Bučos yra 24 kilome-
trai, tačiau iš tikrųjų, skaičiuojant 
skiriantį atstumą nuo kraštinių 
Kijevo daugiaaukščių iki Bu-
čos pradžios,  jis beveik perpus 
trumpesnis. Kad priešas buvo 
nepaprastai arti Kijevo, tampa 
akivaizdu įsėdus į maršrutinį mi-
kroautobusą, vykstantį į Bučą.

Mikroautobusas Nr 406 vyksta 
nuo metro „Akademinis mieste-
lis“. Kelionė juo  iki Bučos kai-
nuoja 50 grivinų, arba 1,3 euro, 
tačiau vairuotojas bilietų niekam 
neduoda.

Nuvažiavus vos keletą kilo-
metrų, į akis krinta nustumtos į 
pakeles barikados, o  pušynuo-
se žioji daugybė apkasų, riogso 
daugybė  specialių įtvirtinimų, 
kuriais buvo ruošiamasi apginti 
sostinę. Dar už keleto kilometrų 
mikroautobusas iš greitkelio suka 
kairėn, į kelią, vedantį  Bučon.

Vos pravažiavus sankryžą, 
kelio pakraštyje, riogso didžiu-
lis sudegęs sunkvežimis, o už jo 
- supleškėjusi degalinė ir kavi-
nė. Karo pradžioje šis sunkve-
žimis vidury kelio buvo palik-
tas tam, kad blokuotų prieigas 
į Kijevą, o kai bomba pataikė 
į degalinę, buvo suniokotas ir 
sunkvežimis.

Dar už penketo kilometrų 
kelio užrašas skelbia, kad čia 
baigiasi Kijevas. Už jo - kitas 
užrašas, informuojantis, kad 
nuo šios vietos prasideda Gus-
tomelio gyvenvietė.

Netrukus pasitinka ir palei 
visą pakelę išsirikiavę privatūs 
namai. Pavažiavus dar kelis 
šimtus metrų, vis daugiau griu-
vėsiais virtusių sodybų vaizdų.

Kai aplinkui bebuvo matyti 
vien griuvėsiai, nusprendžiu iš-
lipti iš mikroautobuso, kelionę į 
Bučą atidėjęs vėlesniam laikui. 
Už pasiaukojimą, parodytą nepra-

leidžiant priešo į Kijevą, Gusto-
meliui, kaip ir Bučai bei Irpinei, 
prezidento sprendimu buvo su-
teiktas Miesto didvyrio vardas.

Šios trys gyvenvietės yra tie-
siog suaugusios, nes, pasibaigus 
vienai, iš karto prasideda kita. 
Kitados jos buvo tik kaimeliai, 
tačiau juose ošiantys pušynai, 
telkšantys ežeriukai ir sravusis 
Irpinės upelis šias priemiesčio 
gyvenvietes pavertė patrauklio-
mis vietomis, todėl kaimeliai 
ėmė plėstis ir virto populiario-
mis gyvenvietėmis-miesteliais.

Tris kaimynines gyvenvietes 
viena su kita sulydė vis gau-
sėjantis žmonių, norinčių čia 
įsikurti, skaičius, paskatinęs 
intensyvias naujas gyvenamųjų 
namų statybas, o dabar amžiams 
jas suvienijo ir drauge patirti 
skaudūs išgyvenimai. Nega-
lėdami įveikti Irpinės upelio, 
priešo tankai sustojo Bučoje, 
apimti įniršio okupantai šaudė į 
gyvenamuosius namus Irpinėje 
bei Gustomelyje, o atsakomieji 
ukrainiečių šūviai skriejo į prie-
šo apkasus Bučoje.

Gustomelio viduryje įreng-
ta didelė sankryža, jungianti 
tris gyvenvietes. Toliau, tiesiai 
važiuojant, pasitinka Buča, o į 
kairę pasukus tuojau prasideda 
Irpinė;  pasukus į dešinę - vėl 
tęsiasi Gustomelis.

Šiaip Gustomelis yra dide-
lis užimamu plotu,  bet  pagal 
gyventojų skaičių – jų esama17 
tūkstančių -  jis vadinamas 
miesto tipo kaimu, nors Lietu-
voje tiek gyventojų turinčios te-
ritorijos, pavyzdžiui, Kretinga 
ar Plungė, yra laikomos mies-
tais. Buča  ir Irpinė turi miestų 
statusą: juose iki karo buvo pri-
siregistravę atitinkamai 28 ir 60 
tūkstančių žmonių. 

Okupantai tikėjosi  šias gy-
venvietes pervažiuoti greitai 

ir pulti Kijevą, tačiau visus jų 
planus sugriovė susprogdintas 
Irpinės-Bučos tiltas, nutiestas 
per Irpinės upelį. Susprogdinę 
tiltą, ukrainiečiai paleido ir už-
tvankos vandenis, o tai kelerio-
pai pagilino Irpinę  ir užbloka-
vo rusų tankų persikėlimą.

Maskoliai kelis kartus statėsi 
pontoninius tiltus, tačiau ukrai-
niečių artilerija šiuos sėkmin-
gai susprogdino. Priešai įstrigo 
Bučoje, nes miškai čia pelkėti, 
todėl į Kijevą tankai važiuoti 
gali tik plentu.

Negalėdami toliau prasibrau-
ti, apimti įniršio ir keršto troš-
kimo maskoliai ėmė sprogdinti 
gyvenamuosius namus ir žudyti 
gatvėse sutiktus žmones, šių 
lavonus slėpdami paskubomis 
iškastose duobėse.

Labiausiai nukentėjo tie Ir-
pinės bei Gustomelio mikrora-
jonai, kurie stovi arčiau Bučos. 
Juose beveik visus namus kliu-
dė bombos, todėl dabar čia vien 
griuvėsiai.

Arčiausiai Bučos stovintis 
Gustomelio mikrorajonas vadi-
nasi Moščicė. Pasivaikščiojimo 
po jį metu regėti vaizdai net 
dabar kelia šiurpulį. Sugriautų 
namų kiemuose tebesklando 
svilėsių smarvė, viską slegia 
kurti tyla, trikdoma nejaukaus, 
vaiduokliško vėjo judinamo 
lango rėmo ar iš durų likusių 
lūženų  girgždesys.

Šie garsai primena siaubo 
filmų perteikiamą nuotaiką, 
tačiau Moščicėje slegia realūs 
pojūčiai, o ne pramanyti. 

Užlipus į sudegusio mūrinio 
trijų aukštų biurų nuomos pas-
tato viršų, tampa akivaizdu, jog 
sveikų namų esama tik Mošči-
cės pakraščiuose, o centre - vie-
ni griuvėsiai. Prie šio pastato 
stovinčiame garaže sutinku čia 
įrengtų mašinų remonto dirbtu-
vių savininką Valerijų Leščenką.

„Iš biurų nuomos pastato jau 
nieko nebus - savininkas atsive-
žė ekspertus, o tie pareiškė, kad 
ugnies karštis sugadino sienas, 
jos trupa, todėl namą reikės nu-
griauti; o mano išsinuomoti ga-
ražai nenukentėjo, tad aš galėsiu 
tęsti veiklą“, - pasakojo meistras.

Vis dėlto 34 metų V.Leščenka 
dar nebuvo apsisprendęs, ar 
verta pradėti remontą ir gaivinti 
įmonę, mat baiminosi praneši-
mų, kad okupantai planuoja iš 
naujo pulti Kijevą. Be to, komu-
nalininkai kol kas Gustomelyje 
sugebėjo atkurti tik geriamojo 
vandens tiekimą, o elektrą pri-
jungė ne visiems - jos nesama 
ir jo garaže.

Dingus elektrai, neveikė si-
gnalizacija, tuo pasinaudojo va-
gys, pagrobę iš garažo brangius 
remonto įrankius, video kame-
ras. „Karas prasidėjo ketvirtą 
valandą ryto, o išgirdęs  prane-
šimus apie tai skubiai išgabe-

nau žmoną su dviem dukromis 
į Vakarų Ukrainą, tik tada ir nu-
skubėjau į garažą“, - pasakojo 
vyriškis.

V. Leščenka neseniai buvo 
nusipirkęs išsvajoto modelio 
seną „Mercedes“ automobilį, 
kurį karo išvakarėse išardė, tad 
dabar teko skubiai vėl surinkti. 
„Iki vakaro mašiną surinkom, 
susikroviau į ją brangiausius 
garažo reikmenis ir išvežiau, 
o kito meistro mašina, palikta 
prie garažo, sudegė“, - pasako-
jo vyriškis.

Karas, V. Leščenkos teigimu, 
apnuogino tiek blogąsias, tiek 
gerąsias žmonių savybes. Jo 
brolis su šeima gyvena Bučoje,  
prasidėjus bombardavimams 
slėpėsi rūsyje, o kai buvo atida-
rytas „žaliasis koridorius“ pa-
bėgėliams,  mašina bevažiuo-
jant užgeso laukuose. 

„Buvo žiema, žmona su dvie-
jų metų sūneliu puolė į paniką, 
tačiau sustojęs vienas vyriškis 
pasisiūlė padėti, nuvažiavęs 
trisdešimt kilometrų, nupirko 
naują akumuliatorių ir atvežė, 
-  to mano brolis sakė niekada 
gyvenime nepamiršiąs“, - papa-
sakojo meistras.

V.Leščenka su šeima gyvena 
Kijeve, o mašinų remonto dirb-
tuves Moščicėje įsteigė tik prieš 
ketverius metus. Žmona dirbtu-
vėse priimdavo užsakymus net 
būdama nėščia, džiaugėsi, kad 
įmonė tampa rentabili.

Šeima planavo gerintis būstą, 
vykti atostogauti į užsienį, ta-
čiau karas visus planus sugrio-
vė. „Dabartinė mūsų ekono-
minė situacija yra labai prasta, 
praradome pajamas, naujo gerai 
apmokamo darbo rasti nepavy-
ko, tad teko parduoti  auksinius 
žmonos papuošalus ir prašyti 
tėvų paramos“, - apmaudo ne-
slepia V. Leščenka.

Vyriškio teigimu, dėl baimės, 
kad okupantų puolimas gali vėl 
atsinaujinti, Moščicėje niekas 
neskuba gaivinti įmonių ar re-
montuoti sugriautų namų. Visi 
laukia pergalės, tačiau dalis 
žmonių čia gali nebegrįžti, nes 
per skaudu yra grįžti ten, kur 

žuvo artimieji ir griuvėsiais pa-
virto namai.

Užsiropštęs ant kito sugriauto 
namo stogo liekanos pamačiau 
ne per toliausiai stovintį pamin-
klą. Priartėjęs prie jo, supratau, 
kad tai paminklinis monumen-
tas, skirtas žuvusiems per Antrą-
jį pasaulinį karą sovietų kariams 
„išvaduotojams“ pagerbti.

Monumentas buvo nusėtas 
daugybės žymių, kurias pali-
ko skeveldros bei šūviai. Į karį 
atskriejusios kulkos paliko tris 
dideles skyles  paminkliniame 
kūne bei perskrodė rankoje lai-
komą vėliavą.

Nesuniokotas  liko tik ant 
vieno kelio padėtas šalmas su 
penkiakampe žvaigžde. Neabe-
joju, kad po karo ukrainiečiai  
šio monumento vietoje pastatys 
kitą, o penkiakampės sovietinės 
žvaigždės simbolių neliks nei 
čia, nei visoje šalyje.

Juolab kad ant minėto monu-
mento puikavosi užrašas „nie-
ko nepamirštame“. Ukrainie-
čiai tikrai nepamirš dabartinių 
okupantų žiaurumų, jie įamžins 
su jais kovojusius savuosius 
didvyrius - jaunus ir pagyvenu-
sius, vyrus ir moteris.

Valerijus Leščenko prie ma-
rodierių apvogto garažo. 

Sugriovimai Gustomelyje. 

Gustomelyje, susproginus tiltą per Irpinės upelį, sustabdytas 
rusų tankų puolimas.
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Į Anykščius sugrįžo festivalis „Devilstone“
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.ltPo dvejus metus trukusios priverstinės pandeminės pertraukos, liepos 14 dieną, ketvirtadienį, 
Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, vėl nugriaudėjo  keturias paras truksiantis dvyliktasis muzikos, 
meno ir ekstremaliojo rokenrolo festivalis „Devilstone“.

Festivalį organizuojanti aso-
ciacija „Anykščių kultūrinės 
iniciatyvos“ šių metų festivalį 
skambiai pavadino „Rokenrolo 
kurortu“ ir toks įvardijimas gana 
taiklus – jau nuo ketvirtadienio 
vidurdienio, kai buvo atkelti fes-
tivalio vartai, į Dainuvos slėnį 
ėmė plūsti žmonės. Šalia palapi-
nių, prie kurių išduodamos fes-
tivalio apyrankės, nutįso eilės, o 
Dainuvos slėnio prieigose, pra-
dedant senosiomis kapinėmis, 
susidarė automobilių kamščiai.

Dvejų metų pertrauka „De-
vilstone“ vardo iš šio festivalio 
gerbėjų rato galvų neištrynė – 
jau akivaizdu, kad šiemet į ren-
ginį turėtų susirinkti rekordiškai 
gausi publika. Melomanų ir nuo-
tykių ieškotojų neišgąsdino net 
ir išaugusios festivalio bilietų 
kainos. Jei pavasarį į šį keturias 
dienas trunkantį festivalį bilietas 
kainavo 85 Eur, tai, jam prasidė-
jus, kaina pakilo iki 105 Eur. 

Dar beveik 100 Eur teko pa-
kloti tiems dalyviams, kurie pa-
noro savo automobilį pasistatyti 
saugomame parkinge bei apsigy-
venti ne palapinėje, o kempinge. 

Anykštėnams bilietai į festiva-
lį „Devilstone“, kaip ir kasmet, 

kainuoja pigiau. Pateikus gyve-
namosios vietos deklaraciją arba 
Anykštėno kortelę, bilietas ketu-
rioms dienoms kainuoja 55 Eur.

Sprendžiant iš komentarų in-
ternete, šiemet festivalio „De-
vilstone“ dalyvius pribloškė 
Dainuvos slėnyje parduodamo 

maisto bei gėrimų kainos. Po-
puliariausio festivalinio gėrimo 
bokalas šiemet kainuoja 4,5 – 5 
Eur, blynas su įdaru – taip pat 5 
Eur, o už sotų mėsainį prašoma 
ir 10 Eur. 

(Nukelta į 14 psl.)

Ketvirtadienį Rytų scenoje pasirodymus surengė šeši kolektyvai. Gitarų skambesys – neatsiejama festuvalio „Devilstone“ dalis.

„Miss Plastica“ personažą sukūrė anykštėnas Povilas Bastys. Festivalio dalyviai kasmet išsiskiria originaliais įvaizdžiais.

69-erių Zenonas Navickas  ir 70-metis Vytautas Morkūnas, svėdasiškiai, nėra pra-
leidę nė vieno „Devilstone“ festivalio. Į festivalį atvyko žiūrovų iš Latvijos, Estijos bei kitų šalių.



2022 m. liepos 16 d.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Planeta Žemė 1.
12:55 Mongolija. Kraštutinumų 
šalis.
13:50 Mis Marpl   N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis. Vasara.
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 Ir tada nebeliko nė vieno  
N-14.  
23:15 Džo Bleko viešnagė  
N-14. (kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.

10:00 Skūbis-Dū! Paslaptinga 
pradžia  
11:40 Pakratytas.
13:30 Šaunusis penketukas 2 .
15:20 Viskas normaliai!  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Transformeriai   N-7.  
22:20 Seksas ir miestas 2   
N-14.  
01:15 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas (k)  N-7.

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 Magijos akademija  N-7.
10:45 Kačių motina  N-7.
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų  N-7.
13:50 Zoro kaukė  N-7.
16:45 Kas čia vėl kalba?   N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Metam monetą  N-7.
21:00 Stjuberis N-14.
22:50 Baalas: Audros dievas  
N-14.
00:40 Insurgentė  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas. Šilalė (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).

08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-asis etapas.  
10:00 Pričiupom!  (k).
10:35 Tasmanija. Keistoji ir 
nuostabioji.
11:45 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai   N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
22:30 Matrica  N-7.  
01:05 Gyvi numirėliai   N-14.  
02:00 Čapis (k) N-14.  

06:15 100 metų propagandos.  
06:45 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė.  
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 Dešimčia metų jaunesni  
N-7.  
13:00 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 žmogžu-
dystė  N-14.  
22:55 Džesmina  N-14.  
00:50 Gernika (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 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Narsutis Dumbauskas. 
Dviračių sporto profesorius.  
13:40 Šventadienio mintys.  
14:15 Mano žirafa.
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. Julija Mickevič.   
(kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas.  
23:30 William Kentridge sugrį-
žimas, kur nebūta.  
24:00 Panorama (kart.).
00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Ir tada nebeliko nė vieno  
N-14  (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Vienas (kart.) N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Ant dviejų ratų.  

11:00 Kietuoliai  (kart.) N-7.
11:30 Pamirštų salų paslaptis  
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.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rungty-
nės Telšių Džiugas - Gargždų 
Banga.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms 
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Valstybės paslaptis  
N-14.
00:35 Ta nejauki akimirka  
N-14 (kart.).
02:10 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 Teisingumo agentai   
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 Teisingumo agentai  N-7.
02.50 Reali mistika N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 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.
13:15 Egzotiniai keliai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:15 Orijaus kelionės. 
16:50 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 Medžiotojo malda. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Medžiotojo malda. N-14
23:05 Orijaus kelionės. 
23:40 Orijaus kelionių archyvai.
00:50 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas (disko 
metimas, atranka 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 Slėpynės  N-14.  
22:50 Grančesteris   N-14.  
23:40 Euromaxx.  
00:05 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
00:30 Mes iš Ukrainos  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės  
N-7.  
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 Bulvarinis skaitalas  
N-14.  
01:30 Seksas ir miestas 2 (k) 
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Legenda apie Korą  N-7.
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  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Už priešo linijos 2  N-14.
00:40 Naktinė pamaina  N-14.
01:35 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 Kapitonas Filipsas  N-14.  
23:35 Greitojo reagavimo būrys  
(k)  N-7.  
01:25 Gyvi numirėliai  (k) N-14.  

06:30 Žmogus-voras.
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  (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 Pagrobimo planas  N-14.  
22:50 Prancūziška žmogžudys-
tė. Dėlionė (k) N-14.  
00:45 Stebuklas  N-7.  
01:40 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (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. Julija Mickevič 
(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 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Drakonų princas (kart.).
17:05 Danas Pozniakas. 
Auksinio ringo istorija. 
18:10 Detektyvas Monkas 3 
N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Didieji kompozitoriai. 
Beethovenas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Islandija – 
Prancūzija.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:30 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.

08:20 Aš – ralistas  (kart.).
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  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 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:10 Išminuotojų būrys  N-14.
23:50 Vaiduoklių žemė  S.
01:30 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija - vasara.  
07.00 Išpažintis su Marija.  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos  
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo  N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi 1/6.  
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 Gyvi 1/6.  
00.30 Teisingumo agentai N-7.
01.30 Reali mistika N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios 
„UKRAINA 24“
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 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.
13:30 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.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Laukiniai arkliai.
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 žinios 
„UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas  (disko 
metimas, finalas, kart.).
11:40 Dviračio žinios.  
12:05 Smalsumo genas.  
12:35 Pasaulio puodai.  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
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 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Užkluptas N-14.  
22:50 Grančesteris  N-14.  
23:40 Stilius  (kart.).
00:35 Pusryčiai pas kaimyną  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
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 Didvyrių būrys  N-14.  
00:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:25 Besivaikantys mirtį (k) 
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Legenda apie Korą  N-7.
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 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Vidurnaktis rykštinėse 
sorose  N-14.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  (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 Priešas už vartų  N-14.  
23:25 Absoliutus blogis. 
Išnykimas (k)  N-14.  
01:10 Strėlė  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
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  (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 Nebylus liudijimas  N-14.  
01:10 Stebuklas  N-7.  
02:00 Uždrausto miesto intrigos 
N-7.  

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

Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Mano geriausias drau-
gas.  
17:10 Dangus.  
18:10 Detektyvas Monkas 3  
N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Teroro akivaizdoje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos mo-
terų futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7. 

05:40 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 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  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 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:05 Okupacija. Misija lietus 
N-14.
23:40 Pajėgos N-14.
00:40 Vaiduoklių ieškotojai  
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 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Gyvi 1/8.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50  Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi 1/8.  
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 Sporto baras. 
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 Automobilis už 0 eurų.
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Delfi interviu.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Nulinė teorema.
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 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
00:10 Delfi RU. 
00:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios 
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 7 Kauno dienos.  
12:30 Kitą kartą Afrikoje.  
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.  
23:00 Grančesteris  N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7 
(kart.).
00:30 7 Kauno dienos  (kart.).

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės  
N-7.  
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 Besivaikantys mirtį  N-14.  
00:45 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:40 Bulvarinis skaitalas (k) 
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Legenda apie Korą   N-7.
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 Įstatymus gerbiantis 
pilietis N-14.
00:50 Naktinė pamaina N-14.
01:50 Elementaru  N-7.

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

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Absoliutus blogis. 
Išnykimas  N-14.  
22:45 Kapitonas Filipsas (k) 
N-14. 
01:15 Strėlė  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
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  (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 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:05 Pagrobimo planas (k) 
N-14.  
00:55 Stebuklas  N-7.  
01:50 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

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

Nepapasakotos istorijos  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas.  
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 Stop juosta  (kart.).
13:45 7 Kauno dienos  (kart.).
14:15 Mokslo sriuba  (kart.).
14:45 Didieji kompozitoriai. 
Beethovenas. (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3   
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. Partizanai  
N-7.
22:20 Vytautas Mačernis. Viltis. 
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.  

05:40 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 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai 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 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:05 Dronų karai  N-14.
22:55 Pajėgos  N-14.
23:55 Vaiduoklių ieškotojai   
N-14.
00:55 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 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
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 Gyvi 1/7.  
17.30 Aiškiaregė N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50 Aiškiaregė N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi 1/7.  
00.30 Teisingumo agentai N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios 
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
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.
13:30 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.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Moteris žengianti į priekį.
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“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 07 19

trečiadienis 2022 07 20



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. liepos 16 d.

ketvirtadienis 2022 07 21

penktadienis 2022 07 22

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas (ieties meti-
mas, atranka), (400 m bėgimas, 
pusfinalis, kart.).
11:35 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 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Užkluptas  N-14.  
22:45 Grančesteris N-14.  
23:35 Smalsumo genas.  
00:05 Gamtininko užrašai.  
00:30 Mūšio laukas  (kart.).
01:00 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   N-7.  
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 Visi pasaulio pinigai  
N-14.  
01:10 Didvyrių būrys (k)  N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Legenda apie Korą  N-7.
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 Graikė 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 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas N-14.
00:50 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 Naktinė komanda  N-14.  
22:50 Priešas už vartų (k) N-14.  
01:15 Strėlė  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
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 (k) 
N-7. 
14:20 Stažuotoja  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 Poklen ir de Bomonas. 
Po mirties N-14.  
22:55 Nebylus liudijimas  (k) 
N-14.  
01:00 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Šecherazada. 

Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas.  
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.).
14:35 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino imperija. 
14:45 Teroro akivaizdoje (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės. 
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Rimantas Bagdonas. 
Pasaulio imtynių čempionas.  
18:10 Detektyvas Monkas 3  
N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Paslaptingi atradimai 
Didžiojoje piramidėje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos mo-
terų futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis.  
24:00 Gulbinas  N-7.  
01:35 Čia – kinas (kart.).

05:40 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Ant dviejų ratų  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai   N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija  
N-7.
21:10 Dingusi šeima  N-14.
23:05 Pajėgos  N-14.
00:00 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.
01:00 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 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
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 Gyvi 1/9.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Po darbų.  
18.28 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 Gyvi 1/9.  
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.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 Kasdienybės herojai. 
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų. 
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 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 31-oji nuovada  N-7.  
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 Neapolio piranijos  N-14.
00:05 Miestas 24 N-14.
02:00 LRT radijo žinios.

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  N-7.  
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 2012  N-7.  
00:00 Gundytoja  N-14.  

02:00 Visi pasaulio pinigai (k)  
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Legenda apie Korą N-7.
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 Graikė 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 Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga  N-7.
21:20 Lojalioji  N-14.
23:50 Potvynis N-14.
01:55 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas N-14.

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 Detonatorius  N-14.  
23:20 Naktinė komanda (k) 
N-14.  
01:10 Strėlė  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
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 
teisingumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k)  
N-7.  
14:20 Stažuotoja  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.  
22:50 Vienišas vilkas N-14.  
00:45 Poklen ir de Bomonas. 
Po mirties (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(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. 
Čikagos knygnešys Kazys 
Rožanskas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
14:45 Paslaptingi atradimai 
Didžiojoje piramidėje (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Gamtininko užrašai  
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 
3   N-7.  
19:00 Talaka. Katerina 
Snycina.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai.  
21:45 UEFA Europos mo-
terų futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis.  
24:00 Dabar tavo eilė N-14.
01:30 Gulbinas  N-7. (kart.).

05:40 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.

07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:20 Naujakuriai (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Ji – šnipė N-14.
00:20 Dingusi šeima 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 Teisingumo agentai  
N-7.
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
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 Gyvi 1/10.  
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 Gyvi 1/10.  
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.
08:30 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.
13:30 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Kasdienybės herojai.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:05 Sidabrinio ežero pa-
slaptis. 
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Nulinė teorema. 
00:50 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios „UKRAINA 24“.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos  (kart.).
06:30 Praeitis ateičiai  N-7 
(kart.).
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas  (ieties 
metimas, finalas), (400 m bėgi-
mas, finalas, kart.).
13:45 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 Parvežk mane šiąnakt 
namo  N-14.  
24:00 Dabar tavo eilė  N-14.
01:30 Miestas 24 N-14. (kart.).

06:25 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
06:55 Bunikula.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:20 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis.
10:25 Peliukas Stiuartas Litlis 
2.
11:50 Gaisrinės šuo.
14:00 Riterio žvaigždė  N-7. 
16:45 Nuogas ginklas 2   N-7.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Legendos susivienija.
21:20 Tėtukas namie  N-14.  
23:15 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!  N-14.  
01:10 2012 (k)  N-7. 

06:00 Monstrų viešbutis  N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.  
09:30 Maisto kelias.  
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis  N-7.
12:40 Paryžius. Gyventojai ir 
gyvūnai  N-7.
13:50 Naujoji karatė legenda  
N-7.
16:05 Enderio žaidimas  N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Naktis muziejuje  N-7.
21:55 Ar galėsi kada nors man 
atleisti? N-14.
00:05 Prarasta dukra  N-7.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Filipinuose su Naidželu 
Marvinu  (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Kolibriai – žėrintys pa-
siuntiniai.
10:10 Slėpiningas pelėdų 

pasaulis.
11:15 Naminių gyvulių gyveni-
mo ypatumai.
12:25 Paranormalūs reiškiniai. 
13:35 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos.
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Laiko patrulis N-14.  
23:50 Amerikietiškos imtynės 
(k)  N-7.  .
01:50 Detonatorius (k)  N-14.  

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
10:20 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų  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 Ragana N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Vera. Uosto gatvė N-14.  
22:50 Šimtametis, kuris išlipo 
pro langą ir dingo  N-7.  
00:55 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  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 Atspindžiai.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
14:30 Mažasis Spiru.
16:00 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
16:50 Gimę džiaugtis.
17:00 Veranda.  
17:30 Nežinomi žmonės.  
18:00 Anykščių kraštas. 
Pirmieji Anykščių krašto par-
tizanai.  
18:30 Legendos.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorijos detektyvai.  
21:45 UEFA Europos mo-
terų futbolo čempionatas. 
Ketvirtfinalis.  
24:00 Šerifas ir Banditas  N-14.  
01:35 Dabar pasaulyje.  

06:10 Naujakuriai (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 Naujakuriai  N-7.
11:30 Pamirštų salų paslaptis   
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 Ji – šnipė  N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Misija: laukinė gamta.
08.30 Pokalbiai prie jūros.  
09.00 Aiškiaregė N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Misija - vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  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 Žmonės, kuriuos galbūt 
pažįstate.  
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai   
N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios „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.
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 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
23:25 Orijaus kelionių archyvai.
01:10 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios „UKRAINA 24“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 

išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių 

neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Svarbu atsikratyti piktžolių
Įpusėjus vasarai ir atšilus orams, sode darbų nesumažėjo: 

reikia retinti, ravėti, o kai kurį derlių jau ir nuimti. Kokius 
dar darbus sode vasarai prasidėjus būtina atlikti, papasa-
kojo Sigutis Obelevičius, rajono savivaldybės meras, biolo-
gas.

sodo reikalai

„Pradedantys žydėti erškėčiai 
ir rugiai liudija vasaros pradžią, 
– sakė S. Obelevičius. – Gamtoje 
tyvuliuoja žiedų jūra. Sodinin-
kams ir gėlininkams pats darby-
metis. Praktiškai visos kultūros 
jau net tik sudygusios, bet bręsta. 
Anksti pasėti ridikėliai, špinatai, 
svogūnų laiškai jau ant šeiminin-
kių stalo, tačiau vis dar galima 
pasisėti krapų, ropių ir žieminių 
ridikų. Laikas apkaupti porus, 
bulves ir smidrus, retinti morkas 
ir burokėlius.“ 

Pasak rajono savivaldybės 
mero, profesionalaus gamtinin-
ko, jei norima sulaukti gero der-
liaus darže, būtina stebėti, kad 
netrūktų drėgmės, kurios kol kas 
užtenka. 

„Kitas, nors ir ne pats malo-
niausias darbas darže ir gėlyne,  
– piktžolių naikinimas, nes, pa-
vėlavus nuravėti, piktžolės vagia 
drėgmę ir mineralines medžia-
gas, mažina derlių ir žydėjimą. 
Soduose tuoj sunoks pirmosios 
valgomųjų sausmedžių ir že-
muogių uogos. Patartina surinkti 
ir sudeginti nukritusius obelų ir 

kaulavaisių vaisius.
Drėgni ir šilti orai palankūs 

plisti ligoms ir kenkėjams, todėl 
reikia stebėti, o reikalui esant  ir 
mechaniškai ar chemiškai kovo-
ti, kad nebūtų sunaikintas derlius. 
Gėlynuose dar galima sodinti 
vienmetes gėles. Baigiant nu-
džiūti svogūninių gėlių lapams, 
patartina jas iškasti, apdžiovinti 
svogūnus ir sandėliuoti sausose 
patalpose iki rudens sodinimo“, 
– pasakojo gamtininkas Sigutis 
Obelevičius. 

Gamtininkas, rajono meras 
Sigutis Obelevičius sako, 
kad vasara – tikras darbyme-
tis sodininkams.



  
2022 m. liepos 16 d.ANYKŠČIŲ TILTAI

Skelbimus galite skelbti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

įvairūs

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-685) 68182.

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.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

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

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

Profesoriaus biblioteką raginama kuo skubiau kelti į dienos šviesą
(Atkelta iš 5 psl.) 

Jie turėjo vieną kambariuką 
bibliotekoje. Ir buvo tokia situ-
acija, kad arba klubas negauna 
jokio finansavimo, arba mes 
jiems surandame patalpas“, - 
kalbėjo meras S.Obelevičius.

Kalbėdamas apie prof. 
A.Tylos asmeninės bibliotekos 
įkūrimo perspektyvas, Anykš-
čių rajono meras S. Obelevi-
čius dėstė: „Nebūtina kiekvie-
nos bibliotekos visas knygas 
sukrauti į asmeninę biblioteką. 
Manau, kad, kūrybiškai pasi-
žiūrėjus, vertingiausias kny-
gas galima eksponuoti. Nėra 
visos knygos vertingos, o tam 
yra fondai.“

Meras S.Obelevičius šiuo 
atveju sakė apskritai nematan-
tis jokios problemos.

„Problema gal pačioje bibli-

otekos vadovybėje“, - replika-
vo savivaldybės vadovas.

Prieš prof. Antaną Tylą 
būtų gėda

„Anykšta“ taip pat pasido-
mėjo, ką apie dalies bibliote-
kos patalpų perdavimą Anykš-
čių jaunimo klubui mano 
aktyvus bibliotekos veiklos 
skatintojas, jos organizuojamų 
renginių dalyvis, rašytojas Ri-
mantas Vanagas.

„Man keistai atrodo, kad su-
priešinami du skirtingi dalykai 
ir dabar visuomenė svarsto, 
kas geriau – ar jaunimas, ar 
prof. A.Tylos kolekcija. Man 
atrodo, kad svarbu ir viena, ir 
kita. Negi nėra jaunimui pa-
talpų kitoje vietoje, nebūtinai 
mūsų profesoriaus palikimo 
sąskaita? Visada yra galimy-

bė kompromisui“, - kalbėjo 
R.Vanagas.

Pašnekovas svarstė, kad 
Anykščių rajono taryba dėl 
bibliotekos patalpų perdavimo 
Anykščių jaunimo klubui priė-
mė gana skubotą sprendimą.

„Prof. A.Tyla visą gyvenimą 
sąmoningai rinko literatūrą, 
kuri galbūt yra net ne Anykš-
čių lygmens žmogui. Nesino-
rėtų, kad ji prapultų ar dūlėtų 
garaže. Kiek namų Tilto gatvės 
komplekse pristatyta, o visi 
suka galvas, kaip tas patalpas 
įveiklinti, jos tuščios. Ir stai-
ga jaunimui neatsiranda kitos 
vietos, tik bibliotekoje. O pir-
moji vieta, kuri šauna į galvą, 
galvojant apie prof. A.Tylos 
palikimą – tai, aišku, biblio-
teka. Man sarmata būtų prieš 
prof.A.Tylą, kad jo knygelės 
mėtomos. Manau, kad savival-

dybė savo lygmeniu į šį klau-
simą turėtų pažiūrėti iš aukš-
čiau“, - kalbėjo R.Vanagas.

Bibliotekoje – per 4 tūkst. 
leidinių

Priminsime, kad mokslinin-
ko, istoriko, publicisto, visuo-
menininko prof. Antano Tylos 
(1929–2018) asmeninė biblio-
teka jo sūnaus Gedimino Ty-
los iniciatyva buvo perduota 
Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešajai bibliotekai tuoj pat 
po prof. A.Tylos mirties. Šią 
biblioteką sudaro per 4 tūkst. 
leidinių, išleistų  nuo XIX a. 
vidurio iki XXI a. pradžios, 
taip pat prof. A.Tylai įteiktos 
padėkos bei gauti garbės raš-
tai, įvairūs diplomai, ranka ra-
šyti pranešimų tekstai, įvairių 
straipsnių rankraščiai lietuvių 

bei užsienio kalbomis.
Už nuopelnus prof. A. Tyla 

buvo apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Karininko kry-
žiumi ir Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Komandoro 
kryžiumi. Jis tapo valstybinės 
Jono Basanavičiaus premijos 
už etninių kultūrinių tradici-
jų plėtotę laureatu. Už kny-
gą „Lietuvos magdeburginių 
miestų privilegijos ir aktai. 
Kėdainiai“ A. Tylai skirta Si-
mono Daukanto premija. Taip 
pat prof. A. Tyla tapo Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos laureatu, jam buvo 
suteiktas Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto Garbės 
profesoriaus vardas. 2009 me-
tais prof. A.Tylai buvo suteik-
tas Anykščių rajono Garbės 
piliečio vardas.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-617) 00616.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

(Atkelta iš 9 psl.)

Taigi, nenuostabu, kad šiemet 
festivalio dalyviai dar dažniau 
kursuoja  pėsčiųjų maršrutu 
„Dainuvos slėnis – prekybos 
centras „Norfa“ – Dainuvos slė-
nis“ bei renkasi smagius pasibu-
vimus  su atsineštais produktais 
festivalio prieigose ar parkinge.

Nelepina festivalio „Devils-
tone“ dalyvių ir šio savaitgalio 
oras – kartkartėmis vis merkia 
vasariškas, bet jau ir kiek įkyro-
kas lietus. Šalia muzikos scenų  
dėl saugumo griežtai draudžiama 
naudotis skėčiais, tad tenka susi-
supti į polietileninius apsiaustus.

Festivalis „Devilstone“ įdo-
mus tuo, kad jame visko labai 
daug ir ne visada viską gali 
aprėpti, tačiau vieno dalyko 
atvykęs į Dainuvos slėnį nega-
li nepastebėti. Tai instaliacija 

„Dainuvos slėnio vaiduokliai“, 
kuriai sukurti iš Anykščių rajo-
no savivaldybės biudžeto skirta 
1 tūkst.140 Eur. Ši instaliacija 
yra vadinamojo „žemės meno“ 
forma, o atrodo ji gana įdomiai 
ir net bauginamai. Toje vietoje, 
kur Dainuvos slėnyje įrengti 
suoliukai, šalia jų augančiuo-
se medžiuose kybo skeletai ir 
kitokie baisūs padarai, kuriuos 
sukūrė menininko Simono Piko-
raičio komanda. Prisipažinsiu, 
kad visų baidyklių suskaičiuoti 
nepavyko, tačiau jų medžiuo-
se, pagal asociacijos „Anykščių 
kultūrinės iniciatyvos“ sumany-
mą, turi būti bent 30. Beje, šiuos 
meno kūrinius medžiuose nu-
matyta palikti ir pasibaigus  fes-
tivaliui. Jie sukurti iš natūralių 
medžiagų, tad, kaip skelbia pro-
jekto sumanytojai, laikui bėgant 
skulptūros apsamanos ir tiesiog 

susilies su gamta. Tikimasi, kad 
„Dainuvos slėnio vaiduokliai“ 
taps dar vienu unikaliu lankyto-
jų traukos objektu.

Grįžtant prie pačios festivalio 
programos, liepos 14 dieną, ke-
tvirtadienį, pirmieji į Rytų sceną 
pakilo Lietuvos eksperimentinės 
muzikos šarlatanais vadinamas 
kolektyvas „Plie“. Po jų sceną 
drebino „MCLOUD“, kurių kū-
ryboje susipina rokas, repas ir 
kiti muzikos stiliai.

Dar vieni lietuviai, groję ke-
tvirtadienį Rytų scenoje, – heavy 
metal grupė „Juodvarnis“. Muzi-
kantai scenoje išreiškė palaikymą 
karo krečiamai Ukrainai.

Ketvirtadienio vakarą Dainu-
vos slėnį drebino ir trys kolek-
tyvai iš tolimojo užsienio. Tai 
amerikiečiai „DEATHCHANT“, 
kurių kūryboje skamba klasiki-
nis  rokas su bliuzu, lengvas he-

avy metal, psichodelika; taip pat 
pasirodė jų tėvynainiai „Not-
hing“, griežtesnį roką keičiantys 
svajingu dreampop skambesiu, 
niūrius atspalvius derinantys  su 
melancholišku atmosferiškumu.

Vakarą Rytų scenoje užbaigė 
Anykščiuose jau anksčiau viešė-
ję šveicarai „Zeal & ARDOR“. 
Šios grupės kūryboje  - visa 
paletė tiek populiariosios, tiek 
ir pogrindinės rokenrolo stilis-
tikos, apimančios elektroninę 
bei įvairiausio plauko gitarinę 
muziką.

Šveicarų pasirodymą įvertino 
ir ketvirtadienį festivalyje „De-
vilstone“ apsilankęs Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius.

„Nesu melomanas, bet gro-
ja vaikinai fantastiškai!“ - po 
koncerto socialiniuose tinkluose 
rašė S.Obelevičius.

Beje, liepos 15 dieną, penk-
tadienį, „Anykšta“ jau antrą 
kartą šią savaitę domėjosi, ar 
Anykščių rajono savivaldybė, 
kuri finansiškai remia festivalį 
„Devilstone“, yra iš jo organiza-
torių į renginį gavusi nemokamų 
kvietimų.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė Inga Eidrigevičienė 
„Anykštai“ sakė neturinti žinių, 
kad kas nors iš savivaldybės 
vadovų ar specialistų į festivalį 
„Devilstone“ būtų gavęs nemo-
kamų kvietimų.

Šiemet iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės biudžeto muzikos, 
meno ir ekstremaliojo rokenrolo 
festivaliui „Devilstone“ skirta 4 
tūkst.700 Eur. 6 tūkst.592 Eur 
paramą festivaliui taip pat skyrė 
Lietuvos kultūros taryba.

Į Anykščius sugrįžo festivalis „Devilstone“
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perka

Skelbimus galite skelbti ir 

portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:

7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

parduoda

darbo skelbimai
Reikalinga moteris tvarkyti 

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

     (iki A4 formato). 

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

Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 30 eurų.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministe-
rijos informuoja, 

kad 2022 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus 
svarstomi: Antrojo pasaulinio karo nacistinės Vokietijos karių 
kapo (u. k. 12364) Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Latavos 
k., Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (u. k. 2752), 
Anykščių r. sav., Kurklių sen., Kurklių k., nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apskaitos doku-
mentų patikslinimo

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų 
projektais galima susipažinti: 

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/Wzb4NjPqcXZNEzg

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.

2-3 butą arba namo dalį 
Anykščiuose arba šalia 
Anykščių. 

Tel. (8-605) 06730. 

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-611) 01110. 

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

Tel. (8-609) 92144.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Siūlykite įvairius varian-
tus.  

Tel. (8-641) 55554.

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

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

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

Kita

Ekologinius grūdus. Sudaro 
išankstines sutartis. Laiku išsi-
veža, greitai atsiskaito. 

Tel. (8-698) 06480.

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, GAZ-53, savivartę prie-
kabą.

Tel. (8-600) 17621.

Sausuolius išlaužytus me-
džius, biokuro medieną, valo 
apleistas pievas. Gali būti ne-
dideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

Š. m. liepos mėn. 25 d., 09.00 val., vyks sklypo kad. Nr. 3458/0001:0035 kadastriniai 
matavimai. Anyščių r., Troškūnų sen., Raguvėlės k. Kviečiame dalyvauti kaimyninių 
sklypų savininkus, artimuosius, ar įgaliotus asmenis. Matavimus atlieka T. Deveikis, 
Jurginų g.1, Panevėžys. Tel.+37069157863, el.p.: deveikistitas@gmail.com.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-670) 59899.   
 
Tvarkingą namą Troškūnų 

sen., Raguvėlėje, visi patogu-
mai. 29 a sklypas, ūkiniai pas-
tatai. 46900 Eur. 

Tel. (8-670) 59899. 

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kita

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

Tel. (8-603) 27974. 

dovanoja

TV staliuką.
Tel. (8-676) 32444.



2022 m. liepos 16 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
liepos 16-18 d.d. - pilnatis.

Aleksas, Magdalena, Darius, 
Girėnas, Vaiga.

Vaigaudas, Danguolė, 
Faustas, Marija.

šiandien

liepos 17 d.

vardadieniai

oras

+9

+17

liepos 18 d.
Arnoldas, Fridrikas, Arnas, 
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, 
Ervinas, Arentas.

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 verta ieškoti pažymos iš metrikacijos 
skyriaus, kad įsigytų pigesnį bilietą į ,,Devilstone“

Pažymą turiu iš ,,zakso“ -
„Velniai“ prašo šito rašto,
Kad esu priregistruota,
Anykštėnė numeruota. 

netekėjusi. jauna.
Dar visai esu pana. 
Žvejų gatvėj gyvenu,
Pigiau linksmintis einu.

jei peruką užsidėčiau,
naktį scenoj šokt galėčiau. 
staugti, šėlti iš širdies -
Pats Šėtonas man padės.

nieks patamsy nematys,
O ir paso nevartys, - 
Šitaip svarsto Amiliutė -
,,Devilstone“ faina būti. 

Tačiau šaiposi juozukas –
Ar varžteliai atsisuko?
kam tau bilietas į fiestą? -
Trenksmas bus ant viso miesto.

Pradėjo Lietuvoje karjerą 
naujas dainininkas. Pirmas 
koncertas. Išeina į sceną - salėj 
tik vienas žiūrovas. Nesutrin-
ka:

- Savo pirmąjį koncertą ski-
riu Jums!

- Gerai, gerai... Tik greičiau, 
nes man salę valyti reikia.

***
Maža sena ledi eina gatve, 

tempdama du didelius plastma-
sinius atliekų krepšius. Vienas 
iš krepšių įplyšęs ir iš jo vis 
iškrenta po 20 dolerių ant ša-
ligatvio. Pastebėjęs tai polici-
ninkas sustabdo ją ir sako:

- Ponia, po 20 dolerių krenta 
iš jūsų krepšio.

- O, iš tikrųjų! - sako senoji 
ledi. Ačiū, kad įspėjote. Grįšiu 
susirinkti.

- Gerai, tik ne taip greitai, 
- sako policininkas. Kaip jūs 
gavote visus tuos pinigus? Jūs 
juk nevogėte, ar ne?

- O, ne, - sako mažytė senoji 
ledi. Jūs matote, mano daržas 
yra šalia futbolo stadiono au-
tomobilių stovėjimo aikštės. 
Rungtynių dienomis daug ais-
truolių atvyksta ir šlapinasi 
per tvorą į mano gėlyną. Tai aš 
stoviu už tvoros su sodininko 
žirklėmis. Kiekvieną kartą, kai 
kažkoks vaikinas prakiša savo 
daiktą pro tvorą, aš sakau: „20 
dolerių, arba aš nurėšiu.”

- Tai tikrai teisinga, - juo-
kiasi policininkas. O, beje, kas 
yra kitame krepšyje?

- Jūs žinote, - sako mažutė 
senoji ledi, ne visi moka...


